Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 151

Rozeslána dne 17. září 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
372. V y h l á š k a o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
373. V y h l á š k a o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
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372
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 činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona
č. 111/2018 Sb.:

§2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 246/2019 Sb., o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro
rok 2020, se zrušuje.

§1

§3

Roční příspěvek cestovní kanceláře

Účinnost

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

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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373
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“):

(2) Osoba žádající o podporu podle § 6b
odst. 1 písm. b) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím internetové aplikace tyto údaje:
a) název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

§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 nejsou 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 okamžiku podání žádosti o podporu do okamžiku nabytí 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 prostřednictvím internetové aplikace kromě údajů stanovených 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 organizace, které je osoba žádající o podporu členem.

b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu
místa pobytu, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající
fyzickou osobu,
c) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a
d) údaje o sportovním zařízení, které je předmětem 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 žádající o podporu disponuje sportovním zařízením,
4. adresa sportovního zařízení, je-li adresa přidělena, obec a poštovní směrovací číslo, není-li adresa přidělena.
(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b
odst. 1 písm. c) zákona zapíše do rejstříku prostřednictvím 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, popřípadě obchodní firmu a sídlo, jde-li o podnikající
fyzickou osobu,
c) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
d) název významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
e) druh sportu nebo druhy sportů významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
f) místo konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti,
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§5

g) datum konání významné sportovní akce mimořádné důležitosti a

Zrušovací ustanovení

§4

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 sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních, se zrušuje.

Změny údajů a způsob jejich zápisu

§6

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

Osoba žádající o podporu zapisuje do rejstříku
prostřednictvím internetové aplikace změny zapsaných údajů.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2020.

Předseda:
Hnilička v. r.
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