
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV. 

 
Návrh vyhlášky o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu 
 
Dle legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Národní sportovní agentury dne 29.června 
2020 s lhůtou pro uplatnění připomínek do 21. července 2020. Vyhodnocení připomínkového řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Č. Resort Č. 

př. 
Z/D Připomínky Vypořádání 

1 Ministerstvo 
financí 

1 D K názvu vyhlášky: Doporučujeme název rejstříku v názvu vyhlášky 
upravit tak, aby bylo zřejmé, o jaký rejstřík se jedná, např. „rejstříku 
vedeného podle zákona o podpoře sportu“. 
 

Akceptováno. Název vyhlášky upraven na: „Vyhláška o stanovení 
rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle 
zákona o podpoře sportu“. 

1 Ministerstvo financí 2 D K Předkládací zprávě: V prvním odstavci doporučujeme odstranit čárku 
za slovem „vyhlášky“ a za slovo „rejstříku“ doplnit slova „vedeného 
podle zákona o podpoře sportu“. Ve čtvrtém odstavci doporučujeme 
slovo „vyhlášku“ uvést malým počátečním písmenem. 

 

Akceptováno. Upraveno. 

1 Ministerstvo financí 3 D K Důvodové zprávě: Pokud z naléhavých důvodů není možné stanovit 
nabytí účinnosti právního předpisu k 1. lednu nebo 1. červenci v 
souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., ze dne 11. listopadu 1999 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, pak doporučujeme tyto důvody uvést i ve zvláštní části 
důvodové zprávy k § 6 upravujícímu účinnost vyhlášky. 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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.  

1 Ministerstvo financí 4 D K § 1: Za zkratku „odst.“ doporučujeme vložit mezeru Akceptováno. 

1 Ministerstvo financí 5 D K § 2: V tomto ustanovení je třeba změnit jeho název; slova „Některé 
pojmy“ je třeba nahradit slovy „Vymezení pojmů“. V obou odstavcích 
doporučujeme slova „je pro účely této vyhlášky“ nahradit slovy „se pro 
účely této vyhlášky rozumí“. Z hlediska stálosti pojmosloví a jednoty 
a bezrozpornosti právního řádu nepovažujeme za vhodné definovat 
pojem „trenér“, když je tento pojem definován za pomoci § 2 ve 
spojitosti s § 21 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jako 
pedagogický pracovník se získanou předepsanou odbornou kvalifikací. 

 

Akceptováno. Definice pojmu trenér z návrhu právního předpisu 
vypuštěna. 
 
 

1 Ministerstvo financí 6 D K § 3: V odst. 2 písm. d) bodu 3. doporučujeme doplnit čárku za slovem 
„vztah“. 

Akceptováno. 
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1 Ministerstvo financí 7 D K § 4: Toto ustanovení doporučujeme přeformulovat, a to následovně: 
„Žadatel žádající o podporu ze státního rozpočtu zapisuje změny 
zapisovaných údajů do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace 
bez zbytečného odkladu“. 

 

Vysvětleno. Povinnost zapisovat změny do rejstříku bez zbytečného 
odkladu vyplývá ze zákona o podpoře sportu. Není nutné tuto povinnost 
znovu výslovně opakovat ve vyhlášce.  

2 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1 D K navrhovanému nadpisu vyhlášky 
Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) doporučuje v souladu 
s čl. 33 odst. 1 písm. a) legislativních pravidel vlády neuvádět za slovy 
„ze dne …………. 2020“ čárku, jelikož název vyhlášky není tvořen 
větou vedlejší. 

Akceptováno. Upraveno. 

2 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

2 D K navrhovanému názvu vyhlášky 

V souladu s čl. 30 odst. 1 legislativních pravidel vlády MZV 
doporučuje konkretizovat rejstřík, jehož se stanovení rozsahu údajů a 
způsob jejich zápisu týká. Navrhované znění vyhlášky je, dle mínění 
MZV, neurčité a nevyjadřuje výstižně hlavní obsah vyhlášky, neboť 
v českém právním řádu existuje i řada jiných rejstříků než pouze rejstřík 
sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. 

 

Akceptováno. Název vyhlášky upraven na: „Vyhláška o stanovení 
rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle 
zákona o podpoře sportu“. 

2 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

3 D K navrhované úvodní větě vyhlášky 

MZV doporučuje v souladu s čl. 64 odst. 1 a čl. 44 odst. 1 legislativních 
pravidel vlády formulovat úvodní větu navrhované vyhlášky takto: 
„Národní sportovní agentura stanoví podle § 3e odst. 3 a 4 zákona č. 
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 178/2019 Sb. (dále 
jen „zákon“):“. Navrhovaná formulace „ve znění pozdějších předpisů“ 
neodpovídá, dle názoru MZV, pravidlům pro citaci jednotlivých 
ustanovení právního předpisu. 

 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

2 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

4 D K navrhovanému § 4 vyhlášky 

S ohledem na definici žadatele uvedenou v § 2 odst. 2 návrhu vyhlášky 
MZV doporučuje pro nadbytečnost vypustit slova „žádající o podporu 
ze státního rozpočtu“. 

 

Akceptováno. Upraveno jinak. 

2 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

5 D K navrhovanému § 6 vyhlášky Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „Navrhuje se stanovit účinnost v dřívější den než k 1. lednu 
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V navrhovaném datu nabytí účinnosti MZV doporučuje zohlednit § 3 
odst. 3 a 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Poslední novela 
uvedeného zákona, provedená zákonem č. 277/2019 Sb., jež nabyla 
účinnosti ke dni 31. prosince 2019, totiž přinesla zásadní změnu úpravy 
nabývání účinnosti právních předpisů. K jinému datu než k 1. lednu či 
1. červenci kalendářního roku lze stanovit nabytí účinnosti pouze 
ve zvlášť výjimečných případech, vyžaduje-li to naléhavý obecný 
zájem. Z těchto důvodů MZV doporučuje upravit znění § 6 navrhované 
vyhlášky, nebo naléhavý obecný zájem odůvodnit v důvodové zprávě. 

