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Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy
k návrhu poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové,
Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony
(sněmovní tisk 241)

Text návrhu:
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 230/2016 Sb., a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. Text § 1a, včetně nadpisu se mění takto:
§ 1a
Priority v oblasti sportu
(1) Hlavním cílem podpory sportu, turistiky a aktivního životního stylu v České republice
je zlepšování kvality života a zdraví všech věkových skupin obyvatel České republiky.
(2) Významnou součástí podpory sportu je též podpora sportu dětí a mládeže a jejich
trenérů, výchova sportovních talentů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.
2. Na konec § 2, odst. (1) se vkládá věta, která zní:
Za sport se pro účely tohoto zákona považuje také turistika.
3. Za § 4, odst. (2) se vkládá nový odst. (3), který zní:
(3) Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří podmínky pro rozvoj sportovní infrastruktury v
rámci programů péče o cestovní ruch.
Důvodová zpráva:
Turistika a aktivity i činnosti v oblasti turistiky jsou dnes chápány jako součást cestovního
ruchu, byť jsou samy o sobě pohybovou aktivitou, spojené s fyzickým pohybem, jejímž cílem
je zlepšování kondiční schopnosti, zatímco cestovní ruch je aktivitou obchodní a samotné
aktivity cestovního ruchu vznikají a vychází až na základě aktivit turistiky.
Cílem pozměňovacího návrhu je proto provázat aktuální legislativní postavení turistických
aktivit a samotné turistiky na úroveň sportu a odlišit tak její současné postavení a chápání v
kontextu cestovního ruchu jako aktivity obchodní.
Turistiku je potřeba chápat jako komplex činností spojených s aktivním pohybem. Svým
pojetím a rozmanitostí nabývají turistické aktivity různých podob, mnohdy ve formě
samostatných sportovních disciplín, které jsou však provozovány spíše rekreačně, např.
cykloturistka vs. cyklosport, pěší turistika a dálkové pochody vs. sportovní chůze, vodní
turistika, rafting a sjíždění řek vs. postavení vodních sportů, alpinismus, horská a lyžařská
turistika, apod.
Z důvodu daňové výtěžnosti turistiky pro cestovní ruch se zároveň navrhuje, aby podmínky pro
rozvoj turistiky vytvářelo Ministerstvo pro místní rozvoj.

