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Vybraná ustanovení novel / Čl. II zákona č. 274/2008 Sb.

Úvodní slovo

Vážení sportovní přátelé,
9. března letošního roku schválila Vláda České republiky dokument "Koncepce státní
podpory sportu v České republice". Na tomto materiálu se podílelo celé sportovní
prostředí a jeho následné schválení je vyjádřením podpory státu rozvoje sportu v České
republice. V dokumentu, v němž vláda přijala "koncepci", dále pověřuje ministra školství,
aby připravil k projednání nový Zákon o podpoře sportu. Toto je velká příležitost pro
sportovní organizace pokračovat v práci na zlepšování právního a ekonomického prostředí
pro český sport. Tato snaha byla započata již v roce 2008, kdy sportovní organizace
společně s MŠMT vytvořily Analýzu financování sportu v České republice, poté výše
zmíněnou koncepci a následně Konferenci sport a stát.
Základní myšlenkou nového Zákona o podpoře sportu je, aby se na zákonu podílelo
co nejvíce subjektů z oblasti sportu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli celý proces
zahájit velkou veřejnou rozpravou nad zákonem, včetně účasti politiků na straně jedné
a sportovních odborníků na straně druhé. Vytváření podkladů pro kvalitní zákon jistě
vyžaduje detailní zmapování stávajícího právního rámce sportu v České republice, ale
také podrobné analýzy příkladů ze zahraničí. Chtěli bychom oslovit co nejširší okruh
sportovních funkcionářů, aby přispěli svými podněty. Není důležité, zda přispěvatelé mají
odpovídající erudici, důležité je, že znají problematiku sportu a mají zájem její fungování
zlepšit. Pro jednodušší komunikaci jsme připravili možnost kontaktu se zpracovateli
zákona prostřednictvím elektronické pošty. Veškeré příspěvky a připomínky je možné
posílat na elektronickou adresu zakonosportu@olympic.cz. Každý příspěvek, který se
bude týkat tématu, bude zahrnut do procesu příprav zákonu.
Pevně doufám, že příležitost výrazně zlepšit právní podmínky sportu v České republice
sportovní prostředí maximálně využije. O sport projevila zájem vládní ganitura, média i
veřejnost. Těžko si představit lepší dobu na změny. Ostatní je již jen na nás.
S pozdravem

Jiří Kejval
místopředseda ČOV

▌5
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Analýza zahraniční sportovní
legislativy pro účely přípravy
nového Zákona o sportu
Úvodní poznámky - obecné shrnutí
Z provedené analýzy dostupných zahraničních úprav sportovní problematiky je zjevné, že
cílem příslušných států je, aby sport nebyl prováděn pouze organizovanou formou, ale byl
zejména volnočasovou aktivitou, která má přispět k lepšímu zdravotnímu stavu občanů.
Ve všech námi analyzovaných úpravách je patrná snaha definovat jednotlivé sportovní
kluby, asociace a jejich povinnosti za účelem přípravy sportovců k reprezentaci státu
a dále snaha, aby přípravu sportovců vykonávaly pouze odborně proškolené osoby. Ze
všech posuzovaných zahraničních úprav také vyplývá, že financování sportu není a ani
nelze provádět bez podpory státu. Některé státy se snaží získat příjmy do sportu
i z činností spojených nepřímo s aktivním sportem (loterie, sportovní přenosy, marketing).
Cílem je, aby nová právní úprava sportovní problematiky v České republice vycházela
z předpisů zemí, které jsou České republice nejblíže, a to nejen geograficky, ale
i vnitřním členěním, jako např. Polsko, Slovensko, popř. Chorvatsko. U jednotlivých zemí
jsou proto do posouzení jejich sportovní legislativy kromě souhrnné analýzy dané
zahraniční úpravy vždy vyčleněny pasáže, u kterých se domníváme, že by bylo vhodné je
převzít do nového Zákona o sportu.

1. Skutkový stav
České sportovní autority mají v úmyslu vytvořit nový Zákon o sportu, který by současný
nejednotný a nedostatečný právní rámec sportu v České republice komplexně upravil. Za
tímto účelem bylo rozhodnuto vypracovat analýzu zahraničních úprav sportu.

2. Podklady
Při vypracování této analýzy jsme vycházeli z veřejně přístupných informací a Zákonů
týkajících se hlavních oblastí podpory sportu ve vybraných zemích Evropy, a to:

•

•

Spolková republika Německo – zejména Německý občanský Zákoník (Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) ze dne 18. 8. 1896 a Zákon na ochranu olympijského emblému
a olympijských označení (Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und
der olympischen Bezeichnungen ze dne: 31. 3. 2004 pod číslem BGBl. I S. 479
(neexistuje centrální Zákon o sportu, problematika je většinou řešena Zákonodárstvím
jednotlivých spolkových zemí);
Chorvatsko - Zákon o sportu (Zákon o športu) č. NN 71/06 ze dne 9. 6. 2006;
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•
•

Polsko - Zákon o sportu (Ustawa o sporcie) ze dne 25. 6. 2010;
Slovensko - Zákon č. 300/2008 Z. z. ze dne 2. 7. 2008 o organizaci a podpoře sportu
a o změně a doplnění některých Zákonů, Zákon č. 479/2008 Z. z. ze dne 5. 11. 2008
o organizování veřejných tělovýchovných soutěží, sportovních soutěží a turistických
soutěží a o změně a doplnění některých Zákonů, Zákon č. 288/1997 Z. z. o tělesné
kultuře a o změně a doplnění Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenském podnikáni,
ve znění pozdějších předpisů;

•
•
•

Francie – sportovní Zákoník (Code du sport, version 20110128);

•

Velká Británie – Zákon o olympijských symbolech (a jejich ochraně) ze dne 19. 7. 1995
(neexistuje samostatný Zákon o sportu);

•

Maďarsko – Zákon o sportu – 2004. évi I. törvény a sportról.

Rakousko - Zákon o spolkové podpoře sportu (Fassung BGBl. I Nr. 29/2007);
Švýcarsko - spolkový Zákon o podpoře cvičení a sportu (Bundesgesetz über die
Förderung von Turnen und Sport) ze dne 17. 3. 1972;

3. Právní analýza
Spolková republika Německo
Neexistuje žádný zvláštní Zákon zabývající se pouze otázkami sportu, je proto nutné využít
ostatních právních předpisů (např. občanské právo pro náhradu škody, veřejné právo apod.).
Kromě toho však německá Ústava dává možnost sportovním svazům, aby si vydávaly svá
vlastní pravidla, přičemž bylo dovozeno, že místní soudy mohou posuzovat zákazy a tresty
uložené jednotlivými svazy.
Kromě toho existuje jako v ČR Zákon na ochranu olympijského emblému a olympijských
označení (téměř totožného znění jako v ČR).

Základní principy:
Spolkové země v Německu mají v oblasti sportu velkou samostatnost. Organizovaný sport
zajišťují především nevládní sportovní organizace. Podpora je realizována na principu
dotací. Do sportu směřuje 1,8 % veškerých výdajů státu. Ve sportovním sektoru pracuje
2 % všech zaměstnanců v Německu, tj. přibližně tolik, kolik občanů pracuje v kovo
průmyslu.
Co se týká podpory sportu, vychází spolková vláda ze tří důležitých zásad:
1.

Autonomie sportu: Sportovní organizace řídí své záležitosti na vlastní odpovědnost
a z hlediska rozhodování jsou autonomní;

2.

Subsidiarita podpory sportu: Stát poskytuje podporu pouze v případě, že vlastní
prostředky daného sportu nejsou dostačující;

3.

Partnerská spolupráce: Podpora sportu ze strany státu předpokládá s ohledem na
jeho autonomii, partnerskou součinnost mezi státem a sportem, neboť pouze společně
a vzájemně sladěné aktivity zaručují úspěch.

Organizační uspořádání:
V rámci spolkové vlády koordinuje záležitosti státu týkající se sportu Spolkové
Ministerstvo vnitra.
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Vedle Spolkového Ministerstva vnitra jsou za sport částkastečně odpovědné také další
rezorty v rámci plnění svých všeobecných povinností, a to:
•

Ministerstvo zahraničí:
podpora sportu v rámci zahraniční kulturní politiky;

•

Spolkové Ministerstvo financí:
daňové záležitosti týkající se sportu, sport celní správy;

•

Spolkové Ministerstvo práce a sociálních věcí:
podpora tělesné aktivity invalidů a sportu tělesně postižených v rámci rehabilitace,
sport v profesním životě;

•

Spolkové Ministerstvo obrany:
sport ve spolkové armádě;

•

Spolkové Ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež:
podpora sportovních akcí pro seniory a modelů sportu pro seniory, podpora
mimoškolního sportu pro mládež (spolkový plán pro mládež), německá sportovní
mládež, spolkové hry pro mládež, sport v rámci německo-francouzské a německopolské agentury pro mládež;

•

Spolkové Ministerstvo zdravotnictví:
sport v rámci zdravotní prevence;

•

Spolkové Ministerstvo dopravy:
podpora sportu v oblasti Německých drah, podpora železničních sportovních oddílů;

•

Spolkové Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti:
otázky sportu a životního prostředí, jakož i financování projektů v dané oblasti;

•

Spolkové Ministerstvo pošt a telekomunikací:
podpora sportu v oblasti Německé spolkové pošty, podpora poštovních sportovních
oddílů;

•

Spolkové Ministerstvo pro místní rozvoj, výstavbu a urbanistiku:
otázky sportu v oblasti stavebního práva;

•

Spolkové Ministerstvo pro vzdělávání, vědu, výzkum a technologie:
sport v rámci vzdělávání, sport na vysokých školách;

•

Spolkové Ministerstvo pro vědeckou spolupráci a rozvoj:
podpora sportu v rámci rozvojové politiky;

K jednotlivým vládním úrovním:
A) Úroveň federální vlády
Jak bylo řečeno výše, na federální (celostátní) úrovni spadá odpovědnost za sport pod
Spolkové ministerstvo vnitra, které koordinuje zejména tyto základní činnosti v oblasti
vrcholového sportu:
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•
•

soutěžní sport handicapovaných;
mezinárodní spolupráci v oblasti sportu.

Na školách za sport odpovídá Ministerstvo školství a vědy jednotlivých spolkových zemí.
Mezi významné centrální instituce patří Spolkový institut pro sportovní vědy
a Sportovní výbor spolkového sněmu.
Podpora spolkové vlády se pak soustřeďuje zejména na podporu Německé sportovní
konfederace, Národních sportovních svazů a výkonnostního sportu handicapovaných.
Nevládní struktury na úrovni federace:
Mezi nevládní struktury na spolkové (celoněmecké) úrovni patří zejména:
a) Německá olympijská sportovní federace – Der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB)
je nevládní zastřešující organizací německého sportu, která vznikla 20. 5. 2006
sloučením Německého sportovního spolku (Deutscher Sportbund) a Národního
olympijského výboru pro Německo (Nationales Olympisches Komitee für Deutschland).
Členy DOSB jsou:
33 předních olympijských asociací
28 předních neolympijských asociací
16 zemských sportovních svazů
20 sdružení se speciálním účelem
2 členové MOV
15 individuálních členů
Posláním DOSB je zejména:
• obecná podpora německého sportu;
• podpora dětí a mládežnického sportu a získání mládeže ke sportu;
• podpora sportu, her a pohybu v systému základního vzdělání stejně jako ve školách
a na univerzitách;
• podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu;
• podpora rovných příležitostí a rozmanitosti ve sportu a prostřednictvím sportu;
• podpora sportovní vědy a sportovní medicíny a jejich zařízení;
• podpora integrace prostřednictvím sportu;
• podpora trvalého a požadovaného rozvoje sportovišť a sportovních prostor;
• podpora vrcholového sportu a boj proti dopingu;
• příprava vyslání německého olympijského týmu na příslušné Olympijské hry.
b) Německá nadace na pomoc sportu
poskytuje vrcholovým sportovcům morální a materiální kompenzaci za služby
prokázané společnosti.
B) Regionální úroveň – spolkové země
V jednotlivých spolkových zemích existuje velká autonomie, tudíž právní normy v těchto
zemích jsou dost odlišné. Za sport odpovídá v 10 zemích Ministerstvo školství a vědy,
v 6 zemích je to buď Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo sociálních věcí. Pouze 5 zemí
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má speciální Zákon upravující řízení sportu. Ministerstva, která v jednotlivých zemích
odpovídají za sport, podporují zejména rekreační sport, talentované děti, vrcholové
sportovce, výstavbu sportovních zařízení aj.
Uvedená ministerstva rovněž odpovídají za akademické vzdělání profesorů tělesné
výchovy a za rozvoj vědy v oblasti sportu. V Německu existuje zhruba 68 sportovních
vědeckých institutů na univerzitách a také Akademie sportovních věd v Kolíně nad
Rýnem.
Ve školách jsou předepsány tři hodiny tělesné výchovy týdně, přičemž již školní mládež
trénuje na Olympijské hry.

Nevládní struktury na úrovni zemí:
Na úrovni jednotlivých spolkových zemí pracují zemské sportovní konfederace, které
sdružují více než 85 000 sportovních klubů.
C) Místní (municipální) úroveň
Místní samosprávné orgány jsou odpovědné za rozvoj masového sportu a sportů
rekreačních.
Místní samosprávné orgány pečují o výstavbu a údržbu sportovních a rekreačních
zařízení.

Financování:
Sport je z převážné většiny financován státem, protože vlastní prostředky daného
sportu většinou nestačí. Prostředky, které stát na sport vynakládá prostřednictvím
obcí, spolkových zemí a na celostátní úrovni, tedy podstatně převyšují prostředky
získané z oblasti obchodu a médií. Přitom se nejedná pouze o přímé příspěvky
prostřednictvím veřejnoprávních institucí, ale také o nepřímé příspěvky, jako
např. nižší příjmy z daní v podobě zvláštních ustanovení pro neziskové sportovní svazy
(§ 52, 55 odst. 1, věta první, 58 č. 9 daňového řádu). Příspěvky pak podléhají prověření
účelu jejich využití.
Neziskové korporace jsou zpravidla osvobozeny od daně z příjmů právnických osob,
živnostenské daně, pozemkové daně a dědické daně. V případě daně z přidané hodnoty
jsou prostředky daněny sníženou sazbou daně ve výši 7 %. Dary na neziskové spolky si
dárce v rámci určitých maximálních hranic může odečíst z daní.

Pro účely nového Zákona o sportu lze využít:
•
•

pravidlo, že při přidělování prostředků stát vychází z autonomie sportu a jeho
způsobilosti samostatného řízení;
informace, že stát své příspěvky vždy spojuje s podmínkami, které vyplývají
z obecného práva, a zejména pak práva rozpočtového – z tohoto hlediska pak
příspěvky podléhají také prověření účelu jejich využití, přičemž tyto prověrky jsou dle
platných právních předpisů povinné.
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Chorvatsko
V roce 2006 byl přijat komplexní a rozsáhlý Zákon o sportu, který upravuje uspořádání
sportu a sportovních aktivit, profesionální aktivity v oblasti sportu, sportovní soutěže,
financování, dohled a další otázky se sportem související.

Základní principy:
Zákon předpokládá vytvoření národního sportovního programu, který bude vládou
schválen na 8 let. Financování předpokládá formou státní podpory a z místních rozpočtů
samosprávných jednotek. Zákon definuje osoby angažující se ve sportu spolu s jejich
právy a povinnostmi. Zákon obsahuje podmínky působnosti právnických osob ve sportu,
stanoví např. povinnost, aby společnost zajišťující sportovní aktivitu účasti na sportovních
soutěžích, měla v souladu s tímto Zákonem právní formu akciové společnosti (tzv. sportovní
a.s.), dále stanoví podmínky pro získání nákupu akcií v této společnosti, definuje propojené
osoby apod.

Organizační uspořádání:
Zákon předpokládá vznik institucí, které vydávají předpisy stanovující podmínky
a způsob provozování sportovních aktivit nebo realizaci programu sportovních aktivit.
Tyto předpisy musejí být doručeny ministerstvu odpovědnému za otázky sportu
a zaprotokolovány.
Zákon ustanovuje Národní sportovní radu, jakožto nejvyšší profesní orgán odpovědný
za rozvoj a kvalitu sportu na území Chorvatské republiky, který bude mj. vydávat
směrnice pro vytváření pravidel týkajících se zařazování sportovců, předkládat stanoviska
k programům odborného vzdělávání v oblasti sportu a určovat podmínky, které musejí
instituce odborného vzdělávání pracovníků v oblasti sportu splňovat, vydávat směrnice
k pravidlům týkajícím se výstavby a zařazení sportovišť na celostátní úrovni, předkládat
stanoviska a doporučení k návrhům pravidel souvisejících se sportem a předkládat
stanoviska k návrhům týkajícím se sítě sportovišť.
Zákon dělí osoby působící v oblasti sportu na fyzické osoby, právnické osoby a školní
sportovní oddíly, které nejsou registrovány jako právnické osoby.
Mezi fyzické osoby pak Zákon řadí:
a) sportovce (definuje kategorie sportovců). Sportovcům zakládá oprávnění využívat
sportovní zařízení a profesionální služby, sportovci mají nárok na náhradu cestovních
výdajů, náhradu za ubytování a stravu při soutěžích a přípravách na ně, náhradu za
zvláštní diety a odměny za sportovní úspěchy v souladu s předpisy, obecnými pravidly
nebo rozhodnutím příslušného orgánu. Sportovec reprezentující Chorvatskou republiku,
který získal medaili na Olympijských hrách, Paralympijských hrách nebo
na Deaflympiádě, má nárok na stipendium na vyšší vzdělání. Finanční prostředky
na stipendia jsou poskytovány ze státního rozpočtu;
b) trenéry, kteří musí mít odbornou kvalifikaci přinejmenším na úrovni trenéra první třídy
v souladu se zvláštními předpisy;
c) osoby kvalifikované pro práci v oblasti sportu, které učí občany základní techniky
příslušného sportu nebo které občanům umožňují provozování rekreačních sportovních
aktivit, a které získaly kvalifikaci v instituci odborného vzdělávání pracovníků v oblasti
sportu, a to za podmínky, že taková osoba může občanům umožnit provozování
rekreačního sportu pouze dle programu připraveného osobou, která má odborné
vzdělání přinejmenším na úrovni předepsané pro trenéry první třídy;
d) osoby, které se účastní organizování a pořádání sportovních soutěží – tj. rozhodčí,
sportovní delegace a sportovní komisaři;
e) sportovní manažery.
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Mezi právnické osoby pak Zákon řadí:
a) asociace;
b) společnosti;
c) instituce.
Zákon stanoví povinnost osobám zajišťujícím sportovní aktivity zaregistrovat se do
registrů sportovních aktivit spravovaných úřady státní správy v rámci okresů nebo
v hlavním městě, a to dle sídla právnické osoby nebo místa bydliště fyzické osoby. Stejně
tak zavádí povinnost osob zapsaných v registru nechat provést audit svého účetnictví.
Zákon zavádí pojem profesionální sportovní klub. Profesionální sportovní klub
je zakládán za účelem zajišťování činnosti účasti na sportovních soutěžích, a to
za podmínky, že takový klub (i) podepsal profesionální smlouvy s více než 50 %
registrovaných sportovců v soutěžích dospělých sportovců ve vztahu k počtu sportovců
registrovaných pro daný rok v seznamu spravovaném příslušnou národní sportovní
federací, nebo (ii) splňuje požadavky statusu profesionála v souladu s předpisy příslušné
národní sportovní federace. Dohled nad činností profesionálních sportovních klubů
vykonává profesní orgán - Výbor pro profesionální sportovní kluby.
Pro rozlišení Zákon zavádí povinnost sportovním asociacím založeným za účelem
zajišťování činnosti účasti na sportovních soutěžích ve svém názvu obsahovat výrazy
„sportovní klub“ nebo „klub“, kterému předchází název sportu, ve kterém je daná
činnost provozována.