 
 

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. 

2 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

6 D K celkové formální úpravě navrhované vyhlášky 

Nad rámec výše uvedeného doporučuje MZV provést celkovou revizi 
textu navrhované vyhlášky po gramatické a legislativně technické 
stránce (např. chybějící mezery v textu „§ 6b odst.1“ v § 1, přebytečná 
mezera v § 3 odst. 2 písm. d), chybějící interpunkce v § 1 a v § 3 odst. 
2 písm. d) bodu 3, velké písmeno ve slově „Vyhláška“ v § 5 a další). 

 

Akceptováno. Upraveno. 

6 Ministerstvo 
zdravotnictví 

1 D K §6   
Vzhledem k novele zákona o Sbírce zákonů č. 277/2019 Sb., která 
nabyla účinnosti k 31. prosinci 2019, je třeba dodržovat pravidlo 
účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci. V případě naléhavého obecného 
zájmu lze stanovit účinnost odlišně než v zákoně. V takovém případě 
však doporučujeme zdokonalit odůvodnění. 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

1 D K § 2 odst. 1   
Předkladatel navrhuje vymezení pojmu „trenér“, který je zároveň 
používán v zákoně. Je nežádoucí zavádět vymezování pojmů ze zákona, 
k jehož provedení je prováděcí právní předpis vydán a který 
nezmocňuje k podrobnějšímu vymezení těchto pojmů v prováděcím 
právním předpise. Je-li potřebné vymezit přesně pojem užívaný v 
zákoně a následně pak užívaný i v prováděcím předpise, je nezbytné tak 
učinit již v zákoně. Domníváme se, že to však není tento případ, neboť 
s pojmem trenér je pracováno v jeho obecně známém významu. 
Doporučujeme proto definici tohoto pojmu vypustit. 
 

Akceptováno. Vymezení pojmu „trenér“ pro účely vyhlášky z návrhu 
právního předpisu vypuštěno. 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

2 D K § 2 odst. 2 a k úvodním částem ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 a k § 4 
Ze stejného důvodu jako u předchozí připomínky nepovažujeme za 
vhodné definovat v navrhované vyhlášce pojem „žadatel“. Vzhledem k 
navrhované rozdílné úpravě zapisovaných údajů pro jednotlivé druhy 

Akceptováno. Vymezení pojmu žadatel vypuštěno. V ustanoveních § 3 
odst. 1, 2 a 3 uvedeno jako „osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 
1 písm. a) zákona/ osoba žádající o podporu ze státního rozpočtu podle 
§ 6b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona“. V § 4 nahrazeno slovní spojení 
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žadatelů není jeho souhrnné vymezení navíc ani účelné, což potvrzuje 
i skutečnost, že předkladatel s tímto pojmem v návrhu v jeho 
stanoveném významu prakticky nepracuje. Doporučujeme proto 
vymezení tohoto pojmu vypustit. V úvodních ustanoveních § 3 odst. 1, 
2 a 3 pak doporučujeme hovořit o „sportovní organizaci žádající o 
podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona/jiné 
osobě žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. 
b) nebo c) zákona“. V § 4 dále navrhujeme nahradit slovní spojení 
„Žadatel žádající o podporu ze státního rozpočtu“ například slovy 
„Osoby, které povinně zapisují údaje podle § 3“. 
 

„Žadatel žádající o podporu ze státního rozpočtu“ slovy „Osoba žádající 
o podporu“. 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

3 D K § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) 
Z textace není zřejmé, o jaké sportovní zařízení se jedná, respektive 
jaký má být vztah mezi sportovním zařízením a osobou žadatele o 
podporu. Pokud má sportovní zařízení patřit osobě, která žádá o 
podporu, doporučujeme toto v návrhu specifikovat například 
doplněním slova „sportovní organizace“ za slova „sportovního 
zařízení“.   
 

Vysvětleno. Podle § 3e odst. 2 písm. f) zákona o podpoře sportu 
sportovní organizace zapisuje do rejstříku sportovní zařízení, které 
využívá pro svou činnost. § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) návrhu vyhlášky 
pak uvádí další údaje vztahující se k tomuto sportovnímu zařízení, které 
se zapisují do rejstříku.  

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

4 D K § 3 odst. 1 písm. d) 
Obdobně jako u předchozí připomínky doporučujeme z důvodu jasnosti 
specifikovat, kde, respektive kým, má být sportovec, respektive trenér, 
evidován. 
 

Vysvětleno. Podle § 3e odst. 2 písm. c) zákona o podpoře sportu se jedná 
o sportovce a trenéry evidované ve sportovní organizaci. 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

5 D K § 3 odst. 1 písm. e) 
Dovětek „která je v ní sdružena, případně která je jejím členem“ 
nenavazuje na úvodní část ustanovení. Zřejmě se má jednat o sportovní 
organizaci, která je sdružena v žadateli, kterým může být podle § 6b 
odst. 1 písm. a) pouze jiná sportovní organizace. Pokud je tomu tak, a 
došlo by k přeformulování úvodní části ustanovení v souladu s naší 
připomínkou č. 2, znamenalo by to odstranění problému. V opačném 
případě doporučujeme přeformulovat zmiňovaný dovětek tak, aby byl 
srozumitelný. 
 

