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VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020

o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 10g odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých čin-
ností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb.:

§ 1

Roční příspěvek cestovní kanceláře

Výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do
garančního fondu od 1. ledna 2021 činí 0 % ze zá-
kladu pro výpočet ročního příspěvku.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 246/2019 Sb., o výši ročního pří-
spěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro
rok 2020, se zrušuje.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září
2020 s výjimkou § 2, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2021.

Ministryně pro místní rozvoj:

Ing. Dostálová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. září 2020

o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

Národní sportovní agentura stanoví podle § 3e
odst. 3 a 4 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění zákona č. 178/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah údajů, které
sportovní organizace žádající o podporu ze státního
rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) zákona a osoby
žádající o podporu ze státního rozpočtu, které ne-
jsou sportovní organizací podle § 6b odst. 1 písm. b)
nebo c) zákona, zapisují do rejstříku, a způsob jejich
zápisu.

§ 2

Osoba žádající o podporu

Osobou žádající o podporu se pro účely této
vyhlášky rozumí sportovní organizace anebo jiná
osoba, která podala žádost o podporu sportu formou
dotace ze státního rozpočtu podle zákona, od oka-
mžiku podání žádosti o podporu do okamžiku na-
bytí právní moci rozhodnutí o žádosti.

§ 3

Zapisované údaje a způsob jejich zápisu

(1) Osoba žádající o podporu podle § 6b
odst. 1 písm. a) zákona zapíše do rejstříku prostřed-
nictvím internetové aplikace kromě údajů stanove-
ných v § 3e odst. 2 zákona tyto údaje:

a) název sportovního zařízení nebo jeho obecné
pojmenování,

b) typ sportovního zařízení,

c) adresu sportovního zařízení, je-li přidělena,
obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa
přidělena, a

d) název, sídlo a identifikační číslo sportovní orga-
nizace, které je osoba žádající o podporu čle-
nem.

(2) Osoba žádající o podporu podle § 6b
odst. 1 písm. b) zákona zapíše do rejstříku prostřed-
nictvím internetové aplikace tyto údaje:

a) název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu
místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popří-
padě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající
fyzickou osobu,

c) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a

d) údaje o sportovním zařízení, které je předmě-
tem žádosti o podporu ze státního rozpočtu,
v rozsahu:

1. název sportovního zařízení nebo jeho obecné
pojmenování,

2. typ sportovního zařízení,

3. právní titul, na základě kterého osoba žáda-
jící o podporu disponuje sportovním zaříze-
ním,

4. adresa sportovního zařízení, je-li adresa při-
dělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-
-li adresa přidělena.

(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b
odst. 1 písm. c) zákona zapíše do rejstříku prostřed-
nictvím internetové aplikace tyto údaje:

a) název a sídlo, jde-li právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu
místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popří-
padě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající
fyzickou osobu,

c) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

d) název významné sportovní akce mimořádné dů-
ležitosti,

e) druh sportu nebo druhy sportů významné spor-
tovní akce mimořádné důležitosti,

f) místo konání významné sportovní akce mimo-
řádné důležitosti,
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g) datum konání významné sportovní akce mimo-
řádné důležitosti a

h) název organizace přidělující pořádání významné
sportovní akce mimořádné důležitosti podle § 2
odst. 7 zákona.

§ 4

Změny údajů a způsob jejich zápisu

Osoba žádající o podporu zapisuje do rejstříku
prostřednictvím internetové aplikace změny zapsa-
ných údajů.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 134/2018 Sb., o stanovení formátu
a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím
sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují
údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o spor-
tovních organizacích, sportovcích, trenérech a spor-
tovních zařízeních, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2020.

Předseda:

Hnilička v. r.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základěpočtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle
potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz –
Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31;
Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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