Jaké formy sdružování zákon uvádí:
1. Sportovní federace - sdružuje alespoň tři právnické osoby zajišťující sportovní
aktivity ve stejném sportovním odvětví. Na celonárodní úrovni, jakož i na úrovni
místních a regionálních samosprávných jednotek může být pro jeden druh sportu
založena pouze jedna sportovní federace.
Zákon pak hovoří o Národní sportovní federaci - bude založena v případě, že na
území Chorvatské republiky působí alespoň tři aktivní sportovní kluby nebo alespoň
dvě sportovní federace ve stejném sportovním odvětví. Členy národní sportovní
federace jsou na území Chorvatské republiky okresní sportovní federace, sportovní
federace hlavního města Záhřeb a ostatních měst, jakož i sportovní kluby ve stejném
sportovním odvětví. Členy národních sportovních federací mohou být asociace
profesionálních pracovníků v daném sportu (rozhodčí, trenéři, zdravotníci) a asociace
sportovců v daném sportovním odvětví;
2. Sportovní oddíly – jsou zřizovány na úrovni místních a regionálních samosprávných
jednotek a hlavního města Záhřeb, členy jsou pouze právnické osoby;
3. Chorvatský olympijský výbor - zahrnuje rovněž Sportovní rozhodčí radu
a Sportovní rozhodčí tribunál, což jsou nezávislé orgány pro sportovní arbitráž
a řešení sporů souvisejících se sportem;
4. Sportovní asociace a sdružení zdravotně postižených;
5. Chorvatský paralympijský výbor a Chorvatská asociace neslyšících
sportovců;
6. Chorvatská školní sportovní federace a Asociace školních sportovních
sdružení;
7. Studentské sportovní asociace a Chorvatská univerzitní sportovní federace;
8. Sportovní asociace jako sdružení rekreačního sportu.
Zákon stanoví, že zásady a základní znaky systému sportovních soutěží na území
Chorvatské republiky a podmínky účasti chorvatských sportovců a sportovních klubů
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na mezinárodních sportovních soutěžích určuje Chorvatský olympijský výbor. Stejně
tak stanoví, že uspořádání, podmínky a organizaci sportovních soutěží v konkrétním
sportovním odvětví určují národní sportovní federace v souladu se zásadami a znaky
systému zavedeného Chorvatským olympijským výborem a v souladu s pravidly daného
sportu a standardy mezinárodních sportovních federací.

Financování:
Základem financování sportu je výnos, který právnické a fyzické osoby zajišťující
sportovní aktivity získají ze sportovních aktivit, členské příspěvky vybrané
sportovními asociacemi, částkasti výnosů z organizování loterií a prostředky poskytované
na podporu zajišťování sportovních aktivit místními a regionálními samosprávnými
jednotkami, hlavním městem Záhřeb a státem (čl. 74 a násl.), když pro veřejné
prostředky je opět zakotvena možnost státu provádět kontrolu jejich využití.
Zákon stanoví sankce, a to např.: (i) za porušení nepředložení a nedoručení nezbytných
dokumentů v rámci procesu povinné transformace do sportovní a.s., (ii) za pověření
výkonem odborné činnosti v oblasti sportu osobu, která nesplňuje potřebné podmínky, (iii)
za požádání sportovce nebo povolení mu užívat zakázané látky nebo jednat v rozporu
s pravidly Světové antidopingové agentury.

Souhrn dalších vybraných ustanovení:
Zákon se zabývá i mj. výstavbou sportovišť a jejich financováním (čl. 66 a násl.). Upravuje
i otázku zdraví sportovců a zakotvuje přímo do Zákona zákaz užívat nedovolené látky
(čl. 72) sportovcům a zákaz jim je podávat. Zákon dále zřizuje sportovní informační síť,
včetně databáze, která přispěje ke zkvalitnění dohledu nad uspořádáním sportu na území
Chorvatské republiky.

Pro účely nového Zákona o sportu lze využít:
•
•

•

•
•
•

•
•

•
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definice osob angažujících se ve sportu (čl. 6 až 12);
právní následky nemožnosti účastnit se sportovních soutěží, pokud osoba spáchá
trestný čin (čl. 13), čímž by se zdůraznil závazek fair play stanovený v Etickém kodexu
sportu;
pravidlo, aby společnost zajišťující sportovní aktivitu účasti na sportovních soutěžích
měla v souladu s tímto Zákonem právní formu akciové společnosti (sportovní a.s.),
čímž se získají i prostředky na financování sportu (nákup akcií);
nutnost, aby předpisy institucí zabývajících se sportem byly oficiálně zaprotokolovány
a bylo zjevné a dokladatelné, které znění je platné (viz. spor Pešát);
povinnost registrace sportovních aktivit s odkazem na prováděcí předpis upravující
bližší podmínky vydávané Ministerstvem;
definice osob, které nesmějí být členy orgánů sportovního klubu/asociace pro účely
soutěží (čl. 27 odst. 3) – stejně jako v případě podnikatelů by se zamezilo růstu
sportovních klubů, které jsou ztrátové apod.;
zakotvení zákazu dopingu v Zákoně (čl. 72);
způsob financování sportu, kdy základem pro financování sportu je výnos, který
právnické a fyzické osoby zajišťující sportovní aktivity získají ze sportovních aktivit,
členské příspěvky vybrané sportovními asociacemi, částkasti výnosů z organizování
loterií, a prostředky poskytované na podporu zajišťování sportovních aktivit
místními a regionálními samosprávnými jednotkami, hlavním městem a státem;
stanovení sankcí za porušení Zákona o sportu.

Polsko
Dne 16. 10. 2010 vstoupil v účinnost Zákon ze dne 25. 6. 2010 o sportu.

Základní principy:
Podle tohoto Zákona je sportem jakákoliv forma tělesné aktivity, která prostřednictvím
organizované účasti má vliv na rozvoj nebo zlepšení fyzické kondice a duševní rovnováhy,
společenské vztahy či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. Zákon má za
cíl posílit postavení sportovních klubů, které mají být právnickými osobami. Zákon má
rovněž za cíl odstranit překážky financování sportu ze strany veřejných orgánů, zejména
územních samosprávných celků. Zákon posiluje ústřední roli národních sportovních
federací. Stejně jako v případě ostatních zemí, které v nedávné době přijaly nové Zákony
o sportu, zavádí trestní odpovědnost za zločiny proti pravidlům sportovní soutěže. Warto
przy tym zauważyć, że odstąpiono od podziału sportu na kwalifikowany, amatorski, czy
też zawodowy.

Organizační uspořádání:
Zákon upravuje základní koncepci sportovních klubů, které musí mít právní
subjektivitu, kterou si samy zvolí. Nicméně Zákon dále stanoví, že v profesionální
lize budou moci působit pouze kluby, které působí jako akciové společnosti (což tedy
vlastně znamená omezení volnosti vybrat si typ právní formy). Zvláštním sportovním
klubem je studentský klub, jehož členy jsou zejména studenti, rodiče a učitelé.
Polská sportovní sdružení - funkční období orgánů polského sportovního sdružení
nesmí být delší než čtyři roky. Předseda představenstva polského sportovního sdružení
nemůže být zvolen více než dvě období po sobě jdoucí. Zákon dále stanoví podmínky
pro členy představenstva polských sportovních sdružení, jako např. bezúhonnost, zákaz
shodné činnosti s aktivitou sdružení a neslučitelnosti ve funkci se sdružením ze stejného
odvětví.
Sportovní svazy - mohou být tvořeny minimálně třemi sportovními kluby.
Sportovní federace – jsou (budou) předmětem zápisu do Národního soudního registru.
Polská sportovní federace má mít monopol na organizaci a průběh sportovní soutěže
o titul mistra Polska a polského poháru a bude rovněž jmenovat členy týmu pro
Olympijské hry, paralympijské hry a mistrovství světa v těchto sportech.
Olympijský výbor - Zákon výslovně (čl. 14) dává olympijskému výboru výhradní
právo k osobnostním právům člena národního olympijského týmu za účelem
využívání k propagačním záměrům. Zákon upravuje podmínky působení národního
olympijského výboru a přiznává mu právo k olympijským symbolikám (čl. 25).
Co se týká státního dohledu nad fungováním daných institucí, Zákon ponechává
kontrolní pravomoci ministra sportu, ale omezuje je pouze na soulad s právními
předpisy a stanovami. Zavádí se povinnost zhodnocení účetnictví auditorem.

Financování:
Zákon výslovně upravuje poskytování účelových dotací z rozpočtu územní
jednotky sportovním klubům (zejména k realizaci programů sportovního školení,
nákup sportovních potřeb, krytí nákladů na organizaci sportovních závodů nebo účasti
v těchto závodech, krytí nákladů na využívání sportovních objektů za účelem sportovního
školení, financování sportovních stipendií a odměn školícím pracovníkům - pokud to
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ovlivní zlepšení podmínek provozování sportů členy sportovního klubu, který obdrží dotaci
nebo usnadní přístup místního obyvatelstva ke sportovní činnosti vedené tímto klubem),
které působí na území dané územní samosprávní jednotky a jejichž aktivity nesměřují
k dosažení zisku.
Další druhy financování se předpokládají ze strany různých ministerstev, vždy podle
jejich kompetence. Např. ministr zodpovědný za oblast tělesné výchovy - provozování
nebo organizování sportu a jeho propagaci, ministr zodpovědný za oblast vzdělávání
a výchovy a ministr zodpovědný za oblast vyššího školství - rozvoj sportu jak ve školním,
tak i v akademickém prostředí; ministr zodpovědný za oblast obrany a ministr
zodpovědný za vnitřní záležitosti - rozvoj sportu v organizačních jednotkách podřízených
těmto ministrům nebo jednotkách jimi kontrolovaných. Ze státního rozpočtu upravující
Ministerstvo zdravotnictví - náklady na lékařskou péči o závodníky zařazené
do národního týmu v olympijských a paralympijských sportech.
Náklady na vystavení lékařského posudku, který je potřeba k prokázání, že závodník
je schopen účastnit se soutěže a náklady s tím související u závodníků, kteří nedosáhli
věku 23 let a nedostávají odměny v souvislosti s provozováním sportu, jsou financovány
z veřejných prostředků na principech specifikovaných v předpisech o poskytování
zdravotnické péče financované z veřejných prostředků. Realizace zdravotní péče se pak
má dít na základě nařízení vydaného Ministerstvem zdravotnictví a tělesné výchovy dle
druhu sportovního soutěžení a potřebě ochrany zdraví závodníků.

Další druhy podpor sportu a odměn za sportovní výsledky:
Zákon upravuje přidělování stipendií na dobu určitou a poskytování odměn
a čestných uznání za dosažené sportovní výsledky jak sportovcům, tak trenérům,
a to jak jednotkami územní samosprávy (které jsou kromě vypracování podrobných
pravidel pro jejich přiznání zmocněny k vydávání usnesení), tak ministrovi odpovědnému
za tělesnou výchovu (kterému Zákon stanoví podmínky, a to pro přidělení, odnětí,
pozastavení těchto stipendií např. při porušení programu přípravy členů národního týmu,
nebo pokud sportovec odmítne účast na Olympijských hrách, paralympijských hrách nebo
hrách pro hluché nebo přípravu na mistrovství světa či mistrovství Evropy, vypracovaný
příslušným polským sportovním svazem). Podrobnosti jsou opět ponechány na nařízení
vydané ministrem.
Jako zajímavá podpora rodičovství se jeví závazek vyplácet stipendium člence
národního týmu, která se stala neschopnou provozovat sport v důsledku těhotenství
nebo narození dítěte v plné výši po dobu těhotenství a ve výši poloviny stipendia po
dobu 6 měsíců po narození dítěte. Poskytování takového stipendia se započítává do doby
zaměstnání ve smyslu předpisů o podpoře zaměstnanosti a institucích pracovního trhu
a do doby zaměstnání, na kterém závisí zaměstnanecká oprávnění.
Peněžní odměny ze státního rozpočtu za vynikající sportovní výsledky
sportovcům, trenérům a jiným osobám, které se vyznačují mimořádnou aktivitou,
a které dosahují vynikajících úspěchů ve své činnosti v oblasti sportu, je oprávněn udělit
ministr odpovědný za tělesnou výchovu. Základní odměna je stanovena ve výši
2 300 PLN, max. na 14-ti násobek této částkastky v případě sportovců (tj. cca v rozmezí
13 800 Kč až 193 200 Kč) a max. na 8-mi násobek této částkastky v případě trenérů (tj.
cca v rozmezí 13 800 Kč až 110 400 Kč). Podrobnosti mají být opět stanoveny nařízením
vydaným ministerstvem.
Podobná oprávnění přidělovat vyznamenání a peněžní odměny pro trenéry a jiné osoby,
které se vyznačují dosaženými úspěchy ve sportovní činnosti, mají i jednotky územní
samosprávy. Podrobnosti mají být upraveny v usnesení této jednotky.
Zákon rovněž zavádí tzv. zvláštní peněžité dávky ze státního rozpočtu na návrh
oprávněné osoby reprezentantům Polska na Olympijských hrách zařazeným k účasti
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na Olympijských hrách, které se konaly v roce 1984 v Los Angeles, kteří se
účastnili závodů „Přátelství 84“; dále reprezentantům Polska zařazeným k účasti na
paralympijských hrách nebo sportovních soutěžích osob zdravotně postižených, které
se konaly před rokem 1992, a které jsou obdobou paralympijských her, reprezentantům
Polska zařazeným k účasti na hrách pro hluché nebo sportovních soutěžích, které se
konaly před rokem 2001 a které jsou obdobou her pro hluché. V Zákoně jsou stanoveny
podmínky pro jejich přiznání, např. zisk alespoň jedné medaile, dosažení věku 40 let,
současná neúčast na sportovních soutěžích organizovaných polským sportovním svazem,
polské státní občanství a stálé bydliště na území Polské republiky, jiného členského státu
Evropské Unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) – smluvní
strany Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a bezúhonnost.
Dávky jsou vypláceny měsíčně úřadem, který je podřízen ministrovi tělesné výchovy.
Podrobnosti mají být upraveny v nařízení vydaném ministrem.

Souhrn dalších vybraných ustanovení:
Bezpečnost a zdravotní péče:
Zákon výslovně upravuje poskytování odborné zdravotní péče sportovcům. Závodník,
který se chce účastnit soutěží organizovaných sportovním svazem, musí mít lékařský
posudek k tomu vydaný kvalifikovaným lékařem. Podmínky pro lékaře, kteří mohou
taková potvrzení vydávat, vč. druhu vyšetření sportovců, jsou stanoveny v nařízení
vydaném ve spolupráci s ministrem tělesné výchovy a ministrem zdravotnictví.
Zákon také zavádí povinné pojištění závodníků, kteří se účastní sportovního soutěžení
organizovaného polským sportovním svazem a závodníků národního týmu proti
následkům nešťastných nehod ve sportu, který provozují. Povinnost pojistit závodníky
má sportovní klub, který je členem polského sportovního svazu a v případě závodníka
národního týmu – polský sportovní svaz.
Zákon současně zavádí odpovědnost podnikatelů za bezpečnost osob provozujících
sportovní činnost v horách nebo při plavání v určených prostorách.
Odborné kvalifikace ve sportu:
Zákon vyžaduje, aby osoby provádějící organizovanou činnost ve sportu měly zákonem
stanovené předpoklady a odborný titul získaný pouze v kurzech, k nimž dal souhlas
ministr tělesné výchovy. Takto pak Zákon rozlišuje trenéry (první, druhé třídy
a mistrovské třídy) a sportovní instruktory, u kterých stanoví podmínky pro jejich
kvalifikaci a praxi. Akreditace z kurzu se vydávají na dobu určitou.
Ministr také uznává odborné kvalifikace trenéra nebo sportovního instruktora osob,
které získaly kvalifikaci k vykonávání těchto funkcí ve státech jiných než jsou členské
státy Evropské Unie, Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) – smluvní strany
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace.
Trestní odpovědnost:
Zákon obsahuje trestní ustanovení, podle něhož přijetí majetkového nebo
osobního prospěchu nebo jeho slibu nebo požadování takového prospěchu nebo
jeho slibu výměnou za nečestné sportovní chování, které může ovlivnit výsledek
těchto závodů, je trestné a hrozí za ně trest odnětí svobody od šesti měsíců do osmi let.
Trestné podle Zákona je i jednání těch, kteří o spáchání takového zakázaného činu (tj.
ovliňování sportovních výsledků) a účastní se vzájemných sázek týkajících se takovýchto
sportovních soutěží nebo předávají tuto informaci za účelem účasti jiné osoby v takových
sázkách.
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Za trestný čin považuje Zákon i jednání, kdy se někdo odvolává na vliv v polském
sportovním svazu nebo na subjektu působícím na základě smlouvy uzavřené s tímto
svazem nebo na subjektu působícím z jeho pověření nebo vyvolává dojem u jiné osoby
nebo ji utvrzuje v přesvědčení o existenci takových vlivů. Trestné je i jednání toho, kdo
se ujímá zprostředkování při stanovení určitého výsledku sportovních soutěží výměnou
za majetkový nebo osobní prospěch nebo jeho slib nebo, kdo přiznává nebo slibuje
přiznat majetkový nebo osobní prospěch výměnou za zprostředkování při stanovení
určitého výsledku sportovních soutěží spočívající v neoprávněném ovlivnění chování
osoby plnící funkci v polském sportovním svazu nebo subjektu působícím na základě
smlouvy uzavřené s tímto svazem nebo subjektu působícím na základě jeho pověření
v souvislosti s plněním této funkce.
Za přestupek trestaný pokutou podle přestupkového Zákona se považuje neoprávněné
používání jakéhokoliv znaku nebo označení za účelem obchodování skládajícího
se z olympijského nebo paralympijského symbolu nebo označení obsahujícího
olympijský nebo paralympijský symbol a název Olympijské hry, Hry
XXX. Olympiády, Hry XXXI. Olympiády, Hry XXXII. Olympiády, Hry XXXIII. Olympiády,
Hry XXXIV. Olympiády, Hry XXXV. Olympiády, Olympijský výbor, Olympijská reprezentace,
Olympijské hnutí, Olympijská karta, Paralympijské hry nebo Paralympijský výbor.
Současně je zde výslovně stanovena možnost za spáchání takového přestupku
přiznání odškodnění ve prospěch Polského olympijského výboru nebo Polského
paralympijského výboru ve výši do 5 000 PLN (tj. cca. 30 000 Kč).
Doping:
Doping neplnoletého účastníka nebo toho, kdo se připravuje k účasti ve sportovních
soutěžích, se trestá pokutou, trestem omezení svobody nebo odnětím svobody do dvou
let. Stejně je postižitelný i ten, kdo bez vědomí osoby účastnící se nebo připravující
se k účasti ve sportovních soutěžích podává zakázanou látku nebo používá vůči němu
metodu zakázanou ve smyslu předpisů o boji s dopingem ve sportu.