Akceptováno. Přeformulováno písmeno e) a doplněno písmeno f) 
následovně: „e) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, 
která je v osobě žádající o podporu sdružena a  
f) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, které je osoba 
žádající o podporu členem.“ 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

6 D K § 3 odst. písm. d) bodu 3. 
Doporučujeme nahradit slovní spojení „právní vztah“ vhodnějším 
termínem „právní titul“. 
 

Akceptováno. Slovní spojení nahrazeno dle připomínky. 

7 Ministerstvo 
spravedlnosti 

7 D K § 6 (účinnost) 
Navrhovaná účinnost se odchyluje od obecného pravidla obsaženého v 
§ 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 
mezinárodních smluv (dále jen „zákon o Sbírce zákonů“), podle něhož 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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 
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právní předpisy nabývají účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci 
kalendářního roku. Zákon o Sbírce zákonů připouští výjimku z tohoto 
pravidla pouze ve zvlášť výjimečných případech, vyžaduje-li to obecný 
zájem. Požadujeme proto, odchylné stanovení účinnosti buď řádně 
zdůvodnit, nebo stanovit účinnost v souladu s obecným pravidlem 
uvedeným v § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů. 

podle výzev vyhlášených Národní sportovní agenturou před 1. lednem 
2021. 

9 Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

1 D K ustanovení § 5 - doporučujeme formulovat zrušovací ustanovení 
např. takto: „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, se zrušuje.“. 
 

Akceptováno. Text zrušovacího ustanovení přeformulován. 

9 Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

2 D K ustanovení § 6 - navrženou účinnost vyhlášky doporučujeme uvést v 
souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv (Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní 
předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.). 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1 D K názvu vyhlášky 
Název vyhlášky se jeví jako příliš obecný s ohledem na množství 
„rejstříků“, které právní řád zná. V zájmu lepší přehlednosti právních 
předpisů doporučujeme v názvu vyhlášky uvést, o jaký rejstřík se jedná.  
 

Akceptováno. Název vyhlášky upraven na „Vyhláška o stanovení 
rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle 
zákona o podpoře sportu“. 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

2 D K úvodní větě vyhlášky  
Doporučujeme slovo „zákon“ uvést v českých uvozovkách. 
 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

3    D K § 3 odst. 1 písm. e)  
Formulace písmene e) není srozumitelná. Doporučujeme ustanovení 
upravit tak, aby bylo zřejmé, o jakou sportovní organizaci se jedná, tedy 
co je míněno slovy „která je v ní sdružena, případně která je jejím 
členem“.  
 

Akceptováno. Přeformulováno písmeno e) a doplněno písmeno f) 
následovně: „e) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, 
která je v osobě žádající o podporu sdružena a  
f) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, které je osoba 
žádající o podporu členem.“ 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

4 D K § 3 odst. 2 písm. d) bodu 3  
Doporučujeme vložit čárku za slovo „vztah“ a vypustit slovo „se“. 
 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

5 D K § 5  
Jelikož vyhlášku 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, vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. Novelou zákona o podpoře sportu 
provedenou zákonem č. 178/2019 Sb. Pozbylo Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu (vyhlášky). Toto zmocnění má podle zákona o podpoře sportu 
Národní sportovní agentura. Vzhledem k tomu, že pozdější vyhlášku je 
možné zrušit novější vyhláškou, navrhuje se, aby byla předchozí 
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doporučujeme zvážit zrušení této vyhlášky ministerstvem a nikoliv 
agenturou.  
Pakliže by ustanovení mělo být ponecháno, pak doporučujeme slovo 
„Vyhláška“ nahradit slovem „vyhláška“.  
 

vyhláška Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy zrušena 
vyhláškou Národní sportovní agentury. 
 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

6 D K § 6 
Doporučujeme upravit účinnost v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., 
o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

11 Ministerstvo 
zemědělství 

1 D Doporučujeme blíže identifikovat rejstřík v názvu vyhlášky, a to 
doplněním textu „sportovních organizací, sportovců, trenérů a 
sportovních zařízení“ za poslední slovo názvu vyhlášky.   
 

Akceptováno. Název vyhlášky upraven na „Vyhláška o stanovení 
rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle 
zákona o podpoře sportu“. 

11 Ministerstvo 
zemědělství 

2 D V obecné části odůvodnění v kapitole IV. doporučujeme zhodnotit 
ekonomické dopady na neziskové organizace a ostatní osoby, které 
budou zapisovány do rejstříku.  
 

Akceptováno. Odůvodnění doplněno. 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 právní normy se tak zvyšuje 
pouze nepatrně. Po technické stránce je průběžně zlepšováno 
„workflow“ webové aplikace i její kontextová nápověda.  

 Úřad vlády 1 D Bylo by vhodné doplnit část III. obecné části odůvodnění návrhu o 
předpisy z oblasti práva veřejných podpor, které jsou v širších 
souvislostech k návrhu relevantní. Návrh vyhlášky je prováděcím 
předpisem k zákonu č. 178/2019, kterým se mění zákon č. 115/2001 
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k jeho 
§ 3e, jenž konstituuje Rejstřík, do kterého se musí povinně zapisovat 
sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu dle § 6b 
odst. 1 písm. a) zákona.  

V širším kontextu se proto návrh 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. 

 

Akceptováno. Část III. obecné části odůvodnění návrhu doplněna ve 
smyslu připomínky. 

