
II. 
 

N á v r h  
VYHLÁŠKA 

ze dne …………. 2020, 
 

o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku 
 Národní sportovní agentura stanoví podle § 3e odst. 3 a 4 zákona č. 115/2001 Sb., 
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"): 

§ 1 

Předmět úpravy 

 Tato vyhláška upravuje rozsah údajů, které sportovní organizace žádající o podporu ze 
státního rozpočtu podle § 6b odst.1 písm. a) zákona a žadatelé žádající o podporu ze státního 
rozpočtu, kteří nejsou sportovní organizací podle § 6b odst.1 písm. b) nebo c) zákona, zapisují 
do rejstříku a způsob jejich zápisu. 

§ 2 

Některé pojmy 

(1) Trenérem je pro účely této vyhlášky fyzická osoba, která plánuje a vede sportovní 
výcvik, a to bezpečným způsobem, pomocí prokazatelných dovedností a znalostí pro 
výkonnostní, rekreační nebo zdravotní cíle, a vykonává tuto činnost za úplatu nebo na 
dobrovolném základě. 

(2) Žadatelem je pro účely této vyhlášky sportovní organizace žádající o podporu ze 
státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona nebo žadatel o podporu ze státního rozpočtu 
podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona, a to od okamžiku podání žádosti o podporu ze 
státního rozpočtu do doby vydání rozhodnutí o žádosti. 

§ 3 

Zapisované údaje a způsob jejich zápisu 

(1) Žadatel žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona 
zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace rejstříku údaje podle § 3e odst. 2 písm. 
a) až f) zákona a dále tyto údaje: 

a) název sportovního zařízení, 
b) typ sportovního zařízení, 
c) adresu sportovního zařízení, je-li přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-

li adresa přidělena, 
d) druh sportu, případně druhy sportů, každého evidovaného sportovce a trenéra, 
e) identifikační číslo sportovní organizace, která je v ní sdružena, případně která je 

jejím členem. 

(2) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) zákona zapíše do 
rejstříku prostřednictvím internetové aplikace rejstříku tyto údaje: 

a) název a sídlo, jde-li právnickou osobu, 
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b) jméno nebo jména, příjmení a adresu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li 
o fyzickou osobu, 

c) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 
d)  údaje o sportovním zařízení, které je předmětem žádosti o podporu ze státního 

rozpočtu, v rozsahu: 
1. název sportovního zařízení, 
2. typ sportovního zařízení, 
3. právní vztah na základě kterého žadatel disponuje se sportovním zařízením, 
4. adresa sportovního zařízení, je-li adresa přidělena, obec a poštovní směrovací 

číslo, není-li adresa přidělena.  
(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. c) zákona zapíše do 

rejstříku prostřednictvím internetové aplikace rejstříku tyto údaje:  
a) název a sídlo, jde-li právnickou osobu, 
b) jméno nebo jména, příjmení a adresu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li 

o fyzickou osobu, 
c) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 
d) název významné sportovní akce mimořádné důležitosti, 
e) druh sportu nebo druhy sportů významné sportovní akce mimořádné důležitosti, 
f) místo konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti, 
g) datum konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti, 
h) název organizace přidělující pořádání významné sportovní akce mimořádné 

důležitosti podle § 2 odst. 7) zákona. 

§ 4 

Změny údajů a způsob jejich zápisu 

 Žadatel žádající o podporu ze státního rozpočtu zapisuje do rejstříku prostřednictvím 
internetové aplikace rejstříku změny zapsaných údajů. 

§ 5 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušuje se Vyhláška č. 134/2018 Sb., o stanovení formátu a struktury datové zprávy, 
jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, 
který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních 
zařízeních.  

§ 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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