Pro účely nového Zákona o sportu lze využít:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozsáhlá a podrobná ustanovení o trestní odpovědnosti;
ustanovení upravující mezinárodní soutěže a vysílání do olympijského týmu pouze na
základě pověření sportovní federace;
podmínky členství v představenstvech sdružení;
výslovné Zákonem stanovené zmocnění obcím podporovat sport;
úpravu odborných kvalifikací pro trenéry a instruktory;
odměňování sportovců, instruktorů;
trestání používání olympijských symbolik v přestupkovém řízení;
výslovné zmocnění olympijského výboru užívat osobnostní práva sportovců;
povinné pojištění pro sportovce a speciální zdravotní péči pro sportovce.

Slovensko
Slovenská úprava sportu je rozčleněna zejména do tří zákonů, a to:
a) Zákon č. 288/1997 Z. z. o tělesné kultuře, který upravuje odpovědnost orgánů státní
správy, samosprávy krajů, obcí, občanských sdružení, právnických a fyzických osob
za oblast sportu;
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b) Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizaci a podpoře sportu, který byl přijat v souvislosti
se Zákonem o rozpočtových pravidlech za účelem zajištění poskytování dotací
v oblasti sportu orgány státní správy;
c) Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizování veřejných tělovýchovných soutěží,
sportovních soutěží a turistických soutěží, jenž byl přijat v souvislosti s řešením
otázky bezpečnosti a obrany proti násilí na stadionech.

Ad a) Zákon o tělesné kultuře:
Zákon vyjmenovává státní orgány odpovědné za oblast sportu, kterými jsou Ministerstvo
školství (vypracovává koncepci sportu), Ministerstvo obrany a vnitra (zabezpečují jím
podřízený výkonnostní a vrcholový sport), Ministerstvo zdravotnictví (podporuje i zdravý
životní styl), a Ministerstvo hospodářství (vytváří podmínky pro rozvoj sportu).
V případě krajů a obcí jim Zákon ukládá rozpracovat koncepci sportu ve svém rezortu,
podporu sportovní soutěže, výstavbu sportovních zařízení na školách, kde jsou
zřizovatelem.
Obdobně jako v případě polské úpravy Zákon umožňuje sportovcům a fyzickým osobám
aktivně působícím ve sportu udělit vyznamenání a odměny, jejichž druh a výši určuje
zvláštní Zákon.
Zákonem je zřízena akreditační komise pro oblast tělesné výchovy pod
Ministerstvem školství, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr z odborníků jednotlivých
sportovních oblastí, vysokých škol a jiných odborných ústavů, a která posuzuje žádosti
o vzdělávací zařízení. Tato komise vydává potvrzení o akreditaci na pět let, která je
nepřenositelná (nepřechází dokonce ani na právního nástupce).
Zákon zavádí odbornou způsobilost na výkon specializovaných činností ve sportu
pro trenéry, cvičitele, instruktory, rozhodce, pořadatele sportovních soutěží
a jiné odborníky, jejichž přípravu může provádět pouze akreditované vzdělávací zařízení.
Potvrzení o způsobilosti vykonávat tyto specializované činnosti v oblasti sportu se vydává
na dobu 5 let a po jejím uplynutí je nutné buď absolvování doplňkového studia nebo
zkoušek. Podrobnosti jsou upraveny v nařízení vydaném Ministerstvem školství.

Financování:
Zákon vyjmenovává hlavní zdroje financování sportu, kterými jsou prostředky ze státního
rozpočtu (min. 0,5 % jeho ročního objemu nebo prostředky státního rozpočtu určené
zvláštním Zákonem o sportu); výnos z loterií a podobných her; prostředky občanských
sdružení působících ve sportu; příjmy z reklam, z darů, z úvěrů právnických osob
a prostředky samosprávných krajů a obcí.

Ad b) Zákon o organizaci a podpoře sportu:
Zákon upravuje státní podporu v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, starost
o sportovní talenty a sportování dětí mimo školní výchovu a organizaci sportovní přípravy
na reprezentaci SR.
Zákon upravuje rozhodování sporů ve sportu jak v průběhu soutěže, tak mimo ni,
vč. disciplinárního řízení, když výslovně zákon uvádí, že příslušným je disciplinární orgán
dle stanov příslušného národního sportovního svazu.
Ustanovení týkající se boje proti dopingu a postavení Antidopingové agentury v SR
definují zákazy používání nedovolených látek a sankce za porušení tohoto zákazu.
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Organizační uspořádání:
Podle zákona úlohy státu v oblasti sportu plní vláda, Ministerstvo školství, Ministerstvo
vnitra, Ministerstvo obrany, a to zejména na úseku financování ze státního rozpočtu
a podpory sportu.

Zákon definuje i úlohy jiných právnických osob:
•
•
•

Slovenský olympijský a paralympijský výbor,
národní sportovní svazy;
sportovní kluby.

Podle Zákona je Národní sportovní svaz (NSS) občanské sdružení (i) uznané
Slovenským olympijským výborem (SOV) nebo Mezinárodním olympijským výborem
(MOV), (ii) mezinárodní federací školního nebo univerzitního sportu; (iii) členem
mezinárodního sportovního svazu, který není uznaný SOV nebo MOV; nebo (iv) sdružuje
min. 10 národních sportovních svazů a (i) má min. 10 aktivních sportovních klubů
a nejméně 200 sportovců s průkazem sportovce, (ii) pravidelně organizuje celostátní
sportovní soutěže (nejméně jednou za tři roky); (iii) zabezpečuje výběr a přípravu
sportovců na reprezentaci a (iv) vytváří podmínky pro sportování dětí mimo školní
výchovu.
Zákon pak takovému národnímu sportovnímu svazu svěřuje oprávnění vyhlásit sportovní
soutěž nebo pověřit jejím organizováním jinou právnickou osobu a ocenit a odměnit členy
sportovní reprezentace.
Hlavním zdrojem financování takového svazu jsou vlastní příjmy, tj. členské příspěvky,
výnos z hospodaření, výnos z marketingu, z televizních a rozhlasových práv za přenos
sportovních soutěží, poplatky z přestupů sportovců do zahraničí, příspěvky
od mezinárodních sportovních svazů, výnos z pokut z disciplinárních řízení, dále dotace
z rozpočtu státní správy a granty, dary a příjmy z prodeje vstupenek.
Zákon sportovnímu svazu umožňuje založit obchodní společnost. Pokud by šlo
o obchodní společnost ve sportovní reprezentaci, nesmí být NSS jediným společníkem/
akcionářem a podíl na zisku může použít jen na marketingové účely a hospodaření
a vlastní činnost.
Sportovní klub je dle tohoto Zákona právnická osoba (občanské sdružení nebo obchodní
společnost) založená za jiným účelem než za účelem podnikání nebo jako rozpočtová
organizace nebo příspěvková organizace. Stejně jako národní sportovní svaz může
sportovní klub založit obchodní společnost.
Pro zavedení transparentnosti poskytnutých finančních prostředků Zákon zavádí
informační systém ve sportu týkající se poskytování dotací, veřejných soutěží apod.,
a to zejména na webových stránkách Ministerstva školství. Informační povinnost týkající
se dotací se zavádí i pro obce a kraje. Tato informační povinnost zveřejnit na své webové
stránce výši a druh poskytnutých dotací od Ministerstva, kraje a obce se zavádí i pro
příjemce dotací přesahujících 33 194 EUR pro sport.
Zákon zavádí sportovní registr, který se dělí na registr národních sportovních
svazů, sportovních klubů, sportovců, sportovních odborníků a agentů, akreditovaných
vzdělávacích zařízení a dotací ze státního rozpočtu. Pro úplnost a transparentnost Zákon
zavádí povinnost uvádět v registru aktuální údaje pod sankcí do výše 1 659,50 EUR.
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Financování:
Zákon počítá s financováním ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva
a zejména formou poskytování dotací. V této souvislosti jsou stanoveny podrobné
podmínky pro jejich určení a podmínky pro žadatele dotací.

Souhrn dalších vybraných ustanovení:
Zákon zavádí pojem sportovní infrastruktura, kterou rozumí stadiony, sportovní
haly, tělocvičny, střelnice a jiná krytá nebo otevřená sportoviště. Ukládá povinnost
jejich obhospodařování státními orgány, kraji, obcemi, národními sportovními svazy,
sportovními kluby a jinými osobami. Sportovní infrastruktura má být financována
z rozpočtu veřejné správy, vlastními prostředky národních sportovních svazů
a sportovních klubů a jiných osob. Současně definuje sportovní infrastrukturu
zvláštního typu pro mezinárodní soutěže, která musí být v souladu s mezinárodními
podmínkami pro daný typ sportoviště a soutěže.
Zákon výslovně přenechává odpovědnost za sportovní talenty zejména národnímu
sportovnímu svazu, který má v této otázce spolupracovat se školami, sportovními
kluby a středisky.
Jako zajímavý prvek se jeví zavedení pojmu, že příprava a účast sportovního
reprezentanta na mezinárodní soutěž je činností ve veřejném zájmu (touto činností
je i činnost prováděná sportovním odborníkem nebo členem realizačního týmu).
Zákon výslovně stanoví, že rušit sportovní zařízení ve vlastnictví státu, kraje nebo
obce určené na výkon sportu veřejnosti je možné jen za podmínky, že bude
zřízeno v dané oblasti rovnocenné sportoviště.

Ad c) Zákon o organizování veřejných tělovýchovných soutěží, sportovních
soutěží a turistických soutěží:
Zákon definuje sportovní a turistické soutěže a podmínky, za kterých lze soutěže pořádat.
Výslovně je zde stanoveno, že se zákon nevztahuje na soutěže ve školách, v zařízeních
sociálních služeb a ozbrojených bezpečnostních sil SR.
Zákon stanoví, že organizátorem takových soutěží může být jak právnická, tak fyzická
osoba a stanoví povinnosti pro organizátora soutěže pod sankcí správních deliktů. Stejně
tak zavádí povinnosti pro účastníky/návštěvníky soutěží.
Povinnost organizátora soutěže je zejména oznámit obci, kde se bude soutěž konat
min. 7 dnů předem, vč. uvedení např. předpokládaného počtu účastníků a označení,
zda půjde dle zákona o rizikovou soutěž, o opatřeních k zabezpečení bezpečnosti, počtu
pořadatelů atd.
Zákon upravuje zvláštní povinnosti organizátora mezinárodní soutěže, zejména
v kopané, uvést na vstupence povinnosti účastníků, jejich zákazy a situační plán
stadionu, dále se stanoví např. povinnost zajistit hraní státní hymny, zajistit zákaz
podávání/prodeje alkoholu, oddělit příznivce soutěžících stran.
Zákon také stanoví podmínky pro pořadatele, kterým může být jen fyzická osoba
starší 18 let, která absolvovala zvláštní přípravu. Pořadatel musí mít reflexní vestu
s označením pořadatel". Zákon stanoví rozsah oprávnění (např. kontrolovat účastníky
"
soutěže, zda mají vstupenku, zda nemají u sebe zakázané předměty, neumožnit vstup
osobě pod vlivem alkoholu nebo omamných látek a drog, vyvést účastníky narušující
soutěž atd.).
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Zákon uvádí rozsáhlé povinnosti a zákazy účastníku soutěže (např. zákaz mít zakrytou
tvář znemožňující jeho identifikaci, pokud je proti němu vykonáván služební zákrok a byl
vyzván k odkrytí).
V této souvislosti zákon zavádí povinnosti i obci a policejnímu sboru (např. upozorňovat
pořadatele na zjištěné nedostatky, přerušit nebo zakázat konání soutěže, pokud se
porušují lidská práva nebo svobody) a upravuje zvláštní podmínky bezpečnosti pro
soutěže a jejich rozdělení při určité kapacitě, povinnost mít kamerový systém
na fotbalových a hokejových soutěžích při kapacitě stadionu nad 2 tis. osob.
Zákon zavádí povinnost pro fotbalový a hokejový svaz, který je členem mezinárodní
sportovní organizace, vytvořit informační systém o bezpečnosti při sportovních soutěžích
obsahující např. evidenci osob porušujících ustanovení zákona a osoby, které byly
pořadatelem vyvedeny ze sportoviště nebo se jedná o účastníky soutěže, kteří měli zbraň
nebo byli pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
Zákon definuje správní delikty obce za nesplnění např. dozorové činnosti nebo
organizátora soutěže spočívající v nesplnění oznamovacích povinností dle tohoto zákona
a dále přestupky a pokuty za ně, přičemž příjmy z pokut jsou příjmy obcí.

Pro účely nového Zákona o sportu lze využít:
•
•
•
•
•
•

ustanovení o akreditační komisi a jejích oprávněních;
podmínky pro odbornou způsobilost na výkon specializovaných činností;
příslušnost k disciplinárnímu řízení, kterým je disciplinární orgán dle stanov příslušného
národního sportovního svazu;
úpravu financování sportu i z televizních a rozhlasových práv za přenos sportovních
soutěží;
rozdělení na sportovní svazy a kluby;
podmínky pro pořádání sportovních soutěží.

Na závěr předkládáme krátké posouzení právních úprav dalších vybraných
zemí:

Francie
V organizaci sportu ve Francii figuruje jak veřejný, tak soukromý sektor, ziskový
i neziskový.
Článek 1 Zákona o organizaci sportu a tělovýchovy stanovuje, že podpora a rozvoj sportu
a tělovýchovy jsou obecným zájmem, který je jednou ze základních charakteristik veřejné
správy.
Národní rada sportu a tělovýchovy (CNAPS) je základním poradním orgánem ve
věcech sportu a tělovýchovy a spadá pod Ministerstvo sportu. Rada je konzultována ve
všech věcech týkajících se politiky sportu, hodnotí význam a efektivnost organizace sportu
a vyslovuje svůj názor na všechny právní předpisy týkající se sportu. Také je zodpovědná
za prosazování rovného přístupu mezi muži a ženami v oblasti sportu.
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Zahrnuje dva výbory:
•
•

Národní výbor pro výzkum a technologie ve sportu;
Národní výbor prostoru a místa vztahující se k outdoorovým sportům.

Organizační uspořádání:
Stát:
• schvaluje, deleguje, organizuje, řídí, podporuje, financuje, hraje roli v propagaci
a rozvoji sportu, zajišťuje rozvoj profesionálního sportu, je zodpovědný za sportovní
výuku a zajišťuje provádění kontroly sportovních vzdělávacích programů.
Národní olympijský a sportovní výbor (CNOFS):
• zajišťují vztahy mezi Národním a Mezinárodním olympijským výborem;
• má výlučnou pravomoc stanovit, organizovat a vést francouzské delegace na
Olympijské hry, mezinárodní sportovní soutěže sponzorované Mezinárodním
olympijským výborem;
• provádí registraci sportovců;
• má roli smírčí instance mezi sportovními federacemi;
• vystupuje jako zástupce sportovních hnutí v případě sporů.
Federace:
• účast sportovních federací při poskytování veřejné služby je zásadní pro organizaci
vztahů mezi vládou a sportovními hnutími, čímž má být zajištěno splnění několika
cílů:
- demokratizace existence federací, tím, že mohou vydávat licence;
- možnost definování stanov a disciplinárních pravidel pro členy;
- podpora přístupu ke sportu tím, že umožňuje svazům a sdružením mládeže
a vzdělávání stanovit vlastní pravidla.
Asociace – sportovní hnutí:
• sportovní hnutí, která jsou státem uznána – jejich uznání závisí na existenci stanov,
které garantují demokratické fungování asociace, transparentnost řízení a rovný
přístup mužů a žen na vedoucí pozice, mají nárok na státní podporu.
Územní samosprávné celky:
• organizace sportu je jedním z jejich poslání
• mohou poskytovat podpory za účelem:
- vzdělávání, rozvoje a integrace vzdělávání nebo mládežnického sportu;
- účasti na vzdělávacích integračních aktivitách nebo aktivitách směřujících ke
zlepšení sociální soudržnosti;
- realizace opatření zaměřených na zlepšení veřejné bezpečnosti a předcházení;
- násilí na stadionech a sportovních zařízeních při sportovních událostech.
Dále existuje Národní výbor pro profesionální sport, který stanovuje kritéria pro
sportovní rozhodčí, trenéry a výběr sportovců na mezinárodní soutěže (existuje také na
místní úrovni, kde má za úkol vykonávat národní politiku sportu).
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Rakousko
Organizace sportu v Rakousku je založena na činnosti nezávislých sportovních klubů. Stát
podporuje sport jak na federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých zemí (celkem
10 zemí).
a) Vládní struktury
Na federální úrovni působí Ústřední rakouská sportovní organizace, která má kromě
jiného i zásadní vliv na rozdělování finančních prostředků pro sport. Sport ve škole řídí
Oddělení pro tělovýchovu a sporty na Federálním ministerstvu školství a kultury. Za
výchovu učitelů zodpovídají Instituty pro sportovní vědy.
b) Nevládní struktury
Hlavním představitelem nevládních struktur je Asociace sportovních federací, která
zastupuje organizovaný sport a podporuje kolektivní zájmy v amatérských sportech. Dále
jsou zde sportovní federace, které pečují zejména o vrcholový sport včetně Olympijských
her.