 Vedoucí Úřadu 
vlády 

  Bez připomínek  
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3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

1 Z Obecně k návrhu vyhlášky: 
V návrhu vyhlášky by mělo být upraveno rozhodné datum pro zápis a 
aktualizaci dat. V ustanovení § 3e odst. 2 zákona je sice uvedeno, že 
údaje mají být zapsány bez zbytečného odkladu, nicméně vzhledem k 
harmonogramu dotačních řízení by vyhláška měla stanovit nejzazší 
termín pro žadatele o dotaci, do kterého mají uvést rozhodné údaje pro 
daný rok pro jejich využití v rámci dotačního řízení. Požadujeme datum 
ve vyhlášce upravit. 

Vysvětleno. Dle zákona o podpoře sportu (§ 3e odst. 2 a odst. 4) je 
žadatel o podporu povinen zapsat údaje a jejich změny do rejstříku bez 
zbytečného odkladu. Žadatelem se subjekt stává okamžikem podání 
žádosti o dotaci (viz např. § 14i rozpočtových pravidel) a je jím až do 
okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti. Je-li jeho žádosti 
o dotaci vyhověno, stává se příjemcem dotace (viz např. § 14o 
rozpočtových pravidel). Žadatel o podporu tak má povinnost údaje 
zapsat a vést aktuální po celou dobu, kdy je žadatelem.  
 
Stanovit rozhodné datum pro zápis a aktualizaci dat ve vyhlášce tak není 
možné, neboť by to bylo v rozporu s ustanoveními zákona o podpoře 
sportu, které ukládají subjektu zapisovat údaje a jejich změny bez 
zbytečného odkladu, a to po celou dobu, kdy je žadatelem a nikoli pouze 
jednorázově k určitému časovému okamžiku. Stanovit pevné datum by 
bylo nutné přímo v zákoně nebo k jeho stanovení zákonem Agenturu 
zmocnit a současně upravit dikci zákonného ustanovení týkající se 
plnění informační povinnosti žadatele vůči rejstříku. Stanovit však 
pevné datum není ani praktické, neboť pak by nebyly k dispozici 
aktuální údaje v rejstříku např. v okamžiku, kdy by vyvstala potřeba 
vyhlásit výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace mimo plánovaná 
dotační řízení, jako se tomu stalo například v letošním roce v reakci na 
krizi způsobenou virem COVID-19.  
 
Současný stav, kdy žadatel podává žádost o dotaci ve lhůtě pro podání 
žádosti, která musí být stanovena ve výzvě k podání žádosti dle § 14j 
odst. 1 rozpočtových pravidel a tímto okamžikem na něj dopadá 
informační povinnost k rejstříku, považujeme za žádoucí. Zároveň se 
nedomníváme, že by bez stanovení rozhodného data mělo docházet 
k nepřesnostem při stanovování výše dotace. Jak již bylo uvedeno, 
žadatel o dotaci má povinnost po celou dobu, kdy se na něj pohlíží jako 
na žadatele, zapisovat bez zbytečného odkladu změny údajů do 
rejstříku. Tak je zabezpečeno, že poskytovatel má v okamžiku vydání 
rozhodnutí k dispozici aktuální údaje. 

3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

2 Z K § 2 návrhu vyhlášky: 
Domníváme, že by definice trenéra měla být obsažena již v samotném 
zákoně a nikoli ve vyhlášce, a to s ohledem na skutečnost, že zákon s 
tímto pojmem pracuje, přičemž neobsahuje zmocnění k úpravě definice 
v prováděcím právním předpise.  
Z výše uvedených důvodů požadujeme definici ve vyhlášce zrušit. 

Akceptováno. Vymezení pojmu „trenér“ pro účely vyhlášky z návrhu 
právního předpisu vypuštěno. 
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3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

3 D Obecně k návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme provést celkovou revizi návrhu vyhlášky po stránce 
legislativně-technické. Níže si dovolujeme uvést pár příkladů. 
a) Jednotlivá ustanovení návrhu vyhlášky jsou nejednotná. V § 3 
odst. 2 a 3 by za slovo „Žadatel“ mělo být vloženo slovo „žádající“, 
sjednocena by měla být také ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2 
písm. d) bodu 4. 
b) V § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) doporučujeme za slovo 
„jde-li“ vložit slovo „o“. 
c) V § 3 odst. 3 písm. h) je třeba odstranit kulatou závorku za 
textem „§ 2 odst. 7“. 

Akceptováno. Upraveno. 
 

3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

4 D K úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme v úvodní větě na místo slov „ve znění pozdějších 
předpisů“ vypsat zákony, kterými byla daná ustanovení novelizována. 

Akceptováno. Doplněno. 

3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

5 D K § 2 návrhu vyhlášky: 
Domníváme se, že definice pojmu „žadatel“ je zcela zbytná. S pojmem 
se v návrhu vyhlášky téměř nepracuje, resp. ne v podobě souhrnné 
definice, která je navrhována v § 2 odst. 2. Z uvedeného důvodu se 
domníváme, že by bylo vhodnější a pro adresáta normy přívětivější v § 
3 odst. 1 nahradit slovo „Žadatel“ slovy „Sportovní organizace“, v § 3 
odst. 2 a 3 slovo „Žadatel“ nahradit slovy „Osoba, která není sportovní 
organizací,“, příp. „Jiná osoba“ nebo „Žadatel, který není sportovní 
organizací,“. V § 4 je pak možné slova „Žadatel žádající o podporu ze 
státního rozpočtu zapisuje“ nahradit slovy „Sportovní organizace nebo 
jiné osoby uvedené v § 3 zapisují“. Z důvodu jednotnosti by v takovém 
případě mělo být také upraveno ustanovení § 1 návrhu vyhlášky, a to v 
části „a žadatelé žádající o podporu ze státního rozpočtu, kteří nejsou 
sportovní organizací“, přičemž by tato část měla odpovídat případnému 
provedení úpravy v § 3 odst. 2 a 3. 
V případě, že nebude zohledněna výše uvedená připomínka a naše 
zásadní připomínka č. 2, doporučujeme slova „je pro účely této 
vyhlášky“ nahradit slovy „se pro účely této vyhlášky rozumí“. Rovněž 
by bylo vhodnější nadpis „Některé pojmy“ nahradit nadpisem 
„Vymezení pojmů“. 

