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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 133 Rozeslána dne 25. srpna 2021 Cena Kč 53,–

O B S A H :

302. Nař ízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

303. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů

304. Nař ízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená
data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.

305. Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4
zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 181/2011 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. července 2021

o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

§ 1

Udělovaná ocenění

Národní sportovní agentura může udělovat tato
ocenění:
a) Ocenění předsedy Národní sportovní agentury

za medailové umístění na olympijských, para-
lympijských a deaflympijských hrách a na Glo-
bal Games pořádaných Mezinárodní asociací
pro sport osob s mentálním postižením (dále
jen „Global Games“),

b) Ocenění předsedy Národní sportovní agentury
pro nejlepší sportovce.

§ 2

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury
za medailové umístění na olympijských,
paralympijských a deaflympijských hrách

a na Global Games

(1) Ocenění podle § 1 písm. a) se uděluje spor-
tovci za medailové umístění na olympijských, para-
lympijských nebo deaflympijských hrách nebo na
Global Games.

(2) Ocenění podle § 1 písm. a) tvoří věcné ne-
bo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění
sportovce na olympijských, paralympijských nebo
deaflympijských hrách nebo na Global Games.
Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout
2 500 000 Kč.

§ 3

Ocenění předsedy Národní sportovní agentury
pro nejlepší sportovce

(1) Ocenění podle § 1 písm. b) se uděluje spor-
tovci za vynikající výsledek ve významné meziná-
rodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní
výkon nebo za vynikající reprezentaci České re-
publiky.

(2) Ocenění podle § 1 písm. b) tvoří peněžní
nebo věcné ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. Výše
uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění
sportovce nebo význam mimořádného sportovního
výkonu nebo reprezentace. Součet hodnot těchto
ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí
přesáhnout 2 000 000 Kč.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. července 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních
udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělo-
výchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a na-
řízení vlády č. 191/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písme-
na f) až l).

2. § 7 a 9 se včetně nadpisů zrušují.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

v z. Kulhánek, MA, v. r.

ministr zahraničních věcí
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. července 2021,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací
zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 ústavního zá-
kona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky:

§ 1

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu
informací zveřejňovaných jako otevřená data.

2. Nařízení vlády č. 184/2018 Sb., kterým se mění

nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu infor-
mací zveřejňovaných jako otevřená data.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
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Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
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č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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