Švýcarsko
Odpovědnost za sport ve Švýcarsku nesou:
Švýcarská olympijská asociace (AOS) a její orgány, Sportovní federace, kantony a obce.
Odpovědnost za tělesnou výchovu a sport na školách mají veřejné orgány kantonů.
Soukromý sektor zodpovídá za masový sport, vrcholový sport a za dobrovolné sportovní
aktivity. Tělesná výchova se na školách vyučuje 3 hodiny týdně.
a) Vládní struktury
Zde působí hlavně Konfederace sportovních svazů, která podporuje účast na sportovních
aktivitách jak u mládeže, tak u ostatní veřejnosti. Dále řídí vědecký výzkum v oblasti
sportu.
b) Nevládní struktury
Mezi nevládní struktury ve Švýcarsku patří Švýcarská olympijská asociace, která je
vrcholnou organizací švýcarských sportovních federací (má 81 členských federací, tj.
většinu švýcarských sportovních federací).

Maďarsko
V Maďarsku je stávající právní úprava sportu zakotvena v poměrně komplexním
a obsáhlém Zákonu o sportu z roku 2004, přičemž v současné době je vytvářen nový
Zákon o sportu, který by měl nabýt účinnosti počástkatkem roku 2012. Podpora sportu,
včetně navýšení finančních prostředků mířících do sportovního prostředí v závislosti na
hospodářských výsledcích státu, resp. zefektivnění hospodaření s veřejnými prostředky
sportovními autoritami, je jednou z hlavních priorit současné maďarské vlády. Záměrem
nové vlády je rovněž kompletní revitalizace a přebudování systému zdravotní péče, a to
za účelem posílení celoplošných a vrcholových sportovních aktivit. Nový Zákon o sportu
počítá s podstatným posílením postavení Maďarského olympijského výboru (MaOV),
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včetně podstatné úpravy jeho vnitřní struktury (v tuto dobu pracuje v MaOV cca 15 osob,
přičemž tento počet by měl rapidně narůst s tím, že i finanční prostředky MaOV budou
navýšeny, pokud se bude podíl sportu na HDP blížit objemu ve výši 1 %).
Jak bylo uvedeno výše, velký důraz je kladen na postavení MaOV, jakožto jediného
vrcholného orgánu maďarského sportu včetně všech neolympijských a paralympijských
sportů – systém je založen na podobném principu jako výše popsaný německý systém
– DOSB. MaOV je rovněž nově pověřen rozhodováním o rozdělení finančních prostředků
v oblasti sportu ostatním, do této doby nezávislým sportovním orgánům, jakými jsou
např. Maďarská národní sportovní konfederace, Maďarský paralympijský výbor, Maďarská
federace rekreačního sportu (Hungarian Recreation Federation), Maďarská univerzitní
federace apod., jakož i všechny ostatní národní sportovní federace. Rok 2011 je tzv.
přechodným rokem, přičemž je počítáno s tím, že doposud nezávislé sportovní orgány
budou pokračovat ve své vlastní stávající práci stále ještě jako nezávislé orgány, ale
zdrojem jejich financí bude MaOV.
V Maďarsku dále působí, a bez ohledu na posílení postavení MaOV bude i nadále působit,
samostatný Státní sportovní úřad (State Secretariat of Sport), který se zabývá
otázkami na úrovni vlády, zatímco MaOV řeší konkrétní sportovní záležitosti. Je však
zamýšleno, že během několika příštích měsíců se stávající Státní sportovní úřad rozdělí
na dvě částkasti s tím, že na tomto úřadě zůstane jen cca 20 – 25 pracovníků, ostatní
pracovníci by měli přejít pod MaOV. Celá reorganizace potrvá minimálně jeden rok.
Stávající Zákon o sportu obsahuje vymezení definic pojmů, základních zásad sportu
a jeho společenského významu, rozdělení sportovních organizací a jejich pravomocí,
úpravu smluvních vztahů se sportovci (sponzorské, marketingové smlouvy), ochranu
osobnostních práv sportovců, vymezuje úkoly pro státní a místní vlády v oblasti sportu
– organizační systém úkolů a péče (např. vytváření podmínek pro každodenní fyzické
aktivity, podpora zdravého životního stylu a volnočasových sportovních aktivit, podpora
sportovních soutěží, sportu pro zdravotně postižené, podpora rovných sportovních
příležitostí pro děti a mládež, podpora mezinárodní spolupráce v oblasti sportu, rozvoj
sportovní infrastruktury, podpora olympijského hnutí a sportovců, podpora rozvoje
sportovní věd aj.), zdroje a podmínky použití finančních prostředků, zakotvuje princip
sociální podpory bývalých olympijských vítězů (příspěvky v rámci důchodového systému),
podmínky výstavby nových sportovních areálů, organizace sportovních akcí (upraveno
velmi detailně). Zákon o sportu se rovněž velmi podrobně věnuje postavení
a pravomocím Maďarského olympijského a paralympijského výboru.

Pro účely nového Zákona o sportu lze využít:
•
•
•

podmínky vztahující se k pořádání významných sportovních akcí;
zakotvení podpory sportu pro všechny;
některé definice pojmů.

Velká Británie
Velká Británie nemá samostatný Zákon o sportu. Zákon z roku 1995 o olympijských
symbolech (a jejich ochraně) stanovuje práva s odkazem např. na Zákon o ochranných
známkách – záměrem je chránit olympijské symboly, zadržet zboží takto označené apod.
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Pro účely nového Zákona o sportu lze využít:
•
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ve stávajícím Zákoně o ochraně olympijských symbolik využít způsoby definice
porušení práv z olympijských symbolik (čl. 3), opravné prostředky (čl. 6 - žaloby, čl.
7- souvislost s ochrannými známkami a stažení výrobků z trhu, čl. 8 - trestný čin).

Teze věcného záměru Zákona
o sportu
A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr
váže
1.

Právní předpisy upravující sport

1.1. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
1.2. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 7. 1999 č. 718 k Zásadám komplexního
zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních
talentů,
1.3. Usnesení vlády České republiky ze dne 5. 1. 2000 č. 17 k Národnímu programu
rozvoje sportu pro všechny,
1.4. Usnesení vlády České republiky ze dne 9. 7. 2003 č. 673 ke Směrům státní politiky
ve sportu na léta 2004 až 2006,

2.

Ustanovení, která mají určitou vazbu k předmětu úpravy věcného
záměru zákona, jsou obsažena zejména v následujících právních
předpisech

2.1. zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, upravuje některá práva
a povinnosti v souvislosti s užíváním olympijských symbolik a ochranou před jeho
zneužitím,
2.2. zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, většina sportovních organizací
působí jako občanská sdružení. Občanské sdružení je právnickou osobou
registrovanou na Ministerstvu vnitra,
2.3. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Některé organizace
zabývající se sportem jsou s.r.o. nebo a.s., tedy se na ně vztahuje tento zákon,
2.4. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon, který upravuje daňová práva
a povinnosti také sportovních subjektů,
2.5. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí se
také vztahuje na sportovní organizace,
2.6. zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, umožňuje osvobození jak od daně
z pozemků, tak od daně ze staveb,
2.7. zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, sportovní organizace jsou poplatníky daně
silniční, pokud vlastní vozidla používaná v přímé souvislosti s jejich podnikáním,
2.8. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující otázku
náhrady škody, ochranu osobnosti atp.,
2.9. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění upravující zákonnou
licenci při informování o sportu a využití záběrů sportovců, poplatky za užívání
audiovizuálních záznamů apod.,
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2.10. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - zde se jedná především o případy ublížení
na zdraví a případy usmrcení a oproti předchozí úpravě navíc zákaz vstupu na
sportovní, kulturní a jiné společenské akce,
2.11. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, upravující podmínky
výstavby sportovišť, vyvlastnění pro jejich výstavbu,
2.12. zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, který stanoví způsob, jakým jsou provozovatelé
televizního vysílání oprávněni události značného společenského významu (mezi které
patří např. letní a zimní Olympijské hry) vysílat,
2.13. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
2.14. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění,
2.15. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
2.16. zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních
vztazích, v platném znění,
2.17. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění,
2.18. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Úprava sportovních létající zařízení,
2.19. zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých
věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.,
a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
ve znění zákona č. 150/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 211/2003 Sb., zákonů
č. 485/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 317/2006 Sb., č. 485/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.,
2.20. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů,
2.21. zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
2.22. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
2.23. zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických
hnutích,
2.24. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
2.25. zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
2.26. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon),
2.27. zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
Zajišťování ochrany na sportovních akcích,
2.28. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,
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2.29. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb,
Sportovní vozidla,
2.30. zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
Sportovní zbraně,
2.31. zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
Otázka výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí,
2.32. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
Zbrojní průkaz u sportovní střelby, dlouhodobé vízum,
2.33. zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti,
2.34. zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky.
Dále do této kategorie patří podzákonné normy související s činností sportovního prostředí,
technické normy a další předpisy – viz. příloha A.
Právní předpisy zahrnující Evropský právní rámec, mezinárodní smlouvy a úpravu boje proti
dopingu – viz. příloha B.

3.

Ustanovení, která mají být v souvislosti s přijatým zákonem zrušena

Viz. příloha C.

B.

Zhodnocení stávající právní úpravy

Stávající právní rámec v oblasti sportu je kromě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů, jež by měl být v současné době výchozím právním
předpisem v oblasti sportu, roztříštěn do nejrůznějších zákonných a podzákonných právních
předpisů. Vedle právních předpisů upravujících otázky sportu, sportovišť, zdravotních
podmínek atd. se dotýkají oblasti sportu i další zákony z různých oblastí, např. předpisy na
úseku finanční správy (různé daňové předpisy), správního práva (např. stavební zákon),
předpisy upravující vznik jednotlivých organizovaných skupin sportovců (např. obchodní
zákoník, živnostenský zákon, zákon o sdružování občanů). Kromě toho do oblasti sportu
zasahují i zákony upravující náhradu škody na zdraví či na věcech vzniklé v souvislosti
s provozováním sportu, ochranu osobnosti sportovců, zákonné licence upravující vysílání
sportovních přenosů apod. (viz částkast A věcného záměru a příloha A věcného
záměru). Na právní rámec sportu v ČR samozřejmě dopadají i předpisy Evropské
Unie (EU). Ty mají závazný nebo doporučující charakter. Doporučení zdůrazňují podporu
sportu, jeho veřejnou prospěšnost, ochranu zdraví občanů a pobízejí členské státy EU ke
konkrétním akcím na podporu sportu (viz příloha B věcného záměru). Většina předpisů
a doporučení EU však není v České republice aktivně využívána a aplikována.
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V českém právním řádu dále zcela absentuje právní norma, která by stejně jako
v ostatních evropských státech upravovala způsoby financování sportu komplexního
charakteru, a která by aplikovala doporučení EU v oblasti podpory sportu (např.
dobrovolnictví ve sportu, motivační benefity – zejména daňové aj.). Úprava obsažená
v zákoně o podpoře sportu tak nevytváří komplexní právní rámec fungování sportu na
území České republiky, neboť se zaměřuje jen na určitý výsek problematiky dopadající
na tuto oblast, přičemž nereflektuje poslední vývoj sportovní legislativy v ostatních
evropských státech a doporučení EU zaměřené na podporu sportu.
S ohledem na nekoncepčnost stávající právní úpravy je cílem zpracování nového zákona
o sportu, který komplexním rámcovým způsobem upraví základní systém státní podpory
sportu v České republice, působnost a úkoly zainteresovaných státních orgánů, institucí
a orgánů veřejné správy na všech stupních řízení a bude v souladu s příslušnými
mezinárodními smlouvami a právem EU, resp. zohlední doporučení EU s tím, že jednotlivé
otázky spadající do této oblasti budou dále rozpracovány jednotlivými prováděcími
právními předpisy.

C.
1.

Návrh věcného řešení
Předmět úpravy

Věcný záměr zákona byl zpracován v návaznosti na Usnesení vlády České republiky
č. 167 ze dne 9. 3. 2011, kterým byla schválena Koncepce státní podpory sportu v České
republice a uložena povinnost MŠMT do 31. 12. 2011 předložit návrh Zákona o podpoře
sportu.
Účelem nového Zákona o sportu je komplexně upravit oblast sportu v České republice,
a to zejména v návaznosti na vývoj ve společnosti, využití zkušeností ze zahraničí
a soulad s předpisy práva ES v této oblasti a naplnění (i) Doporučení Výboru ministrů
R/9516 a R/95/17 (12. 4. 1999, Rada Evropy - CDDS), vč. Rezoluce o Evropském
manifestu o mladých lidech a sportu a Deklarace o významu sportu pro společnost,
která konstatuje zodpovědnost veřejné správy na všech úrovních za rozšíření příležitostí
prostřednictvím odpovídajících legislativních a regulujících opatření, finanční podporou,
zajištěním zařízení a dalšími vhodnými opatřeními, (ii) Doporučení Výboru ministrů Rec.
2005/8 (20. 4. 2005, Rada Evropy), které doporučuje vládám přijmout efektivní politiku
řízení sportu, založenou na demokratických zásadách nevládních organizací s vlastní
autonomií a vytvářet podmínky pro jejich činnost v občanské společnosti při respektování
uznávaných standardů a principů, (iii) Doporučení Výboru ministrů k fyzickým aktivitám
(EU Physical Activity Guidelines, 28. 11. 2008), které definuje doporučení pro všechny
úrovně veřejné správy členských států EU k zajištění a rozvoji politik oblastech
pohybových aktivit občanů včetně sportu a (iv) Pražské memorandum o dobrovolnictví
ve sportu - prohlášení ředitelů sportu zemí EU, připravené českým předsednictvím EU
(29. 4. 2009), které uznává m.j. vhodnost zákonné úpravy dobrovolných činností ve
sportu, vč. právního zakotvení účinných motivačních benefitů, systematickou státní
podporu vzdělávání dobrovolníků ve sportu a opatření k vyššímu společenskému uznání
práce dobrovolníků působících ve sportu.
Nový Zákon o sportu je založen na autonomii sportu a dobrovolnictví ve sportu.
S ohledem na rozsáhlost změn věcný záměr předpokládá úplné zrušení stávajícího
zákona o podpoře sportu a jeho nahrazení novým zákonem. Cesta přechodných či
prozatímních variant postupných novel či jedné velké novely současného zákona se nezdá
vhodným a pro právní jistotu stabilním řešením. Jednotný nový zákon bude také více
schopen dostát vysokým nárokům na systematičnost a provázanost úpravy.
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2.

Inspirační zdroje nového Zákona o sportu

Jak bylo řečeno, věcný záměr nepředpokládá vytvoření zcela průkopového zákona
o sportu, nýbrž variantu využití veškerých dostupných a relevantních institutů, kterých
bylo v rámci evropského sportovního práva již dosaženo a dále Doporučení Výboru
ministrů vztahující se ke sportovním otázkám. Předně se tak zužitkují veškerá pozitiva
stávající úpravy v oblasti sportu, rovněž však nebude opominut historický vývoj
sdružování sportu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Z novodobější evropské úpravy se jak geograficky, tak dogmaticky, jakožto inspirační
zdroje, přímo nabízí k využití Zákony o sportu přijaté v poslední době v Polsku,
Slovensku, Chorvatsku, a to zejména v otázkách financování sportu, zdravotní péče,
vzdělávání sportovců a osob zajišťujících sport. Určitou inspirací může být i v těchto
zemích definovaná struktura sportovních spolků.

3.

Definice pojmů

S ohledem na dynamiku společenského vývoje a s ohledem na nemožnost definovat
taxativním výčtem všechny v úvahu přicházející definice sportu, sportovních disciplín či
pojmů souvisejících se sportem je ve věcném záměru uveden pouze jejich demonstrativní
výčet. V paragrafovaném znění zákona by měl být pojem sport definován ještě obecněji,
aby pod něj mohlo být zahrnuto co nejvíce oblastí a činností, které pod úpravu tohoto
zákona budou patřit.
Sport - veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně a usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody,
rozvoj společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. Sport
představuje obecně prospěšnou činnost.
Český sportovní svaz – dobrovolné občanské sdružení nezávislých fyzických
a právnických osob (tělovýchovných a sportovních oddílů a sportovních institucí),
založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, které
funguje jako zastřešující orgán českého tělovýchovného hnutí. Členové mají v rámci této
organizační struktury autonomii. Český sportovní svaz uznává organizační, finanční
a odbornou samostatnost svých členských organizací, hájí zájmy sdružených členů
a zodpovídají za státní reprezentaci ČR. Svoji činnost upravuje vlastními stanovami. Je
členem národních střešních sportovních organizací i mezinárodních organizací v daném
sportu. Zákon pak takovému sportovnímu svazu svěřuje oprávnění vyhlásit sportovní
soutěž nebo pověřit jejím organizováním jinou právnickou osobu, ocenit a odměnit členy
sportovní reprezentace. Současně mu zákon umožňuje založit obchodní společnost.
Pokud by šlo o obchodní společnost ve sportovní reprezentaci, nesmí být svaz jediným
společníkem/akcionářem a podíl na zisku může použít jen na marketingové účely
a hospodaření a vlastní činnost.
Sportovní klub - je dle tohoto zákona právnická osoba (občanské sdružení nebo
obchodní společnost) založená za jiným účelem než za účelem podnikání nebo jako
rozpočtová organizace nebo příspěvková organizace. Stejně jako národní sportovní svaz
může sportovní klub založit obchodní společnost.
Fair play – základní myšlenka ve sportu založená na tom, že každý sportovec v soutěži
bojuje čestně a podle pravidel, uznává, že každý soupeř si zaslouží vždy uznání a úctu
a v soutěži respektuje pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů a řídí se jimi.
Sport pro všechny - zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové
aktivity občanů rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru, určený širokým
vrstvám veřejnosti. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt,
udržení či zlepšení zdravotní i psychické kondice.
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4.

Sport handicapovaných

Sport handicapovaných je integrální součástí sportovního prostředí ČR a je konzistentním
prvkem státní podpory. Nový zákon proto předpokládá výslovné zakotvení sportu
handicapovaných jako neoddělitelné složky sportovního prostředí ČR s vlastní organizační
strukturou. Podpora sportu handicapovaných bude realizována na všech úrovních sportu
– tj. na úrovni sportu pro všechny (podpora dobrovolnictví v péči o zdravotně postižené,
zpřístupnění sportovní infrastruktury zdravotně postiženým aj.), výkonnostního sportu
i sportu vrcholového. V rámci péče o talentovanou sportovní mládež bude ze strany
MŠMT vytvořen ucelený systém podmínek pro talentovanou handicapovanou mládež.