Akceptováno. Vymezení pojmu žadatel vypuštěno. V ustanoveních § 3 
odst. 1, 2 a 3 uvedeno jako „osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 
1 písm. a) zákona/ osoba žádající o podporu ze státního rozpočtu podle 
§ 6b odst. 1 písm. b) nebo c) zákona“. V § 4 nahrazeno slovní spojení 
„Žadatel žádající o podporu ze státního rozpočtu“ slovy „Osoba žádající 
o podporu“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno. 

3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

6 D K § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. d) bod 2: 
Jelikož zákon s pojmem „typ sportovního zařízení“ nepracuje, 
doporučujeme do důvodové zprávy doplnit alespoň příkladmý výčet, co 
je typem sportovního zařízení myšleno. Sportovní zařízení není totiž 
zcela jasně v zákoně definovaný pojem a v obecné rovině zahrnuje 
všechny prostory, které lze využívat k pohybovým aktivitám, v užším 
smyslu pak pro organizovaný sport. K tomu patří kromě jiného i silniční 
a vodní cesty, lezecké stezky, přehrady a rybníky, samostatné sportovní 
areály, sportovní areály při školách, sportovní areály jako součást 

Akceptováno. Odůvodnění doplněno. 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.  
Číselník typů sportovních zařízení bude průběžně aktualizován v rámci 
vývoje údajů zapisovaných a evidovaných v rejstříku. Aplikace rejstříku 
bude rovněž obsahovat kontextovou nápovědu pro uživatele. 
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rekreačních komplexů, výcvikových středisek, sportovní zařízení v 
rámci velkých multifunkčních areálů. Většina sportovních zařízení 
tvoří také komplexy budov sloužících ke sportu, občerstvení, kultuře i 
ubytování. Z návrhu vyhlášky ani důvodové zprávy není zřejmé, jakým 
způsobem budou tyto údaje evidovány. I z tohoto důvodu je vhodné 
vymezit, co je považováno za typ sportovního zařízení, případně i jak 
budou zapisovány multifunkční areály nebo větší komplexy. 

3 Ministerstvo 
školství, mládeže a 

tělovýchovy 

7 D K § 6 návrhu vyhlášky: 
Ustanovení § 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. stanovuje, že 
právní předpisy mají nově nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. 
červenci kalendářního roku. Pouze v případě naléhavého obecného 
zájmu, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí 
účinnosti. V důvodové zprávě však není uveden žádný naléhavý obecný 
zájem, který by odůvodňoval nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým 
dnem po vyhlášení. Doporučujeme účinnost upravit ve smyslu 
ustanovení § 3 zákona č. 309/1999 Sb., příp. doplnit odůvodnění 
vyhlášky. 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

8 Ministerstvo vnitra 1 Z K § 2 odst. 1: 
 Nepovažujeme za vhodné, aby byl ve vyhlášce uvedeným 
způsobem definován pojem „trenér“, který je v prováděném zákoně 
užíván bez dalšího. V navrhovaném ustanovení je uvedeno, že se jedná 
o legální definici pouze pro účely této vyhlášky, s ohledem na obsah 
vyhlášky však v praxi dochází k vymezení, kdo bude v oblasti sportu 
považován za trenéra a jaké musí splnit požadavky, dochází tak k 
nepřímému „dotváření“ zákona [například § 1a odst. 2, § 3d odst. 1 
písm. e) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“)], což však přesahuje zákonné zmocnění k 
vydání navrhovaného podzákonného předpisu. 

Akceptováno. Definice pojmu „trenér“ z návrhu právního předpisu 
vypuštěna. 

8 Ministerstvo vnitra 2 Z K § 6: 
 Upozorňujeme, že dle § 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci 
kalendářního roku. Odlišné datum nabytí účinnosti je možné pouze ve 
zvlášť výjimečných případech, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. 
Navrhovaná odchylka od standardního určení data nabytí účinnosti není 
nijak odůvodněna, navrhujeme tedy ustanovení upravit. 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

8 Ministerstvo vnitra 3 D K názvu: 
 Nepovažujeme za vhodné použít v názvu předpisu legislativní 
zkratku „rejstřík“ zavedenou v prováděném zákoně, neboť je příliš 
obecný a z názvu vyhlášky tak není zřejmé, co je jejím obsahem. 
Doporučujeme proto název navrhovaného předpisu upravit například 

Akceptováno. Název vyhlášky upraven na: „Vyhláška o stanovení 
rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle 
zákona o podpoře sportu“. 
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specifikací, že se jedná o rejstřík dle zákona o podpoře sportu, 
popřípadě užitím nezkráceného označení rejstříku. 

