Pozměňovací návrh k tisku č. 590/0
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
Podává se návrh na níže uvedené úpravy vládního návrhu zákona:
1. V čl. I dosavadním 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“.
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.“.

Odůvodnění:
K bodům 1 a 2
Navrhuje se jako další údaje zapisované do rejstříku doplnit ty, které se týkají sportovních
zařízení definovaných v § 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením se za sportovní zařízení považuje objekt,
pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro
provozování sportu. Současně se navrhuje, aby souhrnná data o sportovcích, trenérech
a sportovních zařízeních byla veřejná.
K bodu 3
Navrhovaný pozměňovací návrh má za cíl upřesnit okruh sportovních organizací, které mají
povinnost zapsat se a zapisovat údaje v rejstříku. Půjde výlučně o ty sportovní organizace, které
žádají o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c.
K bodům 4 a 5
Z důvodu lepšího přehledu o existujících sportovištích i účelného a hospodárného využívání
finančních prostředků veřejných rozpočtů na rozvoj sportovních zařízení se navrhuje zapisovat
do rejstříku rovněž základní údaje o sportovních zařízeních, a to jednak u všech sportovních
organizací, které se do rejstříku zapisují, tak u dalších žadatelů o podporu ze státního rozpočtu
určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení (typicky obec). Okruh
povinných osob byl takto zvolen proto, aby se povinností zapisovat údaje do rejstříku
nezatěžovaly subjekty, které vlastní nebo užívají sportovní zařízení v čistě soukromoprávním
režimu bez vztahu ke státní podpoře sportu nebo k politikám podpory sportu územních
samosprávných celků. Zároveň se tímto vymezením sleduje legitimní účel, a to kontrola
nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu a přehled o sportovních zařízeních pro
účely synergického financování z více zdrojů.

K bodu 6
Pozměňovací návrh má zejména legislativně-technický charakter a vychází z rozšíření okruhu
údajů evidovaných v rejstříku, jakož i ze širšího okruhu osob, kterým jsou stanovovány
povinnosti.
K bodu 7
Vzhledem ke změně okruhu osob povinných k zapisování údajů do rejstříku jsou v nezbytné
míře rovněž měněna ustanovení upravující deliktní odpovědnost pro případ nesplnění
stanovených povinností.
K bodu 8
Úprava navrhovaná v rámci novelizačního bodu má přispět k tomu, aby případné sankce
uložené za správní delikty související se zápisem do rejstříku neměly likvidační charakter na
některé sportovní organizace nebo jiné osoby, a to v takových případech, kdy pro neuložení
sankce existují důvody hodné zvláštního zřetele (kupř. zavinění na straně jiného subjektu).
K bodu 9
Pozměňovací návrh zpřesňuje předlohu zákona tak, aby byla posílena právní jistota účastníků
právních vztahů ohledně doby, do které jsou sportovní organizace a žadatelé o podporu na
sportovní zařízení povinni splnit své povinnosti zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje.
Teprve po uplynutí této lhůty se uplatní nová povinnost zapisovat do rejstříku údaje uvedené
v § 3a odst. 2 až 4.

