Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 133

Rozeslána dne 25. srpna 2021

Cena Kč 53,–

O B S A H:
302. N a ř í z e n í v l á d y o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
303. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
304. N a ř í z e n í v l á d y , 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. N á l e z 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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302
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 některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§1

(2) Ocenění podle § 1 písm. a) tvoří věcné nebo 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.

Udělovaná ocenění
Národní sportovní agentura může udělovat tato
ocenění:
a) Ocenění předsedy Národní sportovní agentury
za medailové umístění na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách a na Global 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 sportovci za medailové umístění na olympijských, paralympijských nebo deaflympijských hrách nebo na
Global Games.

§3
Ocenění předsedy Národní sportovní agentury
pro nejlepší sportovce
(1) Ocenění podle § 1 písm. b) se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní
výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.
(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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303
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 některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena f) až l).
2. § 7 a 9 se včetně nadpisů zrušují.

Čl. I
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních
udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. a nařízení vlády č. 191/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se písmena f) a g) 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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304
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 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky:

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

§1
§2

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

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.

Částka 133

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

305

Strana 3501

Strana 3502

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Částka 133

Částka 133

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Strana 3503

Strana 3504

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Částka 133

Částka 133

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Strana 3505

Strana 3506

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Částka 133

Částka 133

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Strana 3507

Strana 3508

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Částka 133

Částka 133

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Strana 3509

Strana 3510

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Částka 133

Částka 133

Sbírka zákonů č. 305 / 2021

Strana 3511

Strana 3512

Sbírka zákonů 2021

Částka 133

21

8 591449 133012
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
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 základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– 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, Moskevská 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.

