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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Podle ustanovení § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, organizační složka státu může vynakládat peněžní prostředky 

na peněžní a věcná ocenění pouze v případě, stanoví-li tak právní předpis. Jde-li o ocenění 

udělovaná orgány moci výkonné, stanoví vláda nařízením druhy ocenění, podmínky, za kterých 

jsou udělována, a orgány, které je udělují. Účelem předkládaného nařízení vlády je vytvořit 

právní podklad pro poskytování finančních prostředků státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 

Národní sportovní agentury, jako ocenění za vynikající výkony sportovců České republiky. 

Zákonem č. 178/2019 Sb., o změně zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, byla příprava politiky státu v oblasti sportu, 

jakož i odpovědnost za její soustavné a systematické naplňování, vyjmuta z gesce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy a svěřena Národní sportovní agentuře, která byla stejným 

zákonem za tímto účelem zřízena. Tato změna s sebou nese též potřebu změny v organizační 

složce státu, která poskytování podpory sportu formou konkrétních a cílených odměn 

sportovcům za jejich vynikající sportovní výkony a reprezentaci České republiky bude 

provádět, a to z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu. 

Podpora sportu dětí, mládeže a reprezentace České republiky je jednou z priorit státní politiky 

sportu zakotvená v ustanovení § 1a zákona o podpoře sportu a dále jako jedna z náplní 

působnosti Národní sportovní agentury zakotvená v ustanovení § 3d odst. 1 písm. e). 

Podmínky a rozsah odměn stanovené předkládaným nařízením vlády byly převzaty 

z ustanovení § 7 a § 9 nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a č. 191/2019 Sb., podle 

kterého tato oceňování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytovalo v době, kdy 

k tomu mělo kompetenci ze zákona o podpoře sportu. Vzhledem k tomu, že se zatím 

nepředpokládá změna rozsahu poskytovaných odměn, jsou ustanovení § 7 a § 9 o oceněních 

udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy převzata pro účely předkládaného 

nařízení vlády. 

 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Předkládaný návrh nařízení je v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlech a v souladu se zákonem č. 115/2011 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákonů 

č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 183/2010 Sb., č. 375/2011 Sb., 

č. 230/2016 Sb., č. 183/2017 Sb. a č. 178/2019 Sb. 

Podmínky udělování ocenění se v předkládaném návrhu nařízení vlády stanovují pouze 

v rozsahu, v jakém je nezbytné je upravit v právním předpise. 
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C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE  

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s předpisy Evropské unie. 

 

D) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, 

NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SOCIÁLNÍ 

DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, 

ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k tomu, že podpora byla doposud poskytována z kapitoly Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a výdaje spojené s poskytnutím jednotlivých ocenění budou hrazeny 

z rozpočtové kapitoly Národní sportovní agentury, nejsou očekávány žádné dodatečné dopady 

na státní rozpočet. Finanční rámce pro jednotlivá ocenění zůstávají zachovány ve výších podle 

ustanovení § 7 a § 9 nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a č. 191/2019 Sb. 

Celková výše finančních prostředků, která bude použita na ocenění v kalendářním roce 2021, 

je předpokládána v rozmezí 7 až 9 mil Kč. Nepředpokládají se dopady do jiných veřejných 

rozpočtů než do rozpočtové kapitoly Národní sportovní agentury. Nepředpokládají se ani 

negativní dopady na specifické skupiny obyvatel. Naopak, v případě vynikajících sportovních 

výsledků a reprezentace České republiky, se předpokládají pozitivní dopady do skupin 

zdravotně postižených osob. 

 

E) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ 

A ŽEN  

Předkládaný návrh nařízení vlády nevytváří rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 

diskriminace, netýká se postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

F) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 

 

 

G) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládá vznik či zvýšení míry 

korupčních rizik.  

 

H) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nařízení nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K § 1  

Ustanovení § 1 předkládaného nařízení vlády se stanoví okruh jeho působnosti. 

 

K § 2 - § 4 

Uvedená ustanovení předkládaného nařízení vlády vymezují jednotlivé druhy ocenění, jakož 

i podmínky pro jejich poskytnutí a maximální výši, v jaké mohou být poskytovány. Jedná se 

vždy o ocenění za vynikající sportovní výkony a reprezentaci České republiky. 

V odstavcích 2 a 3 jsou upraveny bližší podmínky udělování těchto ocenění.  

Podle § 3 předkládaného nařízení mohou být odměny poskytovány za medailové umístění na 

olympijských, paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na Global Games, přičemž 

hodnota jednotlivého ocenění se navrhuje nejvýše 2 500 000 Kč. 

Podle § 4 předkládaného nařízení mohou být odměny poskytovány za vynikající výsledek ve 

významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající 

reprezentaci České republiky, přičemž maximální výše jedné odměny se navrhuje stanovit ve 

výši 100 000 Kč a celková výše odměn poskytnutých v kalendářním roce do 2 000 000 Kč. 

Finanční rámce pro jednotlivá ocenění zůstávají zachovány ve výších podle ustanovení § 7 a § 9 

nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a č. 191/2019 Sb. 

 

K § 4 

Nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády se stanoví na 1. března 2021, neboť cílem je, aby 

Národní sportovní agentura byla oprávněna udělovat ocenění již v prvním pololetí roku 2021. 
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