
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Národní sportovní agentura (dále „Agentura“) v souladu se zákonem č. 178/2019 Sb., kterým 
se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony (dále jen „zákon“) vede od 1. června 2020 rejstřík sportovních organizací, 
sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „rejstřík“). 

Zákon v § 3e odst. 3 a odst. 4 předpokládá, že Agentura stanoví vyhláškou rozsah dalších 
údajů a způsob, jakým budou sportovní organizace a osoby žádající o podporu ze státního 
rozpočtu zapisovat údaje do rejstříku. 

Doposud upravovala formát a strukturu datových zpráv, jejichž prostřednictvím sportovní 
organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu a žadatel o podporu ze státního rozpočtu 
zapisuje údaje do rejstříku vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 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. Zákonem však 
bylo zmocňující ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vydání výše 
uvedené vyhlášky zrušeno. 

 

II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů 

Navrhovaná právní úprava navazuje na vymezení zapisovaných údajů do rejstříku v souladu 
se zákonem. Povinnost zapsat se do rejstříku je stanovena primárně pro sportovní organizace 
žádající o podporu ze státního rozpočtu a dále pro ostatní osoby žádající o podporu ze státního 
rozpočtu podle § 6 b odst. 1 písm. b) a c) zákona. 

Rejstřík je ze zákona neveřejný, vyjma údajů, které jsou veřejně přístupné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Rejstřík tedy obsahuje část veřejnou a neveřejnou. 

Veřejná část obsahuje ze zákona: 

- údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci, 
- seznam zapsaných sportovních zařízení.  

Neveřejná část obsahuje ze zákona: 

- údaje o sportovních organizacích (název, sídlo, IČ, předmět hlavní činnosti, předmět 
činnosti v oblasti sportu, členství v jiné sportovní organizaci, ukončení činnosti 
sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum), 

- údaje o sportovcích a trenérech (jméno a příjmení, rodné číslo, v případě cizinců datum 
narození, adresa místa pobytu, státní občanství, datum začátku činnosti, datum 
ukončení činnosti), 

- údaje o sportovních zařízeních, které osoba žádající o podporu využívá pro svou 
činnost. 
 

Návrh vyhlášky obsahuje v souladu se zákonným zmocněním podrobnosti rozsahu dalších 
údajů zapisovaných do rejstříku, a to u sportovní organizace: 

- název sportovního zařízení, 
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- typ sportovního zařízení1, 
- adresu sportovního zařízení, je-li přidělena,  
- obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena, 
- druh sportu, případně druhy sportů, každého evidovaného sportovce a trenéra, 
- identifikační číslo sportovní organizace, která je v ní sdružena, případně která je 

jejím členem, 

u osob, které nejsou sportovní organizací a žádají o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu 
na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku: 

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

o fyzickou osobu, 
- identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 
- název sportovního zařízení, 
- typ sportovního zařízení, 
- charakter právního vztahu, na základě kterého užívá sportovní zařízení, 
- adresu sportovního zařízení, je-li přidělena,  
- obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena, 

 

a u osob, které nejsou sportovní organizací a žádají o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu 
na pořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti:  

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

o fyzickou osobu, 
- identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 
- název akce, 
- druh sportu nebo druhy sportů akce, 
- místo konání akce, 
- datum konání akce, 
- název organizace přidělující pořádání sportovní akce. 

Rozsah dalších údajů zapisovaných do rejstříku se navrhuje s ohledem na potřeby 
vyhodnocení žádosti o podporu ze státního rozpočtu a stanovení podmínek poskytnutí takové 
podpory. 

Údaje o sportovní organizaci a ostatních osobách žádajících o podporu (uživatelích rejstříku) 
budou do rejstříku zapisovány prostřednictvím internetové aplikace rejstříku.  

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva 
Evropské unie 

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající ze Smlouvy 
o založení Evropského společenství, přičemž znění čl. 165 (hlava XII) Smlouvy o fungování 
EU – Lisabonská smlouva, deklaruje podporu evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho 
zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské 
a výchovné funkci. Činnost EU je pak v této oblasti zaměřena zejména na rozvoj evropského 

 
1 Typem sportovního zařízení se rozumí, zejména samostatné sportovní areály, sportovní areály při školách, sportovní areály jako součást 
rekreačních komplexů, výcvikových středisek, sportovní zařízení v rámci velkých multifunkčních areálů. 
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rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce 
mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, 
obzvláště mladých sportovců.  