8 Ministerstvo vnitra 4 D K § 3 odst. 1: 
 Není vhodné duplicitně stanovovat ve vyhlášce povinnost, 
která je daná již zákonem, § 3e odst. 2 zákona je navíc členěn pouze na 
pododstavce a) až f), jejich výslovné uvedení je tedy nadbytečné. 
Navrhujeme proto slova „údaje podle § 3e odst. 2 písm. a) až f) zákona 
a dále“ nahradit například slovy „kromě údajů stanovených § 3e odst. 
2 zákona“. 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

8 Ministerstvo vnitra 5 D K § 3 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b): 
Ustálená právní terminologie pojmy „obchodní firma a sídlo“ používá 
především v souvislosti s údaji o právnické osobě, popřípadě o 
podnikající fyzické osobě. Ačkoliv lze z uvedeného ustanovení 
dovodit, že požadavek „obchodní firmy a sídla“ se dotýká podnikajících 
fyzických osob, v rámci větší přehlednosti doporučujeme požadované 
údaje o fyzické osobě a podnikající fyzické osobě rozlišit. Dále 
navrhujeme upřesnit pojem „adresa“ obdobně, jako je tomu také v § 3e 
odst. 2 písm. c) zákona. Navrhujeme tedy například následující znění 
ustanovení: „b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa 
pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-
li o podnikající fyzickou osobu,“. 
 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

8 Ministerstvo vnitra 6 D K nadpisu: 
 V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme vypustit nadbytečnou čárku za slovy „ze dne 
…..2020“. 

Akceptováno. 

  7 D  
K úvodní větě: 

1. S ohledem na čl. 64 odst. 1 a 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slova „ve znění 
pozdějších předpisů“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 178/2019 
Sb.“. 

2. Při zavedení legislativní zkratky „zákon“ 
doporučujeme použít český způsob zápisu uvozovek, tedy dolní a 
horní uvozovky. 

 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

8 Ministerstvo vnitra 8 D K § 1: 
1. Doporučujeme doplnit chybějící mezeru a text „odst.1“ 
nahradit textem „odst. 1“. 
2. Mezi slova „rejstříku a“ doporučujeme vložit čárku, neboť se 
jedná o větu vloženou. 

Akceptováno. 
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8 Ministerstvo vnitra 9 D K § 3 
 V souladu s čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme na konci odstavce 1 písm. d), odstavce 2 písm. c) a 
odstavce 3 písm. g) doplnit slovo „a“. 

Akceptováno. Upraveno. 

8 Ministerstvo vnitra 10 D K § 3 odst. 2 písm. a): 
Mezi slova „jde-li právnickou“ doporučujeme vložit slovo „o“. Tuto 
připomínku uplatňujeme také k § 3 odst. 3 písm. a). 

 

Akceptováno. 

8 Ministerstvo vnitra 11 D K § 3 odst. 3 písm. h): 
Závorku za textem „§ 2 odst. 7“ doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 

8 Ministerstvo vnitra 12 D K § 4: 
S ohledem na vymezení pojmu „žadatel“ v § 2 odst. 2 doporučujeme 
slova „žádající o podporu ze státního rozpočtu“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. Uvedeno jinak. 

8 Ministerstvo vnitra 13 D K § 5: 
Slovo „Vyhláška“ navrhujeme nahradit slovem „vyhláška“. 

Akceptováno. 

14 Ministerstvo 
životního prostředí 

1 Z K § 6 – Zákon č. 309/1999 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb., stanoví 
v § 3 odst. 3, že není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy 
účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. Současně v 
§ 3 odst. 4 stanoví podmínky pro odchylné stanovení data účinnosti 
zákona, nejdříve ovšem datem jeho vyhlášení. Jedná se zejména o 
existenci naléhavého obecného zájmu ve zvlášť výjimečných 
případech, dále vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, 
válečného stavu nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s 
vyhlášením takového stavu anebo jedná-li  
se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze. 
 
      Ustanovení § 6 uvádí, že „Tato vyhláška nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po jejím vyhlášení“. Je tedy třeba stanovit účinnost k 
1. lednu nebo 1. červenci kalendářního roku, nebo doplnit odůvodnění 
ospravedlňující odchýlení se od § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve 
znění zákona č. 277/2019 Sb., a zdůvodňující naléhavý obecný zájem 
na tom, aby právní předpis nabyl účinnosti dříve, než je počátek 
nejbližšího dalšího kalendářního pololetí. 

Akceptováno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

14 Ministerstvo 
životního prostředí 

2 D K § 1 – doporučujeme mezi text „odst.“ a číslo „1“ vložit mezeru, to se 
týká obou případů v daném ustanovení. 

Akceptováno. 

14 Ministerstvo 
životního prostředí 

3 D K § 2 odst. 2 – doporučujeme upřesnit slova „do doby vydání 
rozhodnutí o žádosti“, tedy okamžik, kdy je žádající osoba ještě 
žadatelem, např. „do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí  
o žádosti“. 

Akceptováno. Upraveno. 
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14 Ministerstvo 
životního prostředí 

4 D K § 3 odst. 3 písm. h) – z textu „§ 2 odst. 7)“ doporučujeme odstranit 
závorku. 

 

Akceptováno. 

5 Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

1 D K § 6 návrhu:  
 
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývají právní 
předpisy účinnosti k 1. lednu nebo  
k 1. červenci kalendářního roku. S ohledem na toto ustanovení 
doporučujeme stanovit nabytí účinnosti vyhlášky k 1. lednu 2021. 

