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K vládnímu návrhu na vydání zákona o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
(sněmovní tisk 839)
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Vládní návrh na vydání zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu (sněmovní tisk 839), se mění takto:
1. Za § 2 se vkládá nový § 3, který zní:
„§ 3
(1) Agentura zveřejní do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny potřebné
informace o podmínkách poskytnutí podpory podle § 2 na oficiálních webových stránkách
Agentury a současně Agentura zajistí jejich uveřejnění na webových stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytne v této věci potřebnou součinnost.
(2) Agentura zašle do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všem sportovním
organizacím1) se sídlem na území České republiky informace o podmínkách poskytnutí podpory
podle § 2. Tyto informace Agentura zašle datovou schránkou, pokud ji má sportovní organizace
zřízenou, nebo elektronicky, případně v listinné podobě.
(3) Agentura zajistí, aby podmínky poskytnutí podpory podle § 2 nepředstavovaly pro žadatele
zvýšenou administrativní náročnost.”
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
1)

§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní § 3 (Účinnost) se označuje jako § 4.

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby finanční podpora ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu obsažená ve vládním
návrhu zákona byla poskytnuta všem sportovním organizacím v řádném termínu, a aby byla
zajištěna maximální informovanost ze strany Národní sportovní agentury a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
V minulých letech docházelo ze strany MŠMT k zásadním prodlevám při poskytování
dotací a také k velmi tíživé administrativní zátěži sportovních organizací. Momentálně se
sportovní prostředí nachází v nadměrně složité finanční situaci a je nutná co nejrychlejší pomoc.
Je navrhováno, aby Národní sportovní agentura jednak vyvěsila informace o této
podpoře sportovních organizací jak na svém webu, tak je nechala vyvěsit na webu MŠMT.
Dalším opatřením, jak usnadnit to, aby se sportovní organizace o podpoře vůbec dozvěděly, je
ustanovení, aby jim byla zaslána informace ze strany Národní sportovní agentury. K tomu by
měla být využita datová schránka takové organizace, případně její e-mail. Jen v případě, že
takové kontakty nebudou možné, lze tuto povinnost splnit dopisem sportovní organizaci. Jedná
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se o zdůraznění rychlosti sdělení a toho, aby informace o podpoře sportu nezapadla. Všechna
opatření, která v této době pandemie SARS-CoV-2
Sledování změn
§1
Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti sportu v souvislosti s epidemií koronaviru
označovaného jako SARS-CoV-2.
§2
Národní sportovní agentura vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost
podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou podpory, o níž bylo rozhodnuto Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy prostřednictvím jím vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a
sportovní reprezentace; ministerstvo postupuje podle čl. II bodu 2 zákona č. 178/2019 Sb.
§3
(1) Agentura zveřejní do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny potřebné
informace o podmínkách poskytnutí podpory podle § 2 na oficiálních webových stránkách
Agentury a současně Agentura zajistí jejich uveřejnění na webových stránkách
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytne v této věci potřebnou
součinnost.
(2) Agentura zašle do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všem sportovním
organizacím se sídlem na území České republiky informace o podmínkách poskytnutí
podpory podle § 2. Tyto informace Agentura zašle datovou schránkou, pokud ji má
sportovní organizace zřízenou, nebo elektronicky, případně v listinné podobě.
(3) Agentura zajistí, aby podmínky poskytnutí podpory podle § 2 nepředstavovaly pro
žadatele zvýšenou administrativní náročnost.
§34
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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