Pozměňovací návrh poslance PaedDr. Mgr. Augustina Karla Andrleho Sylora k tisku
č. 590/0, vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

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.“.

Odůvodnění
Vládní návrh zákona navrhuje, aby plán v oblasti sporu vydávaný na státní úrovni obsahoval
nejen jasné vymezení cílů státní politiky v oblasti sportu, ale i určoval prostředky, které jsou
k dosažení takto vytyčených cílů nezbytné. Tato právní úprava by měla zajistit nejen to,
aby podpora sportu byla jasně cílenou, ale i to, aby bylo zřejmé, kolik finančních prostředků
je k naplnění cílů třeba.
Byť vládní návrh zákona obsahuje i povinnost pro kraje a obce zpracovávat plány podpory
sportu pro jejich území a definovat oblasti podpory, neobsahuje již povinnost, aby i kraje a
obce ve svých plánech podpory sportu jasně vymezili prostředky, které jsou potřebné
k podpoře těchto oblastí podpory. Je nezbytné, aby i plány podpory sportu v obcích i krajích
určovaly i to, jakou konkrétní finanční výší budou jimi zvolené oblasti, priority či opatření
podpořeny. Toto opatření pomůže nejen lepšímu strategickému plánování podpory sportu
v krajích a obcích, ale přispěje i větší transparentnosti podpory, neboj její definování i
potřebné finanční zajištění bude dopředu známé. Navrhuje se tedy, aby součástí plánů rozvoje
sportu v obcích a krajích bylo i vymezení prostředků, které jsou nezbytné pro podporu oblastí,
priorit i opatření, které jednotlivé plány budou vymezovat. Současně se navrhuje i
reformulace celého odstavce tak, aby bylo zřejmější, co má být obsahem plánu obce či kraje.
Tento pozměňovací návrh nemá přímý vliv na státní ani jiné veřejné rozpočty.

Vládní návrh zákona s vyznačenou změnou:
§ 6a
Plány v oblasti sportu

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k
dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu.
Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a
opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v
průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy projedná návrh plánu před předložením
vládě s Národní radou pro sport.
(3) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu z
rozpočtu obce nebo kraje, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny,
zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje.
(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

