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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
(tisk 590)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu č. 150 z 23. schůze konané dne 17. února 2016 (tisk 590/2)

1. V čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
„§ 1a
Priority v oblasti sportu
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky.“.“.
Následující body se přečíslují.

2. V čl. I v dosavadním bodu 6 se slovo „příjemcem“ nahrazuje slovy „u příjemců“ a slovo
„osobami“ se nahrazuje slovy „u osob“.
3. V čl. I dosavadní bod 7 zní:
„8. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny,
pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich
účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí,“.“.
4. V čl. I dosavadní bod 12 zní:
„13. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center podle
odstavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě
ke schválení.“.“.
5. V čl. I v dosavadním bodu 13 se v § 3a odst. 1 slova „a zpracovatelem“ zrušují.
6. V čl. I v dosavadním bodu 13 se na konci § 3a odst. 1 doplňují slova „; údaj o počtu sportovců
a trenérů sdružených ve sportovní organizaci zapsané v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
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7. V čl. I v dosavadním bodu 13 se v § 3a odst. 4 věta první zrušuje.
8. V čl. I v dosavadním bodu 13 se v § 3a za dosavadní odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který
zní:
„(5) Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let
ode dne, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 3 písm. f).“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
9.

V čl. I v dosavadním bodu 13 se v dosavadním § 3a odst. 6 za slova „místo narození“ vkládají
slova „ , datum úmrtí“.

10. V čl. I dosavadním bodu 13 se § 3b zrušuje.
11. V čl. I dosavadním bodu 19 se v § 6a odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
12. V čl. I dosavadním bodu 19 v § 6a dosavadním odstavci 3 se za slovo „pro všechny“ vkládají
slova „ , zejména sportu dětí a mládeže“.
13. V čl. I dosavadním bodu 19 v § 6b odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu podporu
sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména
na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob
a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.“.
14. V čl. II se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní rejstřík nejpozději do 18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Následující body se přečíslují.
15. V čl. II dosavadní bod 1 zní:
„1. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna splnit povinnosti
stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní sportovní
organizace, které nebyly zapsány podle věty první, jsou povinny tyto povinnosti splnit
do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
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16. V čl. II se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci
bez ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby stanovené v bodu 2, ve které měla sportovní
organizace splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
Následující body se přečíslují.
17. V čl. II v dosavadním bodu 2 se slova „31. prosince 2016“ nahrazují slovy „6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona“.
18. V čl. II v dosavadním bodu 3 se slova „31. prosince 2017“ nahrazují slovy „18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona“.
19. V čl. II v dosavadním bodu 4 se slova „31. prosince 2017“ nahrazují slovy „18 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona“.
20. V čl. VI se slova „1. září 2016“ nahrazují slovy „1. ledna 2017“.

Pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě ve druhém čtení
dne 22. března 2016
B.

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor – SD 3893

V čl. I v dosavadním bodu 19 v § 6a odstavec 3 nově zní:
„(3) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu
obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.“.
C.

Poslanec Pavel Ploc – SD 3974

1. V čl. I dosavadní novelizační bod 10 zní:
„V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního
rozpočtu podle § 6b nebo 6c a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá
o poskytnutí této podpory (dále jen „rejstřík“).“.“.
2. V čl. I dosavadním novelizačním bodu 13 v § 3a odst. 1 se ve větě první slovo „a“ nahrazuje
čárkou, na konci textu věty první se doplňují slova „a sportovních zařízeních“ a na konci textu se
doplňují slova „; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam
sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup“.
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3. V čl. I dosavadním novelizačním bodu 13 v § 3a odstavec 2 zní:
„(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c se zapíše
do rejstříku.“.
4. V čl. I dosavadním novelizačním bodu 13 v § 3a odst. 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu
sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory ze
státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c, byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení
sportovního zařízení.“.
5. V čl. I dosavadním novelizačním bodu 13 se v § 3a za dosavadní odstavec 3 vkládá nový odstavec
4, který zní:
„(4) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo
technické zhodnocení sportovního zařízení je povinen bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku
údaje podle odstavce 3 písm. h).“.
Dosavadní odstavce se přečíslují.
6. V čl. I dosavadním novelizačním bodu 13 v § 3a dosavadním odstavci 7 se za slovo „organizace“
vkládají slova „a žadatelé o podporu“ a slova „odstavce 3“ se nahrazují slovy „odstavců 3 a 4“.
7. V čl. I. v dosavadním bodu 20 v § 7e se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žadatel o podporu ze
státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního
zařízení se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do
rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.“.
8. V čl. I dosavadním bodu 23 v § 7f se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „; ministerstvo
pokutu za správní delikt neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele“.
9. V čl. II dosavadní bod 1 zní:
„1. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna splnit povinnosti
stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní sportovní organizace, které
nebyly zapsány podle věty první, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 30 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Žadatel o podporu je povinen splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 4
zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode
dne nabytí činnosti tohoto zákona.“.

V Praze 22. března 2016
Bc. Jiří Holeček, v. r.
zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
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Návrh doprovodného usnesení přednesený poslancem Jiřím Holečkem v podrobné rozpravě
ve druhém čtení
"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, vědoma si významu sportu jako činnosti
podporující tělesný a duševní rozvoj člověka, s přihlédnutím k tradici sportu v českých zemích
a významu sportu při vytváření společenské sounáležitosti, při vědomí významu rekreačního
i vrcholového sportu v rámci české společnosti, jakož i dopadu sportovní reprezentace na vytváření
obrazu České republiky ve světě,
žádá vládu České republiky, aby se zabývala novým institucionálním modelem organizace sportu
v rámci státní správy,
doporučuje vládě České republiky, aby zajistila všechny nezbytné předpoklady a podmínky pro vznik
ústředního orgánu státní správy pro oblast sportu se samostatnou rozpočtovou
kapitolou - Ministerstvo sportu České republiky.".