5.

Státní sportovní reprezentace

Státní sportovní reprezentace hraje nezastupitelnou součást prezentace České republiky
ve světě a je výsledkem úzké spolupráce a kooperace řady státních institucí a nestátních
subjektů sportovního prostředí tvořících komplexní systém. Na funkčnosti tohoto systému
závisí i úspěšnost naší sportovní reprezentace, z tohoto důvodu nový zákon o sportu tuto
oblast upravuje.
Podmínky (organizační, materiální, sociální, personální, zdravotní a sportovně-technické)
pro přípravu sportovců s nejvyšší výkonností ke sportovní reprezentaci státu jsou nyní
zajišťovány skrze odborná pracoviště MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
tzv. Resortní sportovní centra (RSC). Dlouhodobým problémem RSC je nárůst mzdových
prostředků, které nejsou vedeny jako mandatorní výdaje státního rozpočtu, tyto výdaje
pak jdou na úkor zabezpečení sportovní přípravy.
Sportovní svazy a další sdružení sportovního prostředí ČR řídí a podporují činnost
svých základních článků a na základě členství v mezinárodních sportovních federacích
a organizacích reprezentují ČR na vrcholných sportovních soutěžích. Sportovní svazy
spolu s rezortními sportovními centry odpovídají za sportovní přípravu a sportovní
výsledky státní sportovní reprezentace. Podmínky pro jejich činnost pomáhají vytvářet
střešní sportovní organizace, odborná pracoviště, Český olympijský výbor (ČOV) a Český
paralympijský výbor (ČPV). Sportovní svazy v rámci své působnosti zajišťují a organizují
účast reprezentantů na mezinárodních sportovních soutěžích, včetně soutěží mládeže
a juniorů.
Z tohoto důvodu se zákon snaží zvýšit efektivitu vynaložených prostředků
s cílem zlepšit, resp. sjednotit způsob financování sportovních zařízení pro tréninkový
proces státní sportovní reprezentace, pamatuje na vytvoření center státní sportovní
reprezentace, která zohlední činnost stávajících RSC, přičemž budou nejvyšším
zabezpečujícím článkem systému sportovní přípravy ke sportovní reprezentaci
v návaznosti na nižší články systému, s vazbou na resorty MOČR a MVČR. Zákon bude
rovněž podporovat vznik národních sportovních center, jakožto zařízení pro vrcholový
sport a přípravu ke státní sportovní reprezentaci, která kromě vytváření podmínek
pro sportovní přípravu budou zajišťovat regeneraci, ubytování a stravování zohledňující
potřeby handicapovaných sportovců.
V této souvislosti zákon zavádí společenské ocenění úspěšných sportovních
reprezentantů České republiky, tak trenérů a jiných osob, které se vyznačují
mimořádnou aktivitou v oblasti sportu, a které dosahují vynikajících úspěchů ve své
činnosti v oblasti sportu formou poskytování odměn a čestných uznání za dosažené
sportovní výsledky, a to jak jednotkami územní samosprávy (které k vypracování
podrobných pravidel pro jejich přiznání budou zmocněny k vydávání vyhláškou),
tak ministrem školství (kterému zákon stanoví podmínky, a to pro přidělení, odnětí,
pozastavení těchto ocenění, např. při porušení programu přípravy členu národního
týmu nebo pokud sportovec bez vážného důvodu odmítne účast na Olympijských hrách,
paralympijských hrách nebo hrách pro hluché nebo přípravu na Mistrovství světa nebo
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Mistrovství Evropy, vypracovaný příslušným sportovním svazem). Podrobnosti jsou
opět ponechány na vyhlášce vydané ministrem.
Zákon rovněž zavádí tzv. zvláštní peněžité dávky ze státního rozpočtu na návrh
oprávněné osoby reprezentantům ČR na Olympijských hrách nebo mezinárodních
soutěžích, které se konaly před rokem 1989, dále reprezentantům ČR zařazeným k účasti
na paralympijských hrách nebo sportovních soutěžích osob zdravotně postižených, které
se konaly před rokem 1989, a které jsou obdobou paralympijských her, reprezentantům
zařazeným k účasti na hrách pro hluché nebo sportovních soutěžích, které se konaly
před rokem 1989, a které jsou obdobou her pro hluché. V zákoně jsou stanoveny
podmínky pro jejich přiznání, např. zisk alespoň jedné medaile, dosažení věku 40 let,
současná neúčast na sportovních soutěžích organizovaných českým sportovním svazem,
české státní občanství a stálé bydliště na území České republiky, jiného členského státu
Evropské Unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) – smluvní
strany Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace a bezúhonnost.
Dávky budou vypláceny měsíčně úřadem, který je podřízen ministrovi školství a tělesné
výchovy. Podrobnosti mají být upraveny ve vyhlášce vydané MŠMT.
Zákon také hovoří o tom, že příprava a účast sportovního reprezentanta na mezinárodní
soutěž je činností ve veřejném zájmu (touto činností je i činnost prováděná
sportovním odborníkem nebo členem realizačního týmu).

6.

Financování sportu

Finanční prostředky poskytované na podporu sportu jsou v ČR ve srovnání s ostatními
zeměmi EU nejnižší. Analýza MŠMT z dubna 2009 konstatuje, že sport jako ekonomické
odvětví přináší do státního rozpočtu více prostředků, než ze státního rozpočtu
prostřednictvím dotací získává, ale na druhou stranu analýza konstatuje, že z původních
0,65 % státního rozpočtu v roce 1989 klesla úroveň podpory státu na 0,24 % v roce
2008 a v roce 2010 na 0,18 % státního rozpočtu.
Finanční prostředky na podporu sportu jsou v současné době členěny podle charakteru
zdroje na (i) finanční prostředky státního rozpočtu poskytované prostřednictví MŠMT
(dotační politika určená na podporu činnosti sportovního prostředí, zejména občanských
sdružení, s objemu 1,9 mld. Kč prostřednictvím rozpočtu MŠMT a 270 mil. Kč z rozpočtu
MF), (ii) finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované prostřednictvím rozpočtu
krajů, měst a obcí alokace a objem pro oblast sportu je stanoven rozhodováním
jednotlivých samospráv a v roce 2008 činila přes 5 mld. Kč), (iii) finanční prostředky
z výtěžku loteriiních a sázkových společností (stavající právní úprava velmi vágně
upravuje formu odvodů na veřejně prospěšné účely. Většina těchto prostředků se tak
ocitne mimo systém, prostřednictvím účelově zakládaných občanských sdružen, a to
ať již za účelem financování jiných aktivit akcionářů či financování projektů, které
se sportem souvisi jen velmi okrajově (O2 Arena)), (iv) vlastní finanční prostředky
občanských sdružení (členské příspěvky, zisk z pořádání sportovních akcí, resp. z vedlejší
hospodářské činnosti, objem souvisí s interními organizačními předpisy občanského
sdružení, stanovení výše členských příspěvků, atp.), a (v) finanční prostředky získané na
základě smluvních vztahů (z různých reklamních smluv a prodejů práv apod.).
Nový zákon předpokládá zachovat financování formou podpory ze státního rozpočtu
prostřednictvím MŠMT výhradně do sportovních svazů ev. střešních organizací. Naopak
z krajských a místních rozpočtů budou financovány místní tělovýchovné jednoty
a sportovní kluby. Další část zdrojů pro financování tělovýchovných jednot a sportovních
klubů bude i nadále z výnosu, který získají ze sportovních aktivit, z členských příspěvků
vybraných sportovními kluby. Pro veřejné prostředky je zakotvena možnost státu
provádět kontrolu jejich využití a stanovit za jejich zneužití sankce. Výnosy z loterijní
činnosti po dosavadních zkušenostech navrhujeme řádně zdanit formou odvodů do
státního rozpočtu a z těchto zdrojů navýšit prostředky kapitoly sport MŠMT. Celkové
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navýšení by nemělo být nižší než 1,5 mld. Kč tak, aby plně kompenzovalo stávající zdroje
pocházející z příjmů výtěžků loterijních a sázkových společností ( studie ČOV ©2011 )
Je nutné zdůraznit, že v souladu se stávající legislativou, se odpovědnost za rozvoj
a financování sportu v regionech v novém zákoně přesouvá především na kraje a místní
samosprávu, zatímco odpovědnost za vrcholový sport a reprezentaci nese i nadále stát.
Zákon v této souvislosti také zavede novelizací příslušných dalších právních předpisů
úpravu stávajících odvodů na veřejně prospěšné účely dle zákona č. 227/1997 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, a to jasným vymezením účelu a rozsahu povinně
odevzdávaných prostředků a zavedením kontroly takto odevzdaných prostředků s cílem
vyloučit zneužívání využití těchto prostředků k jiným než stanoveným účelům. Zákon
také zavede získání z činností spojených nepřímo s aktivním sportem (loterie, úprava
financování sportu i z televizních a rozhlasových práv za přenos sportovních soutěží,
marketing). Po dokončení digitalizace v roce 2011 se zvažuje použití části příjmů
z koncesionářských poplatků České televize na podporu sportu.
Ve spojitosti s tímto cílem stát v příslušných právních předpisech zvýhodní sponzory
a dárce v oblasti sportu podílející se na vícezdrojovém financování sportovního prostředí,
a to zejména formou daňových úlev s cílem motivovat podporu sportovního prostředí.

7.

Střešní sportovní organizace

Zákon nadále počítá se střešními sportovními organizacemi, jakožto se sdruženími
fyzických a právnických osob s celostátní působností (sportovních svazů s celostátní
působností, sportovních klubů a tělovýchovných jednot) založenými dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Jejich posláním bude podporovat sport a pohybové aktivity, zastupovat a chránit práva
a zájmy sdružených členů při jednáních na úrovni orgánů státní správy a dalších
veřejných i soukromých institucí. Zákon stanoví, že svoji činnost upravují vlastními
stanovami. Stejně tak poskytují členům servis a vytváří platformu ke vzájemné
spolupráci. Zákon stanoví, že tyto organizace budou zodpovědné za sportovní přípravu
a sportovní výsledky státní sportovní reprezentace.

8.

Vzdělání, věda a výzkum

Vzdělávání je ovlivněno dlouhodobou tradicí přípravy dobrovolníků a profesionálů
ve sportovním prostředí ČR. Kvalita přípravy nových specialistů s nejvyšší kvalifikací
není nyní dostatečně zajišťována ani univerzitami či fakultami, nebo sportovními svazy.
Vzdělání ve sportu je sportovními subjekty podceňováno, a to nejen kvůli nedostatku
finančních, ale i lidských zdrojů na jeho zajištění. Počet dobrovolníků se sportovní
kvalifikací podle statistik za poslední dekádu klesá, přičemž jejich věkový průměr
stoupá. Trenérské profesní komory nebyly u nás vytvořeny. Pouze v případě učitelů
tělesné výchovy se vyžaduje vysokoškolské magisterské vzdělání. U trenérů, cvičitelů,
instruktorů aj. tento požadavek takto striktně postaven není. Srovnání profesně
zaměstnaných osob ve sportu ve vybraných evropských zemích ukazuje, že ČR má v této
oblasti rezervy. Proces harmonizace edukačních programů pro profese ve sportovním
prostředí a sjednocování úrovní kvalifikací, jako předpokladu mobility osob v EU, není
v ČR plošně řešen.
Stejně tak není v současné době dostatečně řešeno vyšší vzdělávání aktivních sportovců
a jejich následné začlenění do společnosti.
Také oblast výzkumu úzce navazuje na vzdělávání ve sportu. Rozvíjí se ve dvou
oblastech, které se vzájemně překrývají a doplňují – sportovní servis (průběžné
informace o efektivitě tréninkových procesů, řízení a organizaci sportu aj.) a sportovní
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vědecký výzkum (s širší úrovní zobecnění i aplikací). Sportovní a zdravotní servis ve
vrcholovém sportu zajišťují sportovní svazy podle svých finančních možností. Pro státní
sportovní reprezentaci je výzkum částečně podporován ČOV. Řešené problémy vyplývají
ze soustavného sledování sportovců v průběhu jejich kariéry. Činnost je vykonávána
zejména rezortním pracovištěm MO (CASRI), univerzitami a specializovanými pracovišti,
bez jakékoliv koordinace. Kapacita a dostupnost servisu nejsou dostatečné. Vlastní
sportovní vědecký výzkum není v ČR systémově koordinován. Je ponechán na aktivitě
a možnostech univerzit a fakult a jejich zajištění v existujícím grantovém zabezpečení
vědy v ČR vč. zahraničních podpor.
Zákon proto v této oblasti ukládá příslušnými právními předpisy podporovat sport, hry
a pohyb v systému základního vzdělání, stejně jako ve školách a na univerzitách
a podporovat vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu.
Tuto povinnost zákon předně stanoví MŠMT, které rovněž odpovídá za akademické
vzdělání profesorů tělesné výchovy a za rozvoj vědy v oblasti sportu. Zákon umožňuje
MŠMT stanovit ve školách počet hodin tělesné výchovy týdně.
Zákon stanoví, aby aktivní sportovci reprezentující republiku byli motivováni (např.
stipendiem ze státního rozpočtu, možností individuální výuky) dosáhnout vyšší než
základní vzdělání.
Zákon taktéž upravuje povinnou kvalifikaci ve schválené instituci odborného vzdělávání
pracovníků v oblasti sportu nejen pro trenéry, rozhodčí, ale i pro osoby, které učí
občany základní techniky příslušného sportu nebo které občanům umožňují provozování
rekreačních sportovních aktivit.
Stejně tak se stanoví, že v případě uchazeče o zaměstnání, který se rozhodne pro
rekvalifikaci v oblasti sportu, budou stanoveny zvláštní podpory (např. se prodlouží doba
poskytování podpory a její výše po dobu takovéto rekvalifikace).

9.

Sportovní lékařství

Zdravotní péče je v ČR řešena zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném
znění a Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb., v platném znění,
které však neupravují zvláštní ochranu zdraví osob provozujících aktivně sport ani
u vrcholových sportovců. Zdravotní péče pro sport je poskytována lékaři různých
odborností a fyzioterapeuty na základě svobodné volby pacienta. Zdravotní péče pro
oblast sportu není systematická.
Část nákladů je kryta z veřejného zdravotního pojištění. V oblasti vrcholového sportu
a státní sportovní reprezentace vynakládají značné prostředky na zdravotní zabezpečení
MŠMT, sportovní svazy a RSC prostřednictvím vlastních pracovišť. Zdravotní pojišťovny
s některými specifiky zdravotní péče ve vrcholovém sportu nepočítají a vznikají problémy
s proplácením vynaložené péče. Stejně tak není řešeno pojištění sportovců v případě
úrazů.
Není jasně upravena prevence v oblasti sportu. Některé sportovní svazy vyžadují
v souladu s legislativou povinnou preventivní sportovní lékařskou prohlídku, jejíž náklady
nejsou hrazeny z veřejného pojištění, část sportovních svazů lékařskou prohlídku
nevyžaduje.
Zákon proto upravuje poskytování odborné zdravotní péče sportovcům a zavádí
zavedením povinných lékařských posudků k prokázání, že je závodník schopen se soutěže
účastnit a povinnost zdravotních prohlídek (zejména v rámci profesionálních sportovních
klubů) min. každých 6 měsíců, sledováním zatěžování organismu a dále zintenzivněním
boje proti dopingu s cílem snížit rizika poškození zdraví a případných úmrtí u sportovců.
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Zákon pamatuje na to, že náklady na lékařskou péči o závodníky zařazené do státní
reprezentace půjdou ze státního rozpočtu upravující Ministerstvo zdravotnictví. Stejně
tak náklady na vystavení lékařského posudku jsou financovány z veřejných prostředků
na principech specifikovaných v předpisech o poskytování zdravotnické péče financované
z veřejných prostředků. Realizace zdravotní péče se pak má dít na základě nařízení
vydaného Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT dle druhu sportovního soutěžení a potřebě
ochrany zdraví závodníků.
Posudky pro tyto případy budou moci být vydávány pouze kvalifikovanými lékaři.
Podmínky pro lékaře, kteří mohou taková potvrzení vydávat, vč. druhu vyšetření
sportovců, budou stanoveny v nařízení vydaném ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví
s MŠMT.