Vysvětleno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

12 Ministerstvo 
obrany 

1 D K § 2 návrhu vyhlášky: 
Předkládaný návrh § 2 doporučujeme upravit a uvést jej v následujícím 
znění: 
 
„§ 2 
Vymezení pojmů 
 
Žadatelem se pro účely této vyhlášky rozumí 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.“ 
 
Odůvodnění: 
Předkládaný návrh § 2 doporučujeme přepracovat a uvést ve výše 
uvedeném znění z několika důvodů. Původní nadpis „Některé pojmy“ 
doporučujeme 
nahradit nadpisem „Vymezení pojmů“, který je v českém právním řádu 
obvyklejší, 
čímž bude dosaženo stálosti pojmosloví. 
Předkládaný materiál dále vymezuje v § 2 odst. 1 pojem „trenér“, 
nicméně tento pojem je již užíván zákonem (o podpoře sportu), k jehož 
provedení je tento materiál předkládán. Je proto nežádoucí zavádět v 
prováděcím právním předpise pojem, 
který je již zákonem užíván (tedy předpisem vyšší právní síly), přičemž 
tento zákon 
nijak nezmocňuje prováděcí předpis k podrobnějšímu vymezení tohoto 
pojmu. 
Pokud je stejný pojem užíván jak zákonem, tak jeho prováděcím 
právním předpisem, měl by být tento pojem definován již v zákoně. 

Akceptováno. Nadpis § 2 změněn. 
Definice pojmu „trenér“ z návrhu předpisu vypuštěna. 
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Mimo to je důležité zmínit, že je pojem „trenér“ užíván již zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, v němž se v ustanovení § 21 hovoří o 
způsobech získání (požadovaného vzdělání) odborné kvalifikace 
trenéra. Na základě těchto důvodů 
proto doporučujeme z předkládaného materiálu tuto definici pojmu 
„trenér“ vypustit. 

 Konfederace 
zaměstnavatelskýc

h a 
podnikatelských 

svazů ČR 

1  a) bližší konkretizaci zákonem vyjmenovaných zapisovaných 
údajů (§3e odst. 2), zejména pokud jde o: 
 
• co je míněno sportovcem a trenérem evidovaným ve sportovní 
organizaci; jedná se o to, že z praktického hlediska, ale zejména z 
hlediska vypovídací hodnoty takové informace, není podstatné stanovit 
povinnost zápisu trenéra konkrétního sportovního odvětví u všech 
sportovních organizací, které ho z různých důvodů vedou v některé své 
evidenci; jako příklad lze uvést nadbytečnost zápisu trenéra ze strany 
střešní sportovní organizace; ta sice může trenéra každého sdruženého 
sportovního svazu považovat za svého člena podle svých spolkových 
stanov, ale zápis v rejstříku by měl z hlediska vypovídací hodnoty a 
smyslu odrážet spíše skutečnost, že trenér vykonává trenérskou činnost 
v konkrétním sportovním odvětví; z tohoto pohledu tak má svůj význam 
zápis trenéra ze strany konkrétního sportovního klubu, kde trenér 
působí, a dále pak ze strany národního sportovního svazu jakožto 
autority v daném sportovním odvětví  
 
• co je míněno užíváním sportovního zařízení, a to např. z 
hlediska možného problému, který může vyvstat v otázce, zda je vůbec 
s odkazem na základní principy demokratického právního řádu možné 
zapisovat do rejstříku údaje o věcech, které jsou ve vlastnictví třetích 
osob, pokud k tomu vlastníci nedají svůj souhlas (typicky pronajatá 
sportovní zařízení), a to obzvláště za situace, že údaje o zapsaných 
sportovních zařízeních mají být obsaženy ve veřejné části rejstříku (viz 
odůvodnění bod II.). 

Vysvětleno. Definice pojmu trenér na základě uplatněných připomínek 
z návrhu vyhlášky vypuštěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Rozsah veřejně přístupných údajů vedených v rejstříku je 
stanoven v ustanovení § 3e odst. 1 zákona o podpoře sportu. 
Navrhovaná vyhláška výčet veřejných údajů nerozšiřuje. Akademická 
debata nad souladností ustanovení zákona se základními principy 
demokratického právního řádu přesahuje účel připomínkového řízení 
nad návrhem prováděcího právního předpisu k tomuto zákonu. 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů ČR 

2  doplnit další údaje, které by byly využitelné pro poskytnutí dotace v 
rámci vypsaných dotačních programů;  

 
• např. údaje o velikosti členské základny; jedná se o to, že 
členská základna u sportovního spolku zdaleka nepředstavuje pouze a 
jenom sportovce a trenéry; úprava členské základy je pak výlučným 
právem spolku, je to tedy výhradně spolek, který si určuje, koho a za 
jakých podmínek bude považovat za svého člena; vzhledem k tomu, že 
v řadě případů představuje velikost členské základny kritérium pro výši 

Vysvětleno. Rozšířit povinně zapisované údaje do rejstříku například 
o údaje o velikosti členské základny by vedlo, s ohledem na zákonnou 
povinnost osob žádajících o podporu ze státního rozpočtu zapisovat do 
rejstříku údaje a jejich změny bez zbytečného odkladu, k 
nepřiměřenému zvýšení administrativní zátěže na straně těchto osob.  
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přiznané dotace (nejen ze státního, ale i z jiných veřejných rozpočtů), 
mohlo by být uvedení údaje o členské základně v rejstříku žádoucí; dále 
by tímto způsobem mohlo dojít k odstranění nejasností při porovnávají 
(ověřování) údajů uváděných v žádostech o dotaci s údaji vedenými v 
rejstříku (jen sportovci a trenéři), kdy v praxi v řádě případů dochází k 
nedorozuměním v otázce rozlišení velikosti členské základny (počtu 
členů spolku) a počtu sportovců a trenérů zapsaných v rejstříku, kteří 
tvoří pouze podmnožinu členské základny sportovního spolku 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů ČR 

3  § 2 
bylo by vhodné, aby byla dána jasná definice vícero pojmů, než jen 
trenér a žadatel (např. detailní popis otázky sportovních zařízení 
využívaných sportovními organizacemi pro svou činnost - § 3e odst. 2 
písm. f) – je např. nutné a žádoucí zapsat do rejstříku i sportovní 
zařízení, které sportovní organizace využije výjimečně? Např. 
v rozsahu jednotek hodin v kalendářním roce – typicky hřiště s umělým 
povrchem pronajaté jednorázově pro účely přátelského utkání v rámci 
zimní přípravy apod.). 
 