Navrhovaná právní úprava je s výše uvedenými principy plně v souladu. Navrhovaná vyhláška 
není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky stanoví v podrobnostech rozsah údajů, které jsou povinni 
do rejstříku zapisovat sportovní organizace a další osoby žádající o podporu ze státního 
rozpočtu, návrh se v širším kontextu týká práva veřejných podpor, tak jak vyplývá z čl. 107 
a následujících Smlouvy o fungování Evropské unie a sekundárních předpisů práva EU, 
zejména nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 
s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 
(nařízení o blokových výjimkách), které se podpoře sportu věnuje v oddílu 12 kapitoly III. 

IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

Zákon o podpoře sportu blíže specifikuje oblasti, na něž lze podporu ze státního rozpočtu 
v oblasti sportu použít. Návrh vyhlášky tak nemá přímé dopady na státní a jiné veřejné 
rozpočty. Údaje obsažené v rejstříku představují datovou základnu pro tvorbu efektivní 
a transparentní státní politiky v oblasti sportu. 

Návrh vyhlášky nebude mít dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Adresáty 
právní regulace jsou primárně právnické osoby založené za jiným účelem, než je dosažení 
zisku. Obdobně návrh právní úpravy nebude mít sociální dopady včetně dopadů na rodiny 
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny či dopady na životní prostředí. Návrh vyhlášky pouze rozvíjí 
některé části zákona, nemění okruh adresátů dosavadní vyhlášky Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ani způsob zápisu údajů do rejstříku, administrativní zátěž adresátů se 
tak zvyšuje pouze nepatrně. 

 

V. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná vyhláška nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

 
VI. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Zápis údajů do rejstříku představuje pro osoby žádající o podporu ze státního rozpočtu 
zákonnou povinnost. Od subjektů údajů, proto není vyžadován souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rejstříku. Ochrana informací zpracovávaných rejstříkem, včetně osobních 
údajů, bude je zajištěna na všech úrovních (organizační, provozní a technické).  

VII. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná vyhláška nemá dopad na vznik nových korupčních rizik. Předmětný návrh 
vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat a nerozšiřuje 
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kompetence orgánů veřejné správy. Rejstřík samotný plní, mimo jiné, preventivní funkci před 
některými možnými korupčními riziky.  

 

VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná vyhláška nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

IX. Odůvodnění neprovedení Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad (RIA) nebylo k předkládanému návrhu 
vyhlášky prováděno, neboť byla udělena výjimka z provedení RIA na základě zpracovaného 
přehledu dopadů v souladu s Obecnými zásadami. 
 

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 (Předmět úpravy) 

Vymezuje se předmět úpravy v souladu s § 3e odst. 3 a odst. 4 zákona. 

K § 2 (Osoba žádající o podporu) 

Pro účely vyhlášky se definuje pojem osoba žádající o podporu. 

K § 3 (Zapisované údaje a způsob jejich zápisu) 

K odstavci 1: ustanovení vymezuje způsob, jakým sportovní organizace žádající o podporu ze 
státního rozpočtu zapisují požadované údaje do rejstříku a stanoví rozsah dalších údajů 
zapisovaných do rejstříku.  

K odstavci 2: ustanovení vymezuje způsob, jakým osoby žádající o podporu ze státního 
rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) zákona zapisují požadované údaje do rejstříku. Současně 
se určuje rozsah zapisovaných údajů. 

K odstavci 3: ustanovení vymezuje způsob, jakým osoby žádající o podporu ze státního 
rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. c) zákona zapisují požadované údaje do rejstříku. Současně 
se určuje rozsah zapisovaných údajů. 

K § 4 (Změny údajů a způsob jejich zápisu) 

Ustanovení zpřesňuje povinnost zápisu změny údajů evidovaných v rejstříku. 

K § 5 (Zrušovací ustanovení) 

Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 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, neboť zmocňující ustanovení Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy k vydání vyhlášky bylo zákonem zrušeno. 
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K § 6 (Účinnost) 

Stanovuje se účinnost předpisu dnem 1. října 2020. Navrhuje se stanovit účinnost v dřívější 
den než k 1. lednu nebo k 1. červenci, neboť podle navrhované právní úpravy budou 
postupovat osoby žádající o podporu ze státního rozpočtu na rok 2021 podle výzev 
vyhlášených Národní sportovní agenturou před 1. lednem 2021. 
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