10. Pořádání sportovních akcí mezinárodního významu
Vzhledem k tomu, že v současném zákoně o podpoře sportu nebyla tato problematika
upravena a s ohledem na praktické zkušenosti např. při pořádání Mistrovství světa
v lyžování v roce 2009 v Liberci, zákon upravuje otázku pořádání významných
sportovních akcí mezinárodního významu. Stát totiž chápe, že přímo ovlivňuje
podstatnou část podmínek nutných pro úspěšný průběh mezinárodní sportovní akce
(např. vízovou politiku, bezpečnost, zdravotnictví, infrastrukturu, ekologii, finanční
participaci atd.), a že takové akce znamenají pro stát zisk v nefinančních oblastech
(sportovní, politické, kulturní, sociální atd.), ale i v oblasti ekonomické - daňové výnosy
(DPH, spotřební daň, daň z příjmu, daň ze zisku atd.). Proto je nutné pořádání takových
soutěží upravit. Mnohé evropské země již mají tuto oblast jako nedílnou součást státní
politiky ve sportu upravenu a mají pro ni zřízeny vlastní odborné organizace (např. „UK
Sport“ ve Velké Británii).
Zákon stanoví, že se bude vztahovat na takové akce, jako Olympijské hry, Mistrovství
světa a Evropy všech kategorií a dále některé velké a specifické mezinárodní sportovní
akce, které budou splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce k tomu vydané ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy. Zákon na druhou stranu stanoví, že se nevztahuje na
soutěže ve školách, v zařízeních sociálních služeb a ozbrojených bezpečnostních sil ČR.
Pro získání a uspořádání těchto sportovních akcí mezinárodního významu bude nezbytné
splnění řady podmínek. Mezi ně patří zejména vhodné sportovní zařízení a nezbytné
zázemí pro danou sportovní akci, prokazatelné organizační schopnosti, finanční zajištění,
garance státu prostřednictvím MŠMT, tradice, atraktivita a dostupnost lokality.
Zákon pak v této souvislosti současně hovoří o tom, že bude zřízena „expertní skupina“
při MŠMT, která bude odpovědná za rozvoj a fungování této oblasti (tj. aktivní vyhledání,
monitoring, plánování, získávání a realizace sportovních akcí mezinárodního významu)
s jasně stanovenými pravidly pro jejich fungování. Expertní skupina zpracuje metodiku
pro podání žádosti o státní podporu, která bude předkládána ve formě „Studie
proveditelnosti sportovního projektu“ a současně podmínky odpovědnosti pro případ, že
žadatel kladné stanovisko k akci neobdrží, a přesto akci uspořádá. Vláda schválí státní
podporu či záštitu sportovní akce mezinárodního významu pouze v případě předchozího
schválení Studie proveditelnosti sportovního projektu. Jednou z podmínek státní
podpory takových akcí bude propagace ČR. Finanční podpora vybraných mezinárodních
sportovních akcí bude zajištěna skrze Státní fond podpory sportu.
Zákon také stanoví, že organizátorem takových soutěží může být jak právnická, tak
fyzická osoba a stanoví detailní povinnosti pro organizátora soutěže pod sankcí správních
deliktů. Stejně tak zavádí povinnosti pro účastníky/návštěvníky soutěží.
Povinnost organizátora soutěže je zejména oznámit obci, kde se bude soutěž konat,
v minimální lhůtě stanovené prováděcím předpisem předem podle druhu soutěže, vč.
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uvedení např. předpokládaného počtu účastníků a označení, zda půjde dle zákona
o rizikovou soutěž, o opatřeních k zabezpečení bezpečnosti, počtu pořadatelů atd.
Zákon také stanoví podmínky pro pořadatele, kterým může být jen fyzická osoba starší
18 let, která absolvovala zvláštní přípravu. Pořadatel musí mít reflexní vestu s označením
"pořadatel". Zákon stanoví rozsah oprávnění (např. kontrolovat účastníky soutěže, zda
mají vstupenku, zda nemají u sebe zakázané předměty, neumožnit vstup osobě pod
vlivem alkoholu nebo omamných látek a drog, vyvést účastníky narušující soutěž atd.).
Zákon uvádí rozsáhlé povinnosti a zákazy účastníku soutěže (např. zákaz mít zakrytou
tvář znemožňující jeho identifikaci, pokud je proti němu vykonáván služební zákrok a byl
vyzván k odkrytí).
V této souvislosti zákon zavádí povinnosti i obci a policejnímu sboru (např. upozorňovat
pořadatele na zjištěné nedostatky, přerušit nebo zakázat konání soutěže, pokud se
porušují lidská práva nebo svobody) a upravuje zvláštní podmínky bezpečnosti pro
soutěže a jejich rozdělení při určité kapacitě, povinnost mít kamerový systém
na fotbalových a hokejových soutěžích při kapacitě stadionu nad 2 tis. osob.
V podrobnostech odkazuje na zákony upravující působnost policie.

11. Podpora sportu pro všechny (dobrovolnictví, rozvoj tělovýchovy
a sportu v krajích, tělovýchova a sport na školách, sportovní
infrastruktura, údržba a rozvoj, mezirezortní aktivity)
Státní podpora sportu pro všechny je v současné době realizována především v rámci
dotačních programů vyhlášených MŠMT. S ohledem na pokles počtu realizovaných
pohybových aktivit občanů, a to zejména v oblasti organizované sportovní činnosti
pod odborným vedením, se toto jeví jako zcela nedostatečné. Hlavní příčinou tohoto
poklesu je především neuspokojivá kapacita a materiálně technické zabezpečení
a stav sportovních zařízení, ale také nedostatek dobrovolníků ve sportu, kteří jsou
nepostradatelným motivačním prvkem ve sportovním procesu.
Proto cílem nového zákona v oblasti sportu pro všechny je:
•
zvýšit zájem občanů všech věkových skupin o celoživotní využívání různých
forem pohybových aktivit, a to systematickým vyčleňováním prostředků z veřejně
přístupných programů nejen na úrovni státního rozpočtu, ale rovněž na úrovni
rozpočtů krajů, měst a obcí;
•
zabezpečit státní podporu činnosti dobrovolníků ve sportu tak, aby vznikla pozitivní
motivace zájemců pro práci v této veřejně prospěšné činnosti formou peněžitých
podpor, současně však stanovit podmínky pro jejich vzdělání a kvalifikaci;
•
znovuoživit činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů, mající v České
republice dlouholetou tradici podporou jejich vlastnických práv k historickému
majetku;
•
postupně vyrovnat „sociální dostupnost“ sportu handicapovaných na úroveň běžné
populace, a to vytvářením příznivějších podmínek pro handicapované mimo jiné
formou zajištění bezbariérové sportovní infrastruktury;
•
zabezpečit státní podporu v oblasti modernizace, údržby a provozu sportovních
zařízení v majetku měst, obcí i občanských sdružení, zajišťujících organizované
sportovní aktivity, a to ze všech stupňů státní správy;
•
v otázce vlastnických vztahů je cílem posílit tendenci převodu sportovních zařízení
do majetku měst a obcí tak, aby nebyla omezena činnost občanských sdružení.
Zákon zavede pojem sportovní infrastruktura, kterou se rozumí stadiony, sportovní haly,
tělocvičny, střelnice a jiná krytá nebo otevřená sportoviště. Ukládá povinnost jejich
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obhospodařování státními orgány, kraji, obcemi, sportovními svazy a sportovními kluby
a jinými osobami. Sportovní infrastruktura má být financována z rozpočtu veřejné správy,
vlastními prostředky sportovních svazů a sportovních klubů a jiných osob. Současně
definuje sportovní infrastrukturu zvláštního typu pro mezinárodní soutěže, která musí
být v souladu s mezinárodními podmínkami pro daný typ sportoviště a soutěže (viz. výše
pořádání akcí mezinárodního významu).
Zákon výslovně stanoví, že rušit sportovní zařízení ve vlastnictví státu, kraje nebo obce
určené na výkon sportu veřejnosti je možné jen za podmínky, že bude zřízeno v dané
oblasti rovnocenné sportoviště.
Vzhledem k tomu, že sport spadá do kompetencí řady ministerstev, zákon hovoří
o aktivnější mezirezortní spolupráci zejména MŠMT s Ministerstvem pro místní
rozvoj (MMR) (budování sportovní infrastruktury v jeho péči apod.) s Ministerstvem
zdravotnictví (MZdr) ČR (oblast zdravotní péče a prevence, výživy, propagace zdravého
životního stylu, apod.) či Ministerstvem dopravy (MD) (dopravní sítě pro sport pro
všechny, legislativa, atd.).

12. Talentovaná mládež
Rozhodující část přípravy talentované mládeže se uskutečňuje ve sportovních klubech
a tělovýchovných jednotách za metodické, koordinační a řídící role sportovních svazů.
Každý sportovní svaz si vytvořil vlastní způsob řízení a organizační strukturu, která
se člení na Sportovní střediska a Sportovní centra mládeže a podporu individuální
přípravy talentů ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Vytvořené svazové
projekty mají různý rozsah a kvalitu, a podléhají schválení MŠMT. V omezeném rozsahu,
odpovídajícím současnému stavu rozvoje, je zařazen i sport handicapovaných.
Svazové projekty vymezují kritéria pro výběr a zařazení sportovců a následný rozsah
zabezpečení komplexní péče o sportovní růst talentované mládeže. Systém a metodika
tréninku je realizována s ohledem na výši státní podpory, při dodržení podmínek
stanovených Zásadami MŠMT k jednotlivým článkům péče o talentovanou mládež. Vlastní
ekonomické zajištění péče je více zdrojové, s podílem sportovních klubů a tělovýchovných
jednot, sportovních svazů, případně orgánů samosprávy a dalších subjektů, včetně podílu
rodičů.
Podpora péče o sportovně talentovanou mládež je poskytována zejména prostřednictvím
veřejně vyhlášených dlouhodobých programů (viz např. programy v oblastech:
„Sportovní talent“, „Sportovní střediska“, „Sportovní centra mládeže“) dotýkajících se
věkové kategorie v rozmezí od 10 - 19 let.
Přetrvávajícím negativním faktorem v oblasti péče o talentovanou mládež je pak zejména
nedostatečné zajištění přechodu juniorské sportovně talentované mládeže k seniorské
– příprava věkové kategorie nad 19 do 23 let není samostatně finančně kryta a v dané
věkové kategorii tak dochází k neúměrnému úbytku talentovaných sportovců.
Zákon proto výslovně stanoví metodickou, koordinační a řídící úlohu českých sportovních
svazů při výběru, výchově a zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže. České
sportovní svazy na základě metodiky MŠMT vytvoří způsob vedení sportovních talentů
při věkovém a výkonnostním růstu s tím, že samotná příprava bude i nadále realizována
převážně ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Podpora sportovně
talentované mládeže, a to ve všech věkových kategoriích (tedy i nejnižší věkové
kategorie od 6 let a dále věkové kategorie od 19 - 23 let), bude i nadále poskytována
prostřednictvím veřejně vyhlášených programů MŠMT.
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13. Sportovní etika a fair play
V současné době není zákonným způsobem vymezena základní myšlenka sportu – fair
play, mající však významný dopad i v běžném („nesportovním“) životě. Vzhledem
k tomu nový zákon předpokládá zakotvení alespoň minimálního rámce pravidel fair play
při výkonu sportovních činností, na všech jejich úrovních, a to:
•
v soutěži bojuji čestně a podle pravidel;
•
uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím
čest;
•
vítězství není důvodem k nadřazenosti;
•
i poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého;
•
soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky;
•
v soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi;
•
chci vyhrát, nikoli však za každou cenu;
•
diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému;
•
férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích;
•
svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.

14. Boj proti dopingu
Stávající zákon o podpoře sportu s výjimkou zmocnění Ministerstva zdravotnictví zřídit
a zabezpečovat činnost laboratoře dopingové kontroly, problematiku užívání
nepovolených dopingových látek nijak, ani rámcově neupravuje.
Nový zákon bude proklamovat, že doping představuje porušení zásad otevřeného
a poctivého soutěžení, přičemž výslovně zakotví zákaz užívání a držení nepovolených
dopingových látek (tj. látek uvedených v Seznamu zakázaných dopingových látek
a metod dopingu vydaným Světovou antidopingovou agenturou - WADA pro příslušný
rok) ve sportovních soutěžích a při přípravě na sportovní soutěže. Shodně se stávající
úpravou bude zakotvena existence Laboratoře dopingové kontroly, jakožto organizační
složky státu zřízené Ministerstvem zdravotnictví ČR, akreditované WADA.
Podmínky odpovědnosti za užívání a držení nepovolených dopingových látek či odmítnutí
dopingové kontroly, výjimky z této odpovědnosti a sankce za užití a držení nepovolených
dopingových látek stanoví příslušné mezinárodní smlouvy, prováděcí předpisy a další
podzákonné právní normy.

15. Sankce za správní delikty a přestupky
Navrhovaný zákon předpokládá úpravu správního trestání. Zákon bude upravovat dva
druhy správních deliktů: přestupky (jejichž pachatelem je fyzická osoba podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění) a správní delikty smíšené (jejichž
pachatelem je fyzická osoba při výkonu podnikání nebo právnická osoba.) Pro oba druhy
správních deliktů bude zavedena jednotná subjektivní (jednoletá) a objektivní (tříletá)
lhůta.
Jako sankce budou zavedeny pokuty, zákaz činnosti a propadnutí věci. Pokuta bude
příjmem toho subjektu, jehož orgán ji uložil.
Zákon bude např. za přestupek považovat neoprávněné používání jakéhokoliv
znaku nebo označení za účelem obchodování, skládajícího se z olympijského nebo
paralympijského symbolu nebo označení obsahujícího olympijský nebo paralympijský
symbol a název Olympijské hry, Olympijský výbor, Olympijská reprezentace, Olympijské
hnutí, Olympijská charta, Paralympijské hry nebo Paralympijský výbor. Současně zde
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bude výslovně stanovena možnost za spáchání takového přestupku přiznání odškodnění
ve prospěch Českého olympijského výboru nebo Českého Paralympijského výboru.
Zákon stanoví sankce, a to např.: (i) za pověření výkonem odborné činnosti v oblasti
sportu osobu, která nesplňuje potřebné podmínky, (ii) za vykonávání odborné činnosti
v oblasti sportu bez příslušné odborné kvalifikace a odborného výcviku, (iii) za nesplnění
dozorové činnosti obce nebo organizátora soutěže spočívající v nesplnění oznamovacích
povinností dle tohoto zákona, (iv) za požádání sportovce nebo povolení mu užívat
zakázané látky nebo jednat v rozporu s pravidly Světové antidopingové agentury, (v)
za užívání zakázaných látek nebo odmítnutí dopingové kontroly, (vi) pokud finanční
prostředky či jiné majetkové hodnoty poskytnuté na činnost a provoz sportovního
zařízení/sdružení budou využity pro jiné účely než výhradně na provoz a činnost
takového sportovního zařízení/sdružení.

16. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle stávajícího zákona
s výjimkou řízení o:
•
podpoře sportu pro všechny;
•
posuzování žádostí o povolení mezinárodní soutěže.
Osoby pracující ke dni účinnosti tohoto zákona jako trenéři, které nesplňují požadavky
uvedené v zákoně, musejí získat příslušnou odbornou kvalifikaci nejpozději do tří let
od účinnosti tohoto zákona.
Osoby, které pracovaly jako trenéři po dobu alespoň 15 let nebo osoby, které získaly
medaili na Olympijských hrách, Mistrovství světa či Evropy před datem účinnosti
tohoto zákona, a které nezískaly odbornou kvalifikaci v instituci odborného vzdělávání
pracovníků ve sportu, mohou pokračovat ve vykonávání této práce, musejí však
příslušnou odbornou kvalifikaci získat do 2 let od data účinnosti tohoto zákona.

17. Zmocňovací ustanovení
Navržená úprava předpokládá zmocnění MŠMT k provedení zejména následujících okruhů
prováděcí vyhláškou:
•
úprava kvalifikace a odborného výcviku pro osoby poskytující činnosti v oblasti
sportu
•
úprava zásad pro poskytování garancí a podpory při pořádání významných
mezinárodních sportovních akcí ze státního rozpočtu
•
úprava společenského ocenění úspěšných sportovních reprezentantů České
republiky, trenérů a jiných osob, které se vyznačují mimořádnou aktivitou v oblasti
sportu, a které dosahují vynikajících úspěchů ve své činnosti.
Zákon pak zmocňuje MŠMT vytvářet podmínky pro realizaci Koncepce sportu
ve spolupráci s občanskými sdruženími, která se podílejí na zabezpečení státní sportovní
reprezentace, péče o sportovní talenty a všeobecné sportovní činnosti, vydat Zásady
a metodické postupy k jednotlivým oblastem státní podpory sportu v rámci stanovených
priorit, v návaznosti na potřeby sportu plánovat a uplatňovat v návrhu zákona o státním
rozpočtu finanční objem na podporu činnosti v oblasti sportu v rámci kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, koordinovat činnost resortních sportovních
center v oblasti státní sportovní reprezentace a vydat Zásady poskytování garancí
a podpory při pořádání významných mezinárodních sportovních akcí ze státního rozpočtu.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy je zmocněn ve spolupráci
a)
s ministrem financí připravovat zabezpečení stanovených cílů v rámci zákona
o státním rozpočtu České republiky;
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b)

s ministrem obrany a místopředsedou vlády a ministrem vnitra zabezpečovat
sportovní a materiálně technické podmínky pro oblast státní sportovní reprezentace
České republiky.

Ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy je
zmocněn
a)
vypracovat návrh způsobu zabezpečení zdravotní způsobilosti všech sportovců
zařazených do organizované sportovní činnosti;
b)
vytvořit systém zdravotní péče o sportovně talentovanou mládež, sportovce
a reprezentanty České republiky.
Ministr obrany a ministr vnitra mohou podporovat, rovněž finančně, rozvoj sportu
v organizačních jednotkách podřízených těmto ministrům nebo jednotkách jimi
kontrolovaných.
Ze státního rozpočtu, z částkasti, kterou disponuje ministr zdravotnictví, jsou
financovány náklady na lékařskou péči o závodníky zařazené do národního týmu
v olympijských a paralympijských sportech. Tomuto ministru se taktéž ukládá zajistit,
že náklady na vystavení lékařského posudku, a rovněž náklady na vyšetření nutná
k vystavení tohoto posudku pro závodníky, jsou financovány z veřejných prostředků na
principech specifikovaných v předpisech o poskytování zdravotnické péče financované
z veřejných prostředků.
Nový zákon deklaruje, že samosprávné jednotky jsou ve své samostatné působnosti
pověřeny k úpravě v rámci svého rozpočtu zejména otázky financování sportu, oceňování
sportovců, trenérů a jiných osob v oblasti sportu.

18. Účinnost
Předpokládaným dnem nabytí účinnosti nového zákona je ..................

D. Soulad navrhovaného řešení s mezinárodními
smlouvami, jimiž je ČR vázána a se závazky
vyplývajícími pro ČR z jejího členství v Evropské unii
1.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními
smlouvami

Jak je uvedeno v příloze B, Česká republika je vázána v oblasti sportu řadou
mezinárodních smluv.
S výjimkou Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb.m.s. sdělení
Ministerstva zahraničních věcí), vyhlášky ministra zahraničních věcí ze dne 29.4.1988
o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu č. 84/1988 Sb., sdělení Ministerstva
zahraničních věcí o Evropská úmluvě o přeshraniční televizi č. 57/2004 Sb.m.s.
a mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu (poslední ve znění sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 8/2009 Sb.m.s., se předmětné problematiky mezinárodní smlouvy
v obecné rovině nedotýkají a na tuto oblast tak nevztahují žádné mezinárodní smlouvy,
jimiž je Česká republika vázána.
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2.

Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právními akty
ES/EU

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající
ze Smlouvy o založení Evropského společenství, když znění čl. 165 (hlava XII) Smlouva
o fungování EU – Lisabonská smlouva, deklaruje podporu evropských hledisek sportu
s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti
a jeho společenské a výchovné funkci. Činnost EU je pak v této oblasti zaměřena
zejména na rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného
sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož
i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště mladých sportovců.
Stejně tak výše uvedený záměr byl uveřejněn v Doporučení Výboru ministrů R/9516
a R/95/17 (12.4.1999, Rada Evropy - CDDS), vč. Rezoluce o Evropském manifestu
o mladých lidech a sportu a Deklarace o významu sportu pro společnost; v Doporučení
Výboru ministrů Rec. 2005/8 (20.4.2005, Rada Evropy), v Doporučení Výboru ministrů
k fyzickým aktivitám (EU Physical Activity Guidelines, 28.11.2008 či v Pražském
memorandum o dobrovolnictví ve sportu - prohlášení ředitelů sportu zemí EU připravené
v rámci českého předsednictví EU (29.4.2009).
Základním cílem nového zákona je zajistit promítnutí této smlouvy a výše uvedených
Doporučení Výborů ministrů do právního řádu České republiky.
Navrhovaná právní úprava je proto plně v souladu s právem ES/EU.

E. Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do
právního řádu a soulad s ústavním pořádkem ČR
Promítnutí Lisabonské smlouvy a Doporučení Výboru ministrů, jejichž obsahem je mimo
jiné stanovení práv a povinností v oblasti sportu, do právního řádu České republiky, je
možné provést pouze formou zákona.
Navrhované věcné řešení předpokládá poměrně výrazný zásah do systematiky i věcného
obsahu stávající právní úpravy (viz částkast C). Proto se jako vhodnější forma jeví přijetí
nového zákona, než pouhá novelizace zákona č. 115/2001 Sb.
Přijetím nového zákona dojde ke zrušení dosavadního zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, a jeho novel.
Nový zákon o podpoře sportu bude ve vztahu k jiným právním předpisům uvedeným
v článku A odst. 2 lex specialis (s výhradami jednotlivých zákonem stanovených výjimek)
s tím, že vůči prováděcím předpisům vydaným v souvislosti s novým zákonem půjde
o lex generalis.
Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem ČR.
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F. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah
navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí
ČR, dále sociální dopady a dopady na životní
prostředí
Navrhovaná právní úprava zachovává stávající institucionální strukturu veřejné podpory
sportu v České republice. Přijetím zákona proto nedojde ke zvýšení nákladů hrazených
z veřejných rozpočtů oproti stávajícímu stavu.
Zákon naopak povede k postupnému snižování výdajů z veřejných rozpočtů. Cílem nové
právní úpravy je, v souladu s Doporučeními Výboru ministrů, zjednodušení
a větší flexibilita postupů veřejné podpory sportu, když jedním z hlavních Doporučení
upravujících oblast sportu je zodpovědnost veřejné správy na všech úrovních za podporu
sportu. Současně by v souladu s novým zákonem o sportu mělo do sportu přijít více
peněz od sponzorů a ze sázek.
Vzhledem k charakteru připravované právní úpravy se neočekávají žádné negativní
dopady na podnikatelské subjekty v České republice. Naopak při širokém zavedení
podpory sportu a zdůraznění její podpory ze strany státu lze očekávat širší přístup
nejrůznějších podnikatelských subjektů k podpoře sportu.
Přijetí zákona nebude mít přímé sociální dopady, ani přímé dopady na životní prostředí.

G. Předpokládaný dopad navrhované úpravy ve vztahu
k rovnosti mužů a žen
Přijetí zákona nebude mít dopad na rovnost mužů a žen.
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Příloha A
podzákonné normy související s činností sportovního prostředí, technické normy a další
předpisy
1.

výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 1. 6. 1987, o školách pro
mimořádně nadané a talentované žáky v oblasti sportu (sportovní školy) a o třídách
s vrcholovou sportovní přípravou ve středních odborných učilištích.

2.

směrnice MZ ČSR č. 2/1981 o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu
a branné výchovy ve znění směrnic částka 3-4/1985 Věst. MZ ČR o poskytování
zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovců
a částka 3/1991 Věst. MZ ČR - tato směrnice nebyla novelizována a v současnosti
je v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

3.

částka 1/2005 Věst. MŠMT opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se
zapracovanými změnami dle částka 10/2005 Věst. MŠMT, částka 8/2007
Věst. MŠMT a opatření Č. j. 15523/2007-22 (Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Č. j.: 31504/2004-22. zásady jednání a chování - fair play,
olympijské ideály
a symboly.
•
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu
přírody při sportu;
•
historie a současnost sportu - významné soutěže a sportovci, olympismus olympijská charta;
•
v oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport
k hlubšímu pochopení souvislostí evropských kořenů olympijských idejí
a významu sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých
národů a národností.

4.

částka 6/1999 Věst. MŠMT. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro
základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zřízení na školní rok
1999/2000. Č. j. 14 218/99-20.
•
C31) Olympijský atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR,
Český atletický svaz) - 1 kategorie - děvčata, chlapci
•
MŠMT připravuje od škol. roku 1999-2000 projekt intenzifikace činnosti
tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jako jednoho z článků přípravy
sportovních talentů mládeže v olympijských sportech. Projekt spočívá ve
finanční podpoře zabezpečení sportovní přípravy žáků zařazených do těchto
tříd především v oblasti pokrytí nákladů na mzdy trenérů. Tyto finanční
prostředky budou poskytovány zásadně cestou příslušných sportovních svazů.
O vybraných třídách do tohoto projektu budou informovány příslušné školské
úřady a následně vybrané školy tak, aby mohly zahájit svou činnost od září
letošního roku.
•
Základním a středním školám doporučujeme organizovat v závěru školního
roku školní olympiády s využitím olympijské symboliky. Vhodné je spolu se
sportovními soutěžemi pořádat doprovodné akce - např. literární či hudební
soutěže, výstavy kreseb se sportovní tematikou nebo besedy s významnými
sportovci apod. Sportovní soutěže mohou být pořádány v rámci školy nebo
mezi více školami určitého regionu či města.
•
Školní ceny Fair play uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy v závěru
roku společně s cenami Českého olympijského výboru. Ceny jsou udělovány
za mimořádnou odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, mimořádný
mravní čin a skutky ve škole, při školních akcích i sportovních soutěžích.
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5.

částka 9/1999 Věst. MŠMT, Antidopingový výbor České republiky, STATUT,
Č. j.: 24 630/99-50.
•
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podle čl. II. Zřizovací listiny
Antidopingového výboru ČR (dále jen ADV ČR) Č. j. 24 630/99-50 ze dne
12.7.1999 vydává k zabezpečení jeho činnosti tento statut.
i.
ADV ČR je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen Ministerstvo) s právem
hospodařit se svěřeným majetkem.
ii.
ADV ČR je pověřen plněním úkolů antidopingového programu. ADV
ČR se při své činnosti řídí prohlášením České charty proti dopingu,
ustanoveními Evropské antidopingové úmluvy a Směrnicí pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu České republiky.
iii.
Vnitřní směrnice ADV ČR (Organizační řád a Pracovní řád) musí být
v souladu s právním řádem České republiky a tímto statutem.

6.

částka 9/2007 Věst. MŠMT, rámcový vzdělávací program pro gymnázia - RVP G
se zapracovanými změnami dle opatření částka 7/2009 Věst. MŠMT.
Žák:
• užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, signály, značky) na úrovni
cvičence, vedoucího pohybových činností, organizátora soutěží;
• volí a používá pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj
a správně ji ošetřuje;
• připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní turnaj, soutěž,
turistickou akci a podílí se na její realizaci;
• respektuje pravidla osvojovaných sportů; rozhoduje (spolurozhoduje) třídní
nebo školní utkání, závody, soutěže v osvojovaných sportech;
• respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých sportovních rolí - jedná na
úrovni dané role; spolupracuje ve prospěch družstva;
• sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony, sportovní výsledky,
činnosti související s pohybem a zdravím - zpracuje naměřená data, vyhodnotí
je a výsledky různou formou prezentuje;
• aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti.

7.

částka 9/2007 Věst. MŠMT, rámcový vzdělávací program pro gymnázia se
sportovní přípravou - RVP GSP se zapracovanými změnami dle opatření částka
7/2009 Věst. MŠMT Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se
sportovní přípravou.

8.

částka 8/2005 Věst. MŠMT, Oznámení. Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
•
Státní podpora sportu v roce 2006 (včetně veřejného vyhlášení programů)
Č. j.: 21 113/2005-50.
•
Státní podpora sportu pro rok 2006, včetně veřejného vyhlášení programů
byla projednána poradou vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

9.

částka 1/2005 Věst. MŠMT opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se
zapracovanými změnami dle částka 10/2005 Věst. MŠMT, částka 8/2007 Věst.
MŠMT a opatření Č. j. 15523/2007-22.

10.

seznam Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 1. 10. 2007
číselníků závazných pro vykazující jednotky v resortu školství.
34800 Profesionální sportovci a pracovníci ve sportu
34810 Profesionální sportovci
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34811
34812
34813
34818
34819
11.

Profesionální
Profesionální
Profesionální
Profesionální
Profesionální

sportovec v kolektivních sportech
sportovec v motoristických sportech
sportovec v individuálních sportech
jezdec, žokej
sportovec jinde neuvedený

sdělení Českého statistického úřadu 321/2003 Sb. ze dne 9. 9. 2003
o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC ve znění sdělení č. 255/2009 Sb.
1265
Budovy pro sport 52 279.č1
126511 Budovy pro halové sporty
126521 Zastřešené tribuny, stadiony
126531 Kryté bazény
126541 Budovy tělocvičen
126551 Budovy jízdáren
126569 Budovy pro sport a rekreaci j. n.
26591 Oplocení staveb 1265
241
Stavby pro sport a rekreaci
2411
Sportovní hřiště 52 271
241111 Plochy stadionů
241112 Plochy hřišť a cvičišť
241113 Golfová hřiště
241131 Nekrytá koupaliště
241132 Venkovní střelnice
241151 Dostihové dráhy
241169 Nekryté plochy sportovišť j. n.
241191 Oplocení staveb 2411
241192 Osvětlovací síť vnější staveb 2411
2412
241211
241212
241221
241222
241231

Ostatní stavby pro sport a rekreaci 52 279.č2
Parky a zahrady
Dětská a školní hřiště
Plochy lyžařských tratí
Plochy nekrytých kluzišť
Přístavní příslušenství pro plachetnice, jachty a sportovní lodě

241249 Ostatní stavby pro sport a rekreaci (kromě budov)
241291 Oplocení staveb 2412
241292 Osvětlovací síť vnější staveb 2412
12.

částka 10/2007 Věst. MŠMT, oznámení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o zveřejnění seznamu vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů,
které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP.

13.

částka 3/2010 Věst. MZdr ČR, vzdělávací program Ministerstva zdravotnictví
nástavbového oboru Tělovýchovné lékařství.
Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru Tělovýchovné lékařství je získání
potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence,
diagnostiky a terapie, na jejichž základě je specialista schopen posoudit optimální
rozsah diagnostiky a péče a závažnost hraničních nálezů pro sport a pohybovou
aktivitu tak, aby mohl vykonávat samostatnou činnost v ambulantní péči.
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14.

5/2010 Věst. MŽP ČR. Metodika tvorby map povodňového nebezpečí
a povodňových Rizik.
Sportovní plochy (venkovní hřiště pro různé druhy sportu) lze vymezit následujícími
hodnotami atributu KC_TYPZAST:
HR – hřiště
KO – koupaliště
DO - dostihová závodiště
Stanovení jednotkových cen a potenciálních škod na sportovních plochách
Pro stanovení škody na sportovních plochách (venkovní hřiště pro různé druhy
sportu) se vychází z průměrné pořizovací ceny jednotlivých typů povrchů členěných
dle JKSO a z jejich možného poškození (tab. 5.12). Konkrétně jde o ceny dle
tabulky 823.3.x - Plochy pro tělovýchovu nekryté. Tabulka uvádí ceny pro jednotlivé
typy povrchů, pokud je možné je rozlišit podle dostupných podkladů (ZABAGED,
ortofoto, místní šetření, atd.). Ztrátové ceny.

15.

ČSN, EN - ČSN 73 5910 Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť
uzavřeného tvaru, ČSN EN 1516 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti
proti stlačení, ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť, ČSN EN 1177 Povrch hřiště
tlumící náraz, ČSN EN 966 Přilby pro létání a podobné sporty, ČSN EN 1385
Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě, ČSN EN 13158 Ochranné oděvy Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby,
které s koňmi pracují a pro vozataje. ČSN EN 13277-1 Ochranné prostředky
pro bojové sporty. Všeobecné požadavky a zkušební metody. ČSN EN 13277-2
Ochranné prostředky pro bojové sporty. Doplňkové požadavky a zkušební metody
pro chrániče nártu, holeně a předloktí. ČSN EN 13277-3 Ochranné prostředky
pro bojové sporty. Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu;
ČSN EN 13277-5 Ochranné prostředky pro bojové sporty - pro chrániče genitálií
a břicha, ČSN EN 13634 Ochranná obuv pro profesionální řidiče motocyklů,
ČSN EN 13277-6 Ochranné prostředky pro bojové sporty. Doplňkové požadavky
a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy, ČSN EN 13277-7 Ochranné
prostředky pro bojové sporty. Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro
chrániče na ruce a chodidla, ČSN EN 1517 Povrchy pro sportoviště - Stanovení
odolnosti proti rázu, ČSN EN 1569 Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování
při valivém zatížení pohyblivého zatížení, ČSN EN 12229 Povrchy pro sportoviště
- Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů; ČSN EN 1969
Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů,
ČSN EN 12 193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť a další.

16.

Usnesení vlády č. 2/1999 ze dne 6. 1. 1999 „Koncepce státní politiky
v tělovýchově a sportu v České republice“.
Stanovilo termíny pro předložení návrhu Národního programu rozvoje sportu
pro všechny v ČR do 31.12.1999 a do 30.6.2000 pro předložení návrhu Zákona
o ochraně a podpoře sportu

17.

18 509/98-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní
školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok
1998/1999.

18.

13145/2001-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní
školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok
2001/2002.

19.

SK33/2001 Seznam číselníků závazných pro vykazující jednotky v resortu
školství k 1. 1. 2001.

20.

246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29. 6. 2001 o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci).
Hodnoty nahodilého požárního pro účely členění činností podle požárního nebezpečí.
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21.

13597/2002-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní
školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení
na školní rok 2002/2003.

22.

12 711/2004-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní
školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení
na školní rok 2004/2005.

23.

12 295/2005-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro
mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné
školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky a školská zařízení na školní rok 2005/2006.

24.

37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

25.

24 199/2007-50 Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby
ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách.

26.

398/2009 Sb. Vyhláška ze dne 5. 11. 2009 o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

27.

206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace
zaměstnání (CZ-ISCO).

28.

Nařízení vlády 222/2010 Sb. ze dne 14. 6. 2010 o katalogu prací
ve veřejných službách a správě.

29.

Vyhláška 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
(katastrální vyhláška).
Definice sportoviště.

30.

Vyhláška federálního Ministerstva vnitra č. 26/1991 Sb., kterou se stanoví
pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní
Republiky.

31.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi.

32.

Metodické pokyny pro poskytování a vyúčtování dotací ze státního
rozpočtu České republiky občanským sdružením v tělovýchově.

33.

27 170/95-26 Vzdělávací program Občanská škola - základní pedagogické
dokumenty.

34.

SK15/96 Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu.

35.

Metodický pokyn Ministerstva dopravy k resortnímu systému jakosti
v oboru pozemních komunikací (RSJ-PK) oblast 2.2.2 provádění silničních
a stavebních prací.

36.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
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37.

20 595/99-22 Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem.

38.

D-218 Pokyn o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu
a u služeb souvisejících s pořádáním výstav, trhů a kongresů.

39.

SK33/2001 Seznam číselníků závazných pro vykazující jednotky v resortu
školství k 1. 1. 2001.

40.

20 840/01-120 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních
komunikací /SJ-PK/.

41.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci
vozidel.

42.

3/2002 Nařízení Plzeňského kraje ze dne 16. 4. 2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob.

43.

1/2002 Nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob.

44.

6/2002 Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob.

45.

4/2002 Nařízení Královéhradeckého kraje ze dne 9. 10. 2002, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.

46.

6/2002 Nařízení Moravskoslezského kraje ze dne 17. 10. 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území
Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany.

47.

6/2002 Nařízení Zlínského kraje ze dne 7. října 2002, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob.

48.

3/2002 Nařízení kraje kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

49.

4/2002 Nařízení Olomouckého kraje kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami
požární ochrany.

50.

D – 227 Pokyn o uplatňování DPH u osobních automobilů.

51.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.

52.

5/2003 Nařízení Karlovarského kraje, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob.

53.

7/2003 Nařízení Ústeckého kraje ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob.
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54.

2/2004 Nařízení kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob.

55.

54/2004 Sb. Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu
a o způsobu jejich použití (§ 28 a násl.: potraviny určené pro sportovce).

56.

598/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko
- Dokeské pískovce a mokřady (činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu
ochrany přírody).

57.

606/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast
Rožďalovické rybníky (činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany
přírody).

58.

683/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské
pískovce.

59.

Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

60.

21/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká
Doubrava - Strážnické Pomoraví1.

61.

vyhláška 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
(především Čl. 12 Předávání agregovaných údajů ze školní matriky
a dokumentace střední školy o sportovní přípravě a o třídě zaměřené na
výuku tělesné výchovy).

62.

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované
Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona.

63.

4/2006 Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší
počet osob.

64.

2562/2006-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
a školská zařízení na školní rok 2006/2007.

65.

Dokument MŠMT 15 635/2006-51 Soutěže a přehlídky ve školním roce
2006/2007.

66.

Vyhláška 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace,
provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

67.

935/2007-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
a školská zařízení na školní rok 2007/2008.

68.

SK15/2007 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní
přípravou RVP GSP Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

69.

287/2008-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
a školská zařízení na školní rok 2008/2009.
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1)

obdobná pravidla platí ve všech vyhlášených ptačích oblastech, seznam http://www.nature.cz/
natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter=11&show_all=0

70.

11 453/2008-51 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce
2008/2009.

71.

9 009/2008-61-VÚP Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní
škola speciální a uvolňuje k tvorbě školních vzdělávacích programů.

72.

105/2008 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků
vojenských středních škol.

73.

25 488/2008-50 Oznámení.
Školní sportovní soutěže

74.

1 447/2009-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
a školská zařízení na školní rok 2009/2010.

75.

12 702/2009-51 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010.

76.

454/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku
stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním
účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního
zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku
v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem.

77.

920/2010-20 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské
školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy,
základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
a školská zařízení na školní rok 2010/2011.

78.

13 595/2010-51 Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/2011.

79.

261/2010 Sb. Sdělení Ministerstva dopravy o pověření Letecké amatérské
asociace ČR výkonem státní správy.

80.

262/2010 Sb. Sdělení Ministerstva dopravy o pověření Aeroklubu ČR
výkonem státní správy.

81.

263/2010 Sb. Sdělení Ministerstva dopravy o pověření Aeroklubu ČR
výkonem státní správy.

82.

313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
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Příloha B
Právní předpisy zahrnující Evropský právní rámec, mezinárodní smlouvy a právní rámec
boje proti dopingu.

Evropský právní rámec
1.

