Pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjura k návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony – sněmovní tisk 590

Navrhuji tyto změny v návrhu zákona:
1. V čl. I se dosavadní body 10 a 20 až 24 zrušují. Ostatní body se přečíslují.
2. V čl. I dosavadní bod 13 zní:
„X. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
„§ 3a
Národní rada pro sport
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje Národní radu pro sport jako svůj
poradní orgán v oblasti sportu. Národní rada se vyjadřuje ke koncepčním materiálům v oblasti
sportu.
(2) Členy Národní rady pro sport a jejího předsedu jmenuje ministr školství, mládeže
a tělovýchovy.
(3) Podrobnosti o organizaci a činnosti Národní rady pro sport stanoví statut, který
schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.“.“.
(Pozn.: Přejímá se dosavadní návrh úpravy Národní rady pro sport za účelem reformulace
novelizačního bodu a vypuštění úpravy rejstříku. Nevyjadřuje se tím tedy souhlas s úpravou
Národní rady pro sport.)
3. V čl. II se dosavadní bod 1 zrušuje. Následující body se přečíslují.

Odůvodnění:
K pozměňovacím návrhům pod body 1 a 2
Z návrhu novely zákona č. 115/2001 Sb. se vypouští úprava rejstříku sportovních organizací
a sportovců.
Vládní návrh zákona v úpravě rejstříku přináší zcela zbytečnou byrokracii a neodůvodněnou
regulaci. Tyto navržené rejstříky zavádí plošný dohled státu nad spolkovým životem v oblasti
sportu Jako důvod je uváděna snaha kontrolovat účelné využití dotačních prostředků. Přitom
poskytovatel dotací má již podle dnes platné legislativy dostatečné množství nástrojů
k efektivní kontrole.
Samotný navržený princip registrů je jen snahou o samoúčelné vměšování se státu do
vnitřních záležitostí spolků a představuje vážné nebezpečí pro svobodu sdružování a pro
samotnou občanskou společnost.
K pozměňovacímu návrhu pod bodem 3
V návaznosti na body 1 a 2 se vypouští přechodné ustanovení.