 
 

Vysvětleno. § 3e odst. 2 písm. f) zákona o podpoře sportu ukládá 
povinnost zapsat do rejstříku „sportovní zařízení, která žadatel využívá 
pro sovou činnost“. Z gramatického výkladu tohoto zákonného 
ustanovení je zřejmé, že se jedná o sportovní zařízení, které je 
využíváno nikoliv výjimečně, ale naopak soustavně. Kontextová 
nápověda webové aplikace rejstříku bude v tomto smyslu rovněž 
upřesněna.  

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů ČR 

4  § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 2 písm. d) bod 1. 
- v praxi může činit značné problémy, co je míněno 

názvem sportovního zařízení; ne každé zařízení má totiž vůbec nějaký 
název ve smyslu jeho pojmenování (např. Stadion Evžena Rošického). 
Sportovní zařízení bez názvu budou navíc tvořit poměrně velkou 
skupinu. Z odůvodnění navíc není nijak zřejmý význam takového 
údaje, proto by stálo za zvážení odstranění tohoto bodu případně jeho 
upravení tak, že by např. zněl: „název sportovního zařízení, pokud 
existuje“. 

Částečně akceptováno. § 3 odst. 1 písm. a) a § 3 odst. 2 písm. d) bod 1 
upraven na: „název sportovního zařízení nebo jeho obecné 
pojmenování“. 

 Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 

svazů ČR 

5  § 3 odst. 1 písm. b) 
- typy sportovního zařízení nejsou nikde závazně 

definovány; je tedy otázkou jakým způsobem bude „katalog“ 
sportovních zařízení stanoven. Bylo by vhodné, aby přímo vyhláška 
stanovila výčet jednotlivých typů sportovních zařízení, včetně jejich 
definic. 

Vysvětleno. Stanovit vyhláškou výčet jednotlivých typů sportovních 
zařízení se nejeví jako praktické řešení. V obecné rovině zahrnuje 
všechny prostory, které lze využívat k pohybovým aktivitám nebo 
sportu. Mohou to být lezecké stezky, přehrady, samostatné sportovní 
areály, sportovní areály při školách, sportovní areály jako součást 
rekreačních komplexů, výcvikových středisek, sportovní zařízení v 
rámci velkých multifunkčních areálů. Postihnout všechny typy 
sportovních zařízení právním předpisem není možné. Číselník typů 
sportovních zařízení bude průběžně aktualizován v rámci vývoje údajů 
zapisovaných a evidovaných v rejstříku. Aplikace rejstříku bude rovněž 
obsahovat kontextovou nápovědu pro uživatele. 

4 Ministerstvo 
kultury 

  Bez připomínek  
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13 Ministerstvo 
dopravy 

1 D Na konci úvodní věty návrhu vyhlášky doporučujeme vypustit 
dvojtečku, neboť podle čl. 38 odst. 1 legislativních pravidel vlády se 
dvojtečka na konci úvodní věty vyhlášky nepíše. 

Vysvětleno. Ačkoli legislativní pravidla v citovaném článku dvojtečku 
neobsahují, zavedená praxe ji běžně užívá.  

13 Ministerstvo 
dopravy 

2 D Na konci § 3 odst. 1 písm. d) návrhu vyhlášky doporučujeme čárku 
nahradit slovem „a“, neboť předmětné ustanovení obsahuje 
kumulativní výčet a poslední dvě možnosti by měly být odděleny 
spojkou „a“ tak, jak to předpokládá čl. 42 odst. 2 písm. a) legislativních 
pravidel vlády. Totéž platí pro § 3 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. g) 
návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

13 Ministerstvo 
dopravy 

3 D V § 5 doporučujeme nahradit slovo „Vyhláška“ slovem „vyhláška“, 
neboť velké písmeno se v označení citovaného právního předpisu 
neuvádí. 

Akceptováno. Upraveno. 

13 Ministerstvo 
dopravy 

4 D Upozorňujeme, že podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo 1. červenci. Podle § 
3 odst. 4 téhož zákona pak lze ve zvlášť výjimečných případech, 
vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, stanovit dřívější den nabytí 
účinnosti. V návrhu vyhlášky je datum účinnosti stanoveno jako 
patnáctý den po jejím vyhlášení (což by bylo po 1. červenci tohoto 
roku), avšak předkládaný materiál neobsahuje zdůvodnění naléhavého 
obecného zájmu, pro který by bylo nutné stanovit dřívější datum nabytí 
účinnosti návrhu vyhlášky (před 1. lednem 2021). S ohledem na shora 
uvedené jsme toho názoru, že návrh vyhlášky může nabýt účinnosti až 
1. ledna 2021, nikoliv dříve. 

Vysvětleno. Doplněno odůvodnění nabytí účinnosti v odůvodnění 
návrhu: „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. 

13 Ministerstvo 
dopravy 

5 D Na konci návrhu vyhlášky doporučujeme uvést funkci vedoucího 
jiného ústředního orgánu státní správy, který návrh vyhlášky vydává, 
neboť dle přílohy č. 3 legislativních pravidel vlády se jedná o formální 
náležitost vyhlášky. 

Akceptováno. Návrh vyhlášky bude v závěru legislativního procesu 
doplněn o údaje dle Přílohy č. 3 legislativních pravidel vlády. 

 
V Praze 21.8. 2020 
 

Zpracoval: Štěpán Hošna, Veronika Rudolfová 
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