Č.111/2009 Sb.m.s. Sdělení. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Lisabonské
smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského
společenství.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. 12. 2007 byla v Lisabonu
podepsána Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu
o založení Evropského společenství 1) (dále jen "Lisabonská smlouva").
Smlouva o fungování EU – Lisabonská smlouva v článku 165 (hlava XII) uznává
sport jako součást vzdělávání a výchovy mládeže. Smlouva deklaruje podporu
evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám
založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a výchovné funkci. Než
nabude platnosti, je sport specifikován Deklarací z Nice (2001/C 80/01).

2.

Rozhodnutí Rady EU č.2002/348/SVV ze dne 25. 4. 2002 ve znění
č. 2007/412/SVV ze dne 12. 6. 2007 o bezpečnosti v souvislosti s fotbalovými
zápasy mezinárodního rozměru - jeho cílem je zřízení národního fotbalového
informačního střediska policejní povahy v každém členském státě s úkolem
koordinace a usnadňování výměny policejních informací v souvislosti s fotbalovými
zápasy a soutěžemi mezinárodního rozměru.

3.

Evropská charta sportu (24. 9. 1992, Rada Evropy - CDDS, R/92/13, revidované
znění z r. 2001) deklaruje názorové sjednocení přístupu k základním otázkám, které
podmiňují podporu a rozvoj tělesné výchovy a sportu ve všech jejich formách, účelu
a cílech. V čl. 12 upravuje také financování sportu jak z veřejných, tak soukromých
zdrojů.

4.

Kodex sportovní etiky (24. 9. 1992, Rada Evropy - CDDS, R/92/14) - definuje
práva dětí i dospělých a podporu fair play ve sportu pomocí vlád zemí a sportovních
organizací.

5.

Evropská charta sportu pro všechny - zdravotně postižené osoby (Rada
Evropy - CDDS, 1975) - pomáhá popularizovat všechny formy sportu a zapojovat
do sportovních aktivit dříve znevýhodněné skupiny osob.

6.

Doporučení Výboru ministrů R/9516 a R/95/17 (12. 4. 1999, Rada Evropy CDDS), vč. Rezoluce o Evropském manifestu o mladých lidech a sportu a Deklarace
o významu sportu pro společnost - konstatuje zodpovědnost veřejné správy na
všech úrovních za rozšíření příležitostí prostřednictvím odpovídajících legislativních
a regulujících opatření, finanční podporou, zajištěním zařízení a dalšími vhodnými
opatřeními.

7.

Doporučení Výboru ministrů Rec. 2005/8 (20. 4. 2005, Rada Evropy)
- doporučuje vládám přijmout efektivní politiku řízení sportu založenou na
demokratických zásadách nevládních organizací s vlastní autonomií a vytvářet
podmínky pro jejich činnost v občanské společnosti při respektování uznávaných
standardů a principů.

8.

Doporučení Výboru ministrů k fyzickým aktivitám (EU Physical Activity
Guidelines, 28. 11. 2008) - na základě dokumentů Světové zdravotnické federace
WHO definuje doporučení pro všechny úrovně veřejné správy členských států EU
k zajištění a rozvoji politik v oblastech pohybových aktivit občanů včetně sportu.
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9.

Pražské memorandum o dobrovolnictví ve sportu - prohlášení ředitelů
sportu zemí EU, připravené českým předsednictvím EU (29. 4. 2009) – uznává
m.j. vhodnost zákonné úpravy dobrovolných činností ve sportu, vč. právního
zakotvení účinných motivačních benefitů, systematickou státní podporu vzdělávání
dobrovolníků ve sportu a opatření k vyššímu společenskému uznání práce
dobrovolníků působících ve sportu.

10.

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů – Rozvoj evropského
rozměru v oblasti sportu (18. 1. 2011) – dokument vymezuje základní témata,
která se mají na úrovni EU řešit, a to zdraví upevňující zdraví upevňující tělesné
aktivity; boj proti dopingu; vzdělávání a odborná příprava; dobrovolnická činnost
a neziskové sportovní organizace; sociální začleňování ve sportu a prostřednictvím
sportu, včetně sportu pro zdravotně postižené osoby a rovnost pohlaví v oblasti
sportu; udržitelné financování místních sportů a dobrá správa. Kromě těchto
problémů upozornilo nevládní sportovní odvětví na následující témata: míra
účasti na sportu; dostupnost sportovní a fyzické činnosti na všech úrovních
vzdělávání; uznání dobrovolnické činnosti; boj proti násilí a diskriminaci; vyrovnané
financování; a potřeba podpory pro vytváření sítí kontaktů a výměnu osvědčených
postupů na úrovni EU.

11.

Bílá kniha o sportu (11. 7. 2007) – jde o soubor nezávazných doporučení
v oblasti sportu, obsahuje popis specifické povahy sportu a provádění právních
předpisů EU v oblastech, jako je vnitřní trh a hospodářská soutěž ve sportovním
odvětví.

Mezinárodní smlouvy, jimiž je ČR vázána
1.

Č. 142/2001 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání
mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 – 2006.

Článek 15
1.

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti tělovýchovy a sportu zejména
v otázkách:
a)
umožňování účasti talentovaných dětí a mládeže na mezinárodních akcích
v oblasti tělovýchovy a sportu;
b)
kontaktů mezi vysokými školami a institucemi zodpovědnými za přípravu
učitelů tělovýchovy, trenérů, sportovních manažerů a ostatních pracovníků;
c)
výměny informací, dokumentace, vzdělávací a metodické literatury z oblasti
tělovýchovy a sportu;
d)
výměny odborníků, trenérů a učitelů v oblastech vrcholového sportu, sportu
pro zdravotně postižené, školního sportu, sportu pro všechny, sportovních
věd, ekonomiky sportu, sportovní informatiky a tělovýchovného lékařství;
e)
tréninkových táborů organizovaných společně smluvními stranami;
f)
koordinace projektu soutěží olympijských nadějí v rámci států CEFTA.

2.

Č. 16/2010 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi
vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011.
•
Vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury
a posilovat stávající přátelské svazky mezi oběma státy, a to v souladu
s článkem 7 Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky
a vládou Korejské republiky podepsané v Soulu dne 6. 10. 1994.
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•

•
3.

Č. 72/2006 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi
vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta
2006 a 2007. Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane
v platnosti do 31. prosince 2007. Jeho platnost může být prodloužena o jeden rok,
pokud s tím smluvní strany vyjádří písemně souhlas.

4.

Č. 17/2010 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České
republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 - 2012.
Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi příslušnými orgány v oblasti
tělesné výchovy a sportu a výměnu informací v této oblasti. Konkrétní aktivity jsou
v kompetenci sportovních organizací působících ve státech smluvních stran.

5.

23/2008 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury,
školství, vědy, mládeže a sportu.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. 10. 2007 byla v Praze podepsána
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti
kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dne 29. 2. 2008.

6.

6/2008 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti
kultury, školství, vědy, sportu a mládeže.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. 6. 2005 byla v Budapešti
podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dne 2. 8. 2007.

7.

53/2009 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody
mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti
kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. 11. 2008 byla ve Vídni podepsána
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci
v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dne 1. 7. 2009.

8.

79/2000 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání
Prováděcího plánu spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou
České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000-2002.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. 6. 2000 byl v Nikósii podepsán
Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České
republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002.
Prováděcí plán vstoupil v platnost na základě svého článku 15 dne 8. 6. 2000.
Tento Prováděcí plán vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do
31. 12. 2002, přičemž bude automaticky prodloužen do podpisu nového
Prováděcího plánu, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději
šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

9.
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II.1 Smluvní strany budou usnadňovat rozvíjení přímé spolupráce mezi
českými a korejskými sportovními organizacemi. Sjednávání konkrétních
aktivit spolupráce v oblasti sportu a jejich úhrada je v kompetenci těchto
sportovních organizací.
II.3 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat odborné materiály
z oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

9/2009 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu
spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České

republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. 12. 2008 byl v Praze podepsán
Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou
České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 31 odst. 4 dne 1. 1. 2009.
10.

84/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 29. dubna 1988
o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu.

11.

29/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě mezi vládou
České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách
v oblastech mládeže, tělovýchovy a sportu.

12.

79/2000 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí prováděcí
plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České
republiky a vládou Kyperské republiky.

13.

110/2004 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě mezi
vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti
kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

14.

9/2005 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o programu
spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi
vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007.

15.

38/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě mezi vládou
České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství,
vědě a jiných oblastech.

16.

188/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě mezi vládou
České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury,
vědy a školství.

17.

SK05/97 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o programu
kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky
a vládou Státu Izrael na léta 1997, 1998 a 1999.

18.

SK06/97 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o dohodě
mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o programu
školské a vědecké spolupráce na léta 1996 – 1998.

19.

SK07/97 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o programu
výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky
a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 – 1999.

20.

SK21/97 Prováděcí protokol k Dohodě mezi Československou socialistickou
republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství
a vědy podepsané ve Vídni dne 22. 11. 1977.

21.

216/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě mezi vládou
České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury,
školství a vědy.

22.

SK34/98 Program Spolupráce mezi vládou České republiky a vládou
Italské republiky na léta 1998 – 2001.

23.

188/1998 Sb. Program spolupráce mezi vládou České republiky a vládou
Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 – 2000.
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24.

83/2000 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo
zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 2000 byla v Praze podepsána
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy.

25.

34/2003 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí Všeobecná
dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie.

26.

43/2004 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě mezi
vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti
kultury, školství a vědy.

27.

138/2004 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dohodě
mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci
v oblasti kultury, školství a vědy.

28.

10/2010 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě
o právech osob se zdravotním postižením.
Účast osob se zdravotním postižením na kulturním životě, rekreaci, volném času
a sportu.

29.

98/2010 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o programu
školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké
republiky na léta 2010 – 2013.

30.

103/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o protokolu k Dohodě
o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů přijatý Generální
konferencí na jejím devatenáctém zasedání v Nairobi dne 26. 11. 1976.

31.

57/2004 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské
úmluvě o přeshraniční televizi.

32.

35/2007 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu
Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky
o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

33.

65/2007 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu
Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální
agenturou pro cestovní ruch (Ruské federace) o spolupráci v oblasti
cestovního ruchu.

34.

15/2009 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu
Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou
Kanady o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních
vztahů.

35.

114/2009 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu
Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České
republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009-2011.
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Právní rámec boje proti dopingu v ČR
1.

Obecně závazné předpisy:

•

Evropská antidopingová úmluva přijata ve Štrasburku dne 16. 11. 1989 (Evropská
dohoda č. 135, Rada Evropy), Českou republikou podepsána dne 28. 4. 1995,
pro ČR vstoupila v platnost dne 1. 6. 1995, vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv České republiky pod č. 57/2005 Sb. m. s. (Sdělení Ministerstva zahraničních
věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod
č. 119/1996 Sb., o přijetí Antidopingové úmluvy) ukládající účastníkům této
úmluvy povinnost přijímat opatření k omezení dostupnosti a užívání dopingových
prostředků a metod aj.
Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě přijatý dne 12. 9. 2002 ve Varšavě,
zveřejněný ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 58/2005 Sb. m. s. Dodatkový
protokol řeší zejména vzájemné uznávání dopingových kontrol včetně Světové
antidopingové agentury.
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijata v Paříži dne 19. 10. 2005
(UNESCO, Paříž 2005), Česká republika přistoupila k této Úmluvě dne 27. 3. 2007,
pro ČR vstoupila v platnost dne 1. 6. 2007, Úmluva byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv České republiky pod č. 58/2007 Sb. m. s. a dále pod
č. 59/2007 Sb. – Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2007.
Účelem této úmluvy je podpořit prevenci a boj proti dopingu ve sportu s cílem jeho
odstranění. Úmluva současně smluvním stranám ukládá příslušná opatření v boji
proti dopingu.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, jež obecně upravuje zacházení
s návykovými látkami, prekursory, s přípravky obsahujícími efedrin apod.
Ze zákona o podpoře sportu 115/2000 Sb. vydává Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování.
Tuto činnost zabezpečuje Antidopingový výbor ČR, který je přímo řízenou
příspěvkovou organizací MŠMT. Antidopingový výbor vykonává nezávislou činnost
na poli dopingových kontrol, informací a osvěty.
Novela trestního zákoníku, účinná od 1. 1. 2010, obsahuje nový § 288 a 289, který
postihuje držení, výrobu a jiné nakládání s některými závažnějšími dopingovými
prostředky.
46/2008 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění
a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje nové znění českého překladu Mezinárodni
úmluvy proti dopingu ve sportu 1), které nahrazuje český překlad Úmluvy
vyhlášený pod č. 58/2007 Sb. m. s. Příloha I - Seznam zakázaných látek
a metod dopingu, jež je nedílnou součástí Úmluvy, je každoročně doplňována
a novelizována. Příloha I, ve znění platném k 1. 1. 2008, byla vyhlášena pod
č. 2/2008 Sb. m. s.
(1) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. 10. 2005 v Paříži,
byla vyhlášena pod č. 58/2007 Sb. m. s.).
8/2009 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění
a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2008 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě
proti dopingu ve sportu.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. 11. 2008 bylo generálním
ředitelem UNESCO oznámeno schválení nového znění příloh k Mezinárodní úmluvě
proti dopingu ve sportu 1):
Přílohy I - Seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2009,
Přílohy II - Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.
Příloha I a Příloha II vstoupily v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy
dne 1. 1. 2009, a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Dnem
vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestává platit Příloha I Mezinárodní
úmluvy proti dopingu ve sportu ve znění pro rok 2008 vyhlášená pod č. 2/2008

•

•

•
•

•

•

•
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Sb. m. s. Dnem vstupu nového znění Přílohy II v platnost přestává platit Příloha II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu vyhlášená pod č. 58/2007 Sb. m. s.

2.

Další předpisy:
Světový antidopingový kodex (dále jen „Kodex“) přijatý Světovou antidopingovou
agenturou (WADA) dne 5. 3. 2003 je základním a univerzálním dokumentem,
z něhož vychází světový antidopingový program. Současné znění Kodexu je platné
od 1. 1. 2009. Smluvní strany Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, mezi
něž patří i Česká republika, se v souladu s článkem 4 zavázaly k dodržování zásad
Kodexu. Kodex byl přijat Českým olympijským výborem, Antidopingovým výborem
České republiky a dále Českým paralympijským výborem. Jako prováděcí předpis
ke Kodexu vydal Antidopingový výbor České republiky Směrnici pro kontrolu
a postih dopingu ve sportu v České republice, která je závazná pro všechny
sportovní svazy, které přistoupily k České chartě proti dopingu. Jen tyto mají nárok
na státní finanční podporu. V sankční oblasti je nejvyšším odvolacím orgánem
Rozhodčí komise Českého olympijského výboru. Antidopingový výbor České
republiky dne 2. 12. 1993 dále vydal Českou chartu proti dopingu.

Příloha C
Ustanovení, která mají být v souvislosti s přijatým zákonem zrušena
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Systém ASPI - stav k 1. 2. 2011 do částkastky 5/2011 Sb.
a 3/2011 Sb. m. s.
Obsah a text 115/2001 Sb. - poslední stav textu

115/2001 Sb.
Zákon
ze dne 28. 2. 2001
o podpoře sportu
Změna:
Změna:
Změna:
Změna:

219/2005
186/2006
274/2008
183/2010

Sb.
Sb.
Sb.
Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné
činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních
samosprávných celků při podpoře sportu.

§2
Základní pojmy
1.

Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti,
které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl
harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování
sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.

2.

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová
rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

3.

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor
sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

§3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
1.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a)

vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu (dále jen "koncepce")
a předkládá jej vládě ke schválení;
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2.

b)

koordinuje uskutečňování vládou schválené koncepce;

c)

zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu;

d)

vytváří podmínky pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních
talentů, pro rozvoj sportu pro všechny a pro sport zdravotně postižených
občanů;

e)

vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování;

f)

rozhoduje o akreditaci1) vzdělávacích zařízení působících v oblasti sportu;

g)

zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost;

h)

koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany
a Ministerstva vnitra.

Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. g) je organizační složkou státu;
zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů
a pro státní sportovní reprezentaci.

§4
Úkoly ostatních orgánů státní správy
1.

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro
rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních
talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.

2.

Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní péči o státní
sportovní reprezentanty a sportovní talenty a vytváří organizační předpoklady
umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči, zřizuje
laboratoř dopingové kontroly a zabezpečuje její činnost v rozsahu stanoveném
Mezinárodním olympijským výborem; laboratoř dopingové kontroly je organizační
složkou státu.

§5
Úkoly krajů
Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a)

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených občanů;

b)

zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení;
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

c)

§6
Úkoly obcí
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a)
zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně
zdravotně postižených občanů;
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b)
c)
d)

zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů;
kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení;
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

§7
Náhrada při vyvlastnění
Má-li být za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 2) vyvlastněno
sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty zřízené nebo
vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu
ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě.

§ 7a
Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení
1.

Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná
vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen
„provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve
sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu
sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních
podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně
vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

2.

Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným
způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem
nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát
podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez
zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

3.

Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo
majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření
a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České
republiky náhrada vynaložených nákladů.

§ 7b
Oprávnění Ministerstva vnitra
1.

Pokud vlastník nebo provozovatel závažným způsobem poruší povinnost podle
§ 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo
z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční
bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.

2.

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele může Ministerstvo vnitra
rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník nebo provozovatel
prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku
ve sportovním zařízení.
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§ 7c
Kontrola
1.

Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených
v rozhodnutí vydaném podle § 7b.

2.

Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností
vlastníka nebo provozovatele podle § 7a.

§ 7d
Přestupky
1.

2.

Fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že:
a)

v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní;

b)

v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení
probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá
o spolupráci Policii České republiky nebo

c)

poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se
uskuteční bez účasti návštěvníků.

Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. c) pokutu do 1 000 000 Kč.

§ 7e
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
1.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel
dopustí správního deliktu tím, že:
a)
b)

c)
2.
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v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní;
v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení
probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá
o spolupráci Policii České republiky nebo
poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se
uskuteční bez účasti návštěvníků.

Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do 100 000 Kč, za
správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 1 000 000 Kč a za správní delikt
podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 2 000 000 Kč.

§ 7f
Společná ustanovení ke správním deliktům
1.

Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.

2.

Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž byl spáchán.

3.

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do tří
let ode dne, kdy byl spáchán.

4.

Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad.

5.

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 3) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.

6.

Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem obce.

§ 7g
Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti,
podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku, na provozovatele.

§8
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
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Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 274/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád podle § 7a odst.
1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

1)

§ 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon
o vyvlastnění).

3)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
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Poznámky:

Poznámky:
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