V Praze, 8.března 2012

Vážení představitelé národních sportovních svazů a okresních sdružení ČSTV,
obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o součinnost. Informaci, kterou Vám
poskytujeme, potřebujeme Vaší cestou, Vašimi kontakty, rozšířit všem klubům a jednotám
Vašeho sportovního odvětví / Vaší okresní organizace.
Jak jistě dobře víte, byla koncem loňského roku i přes protesty sportovního prostředí
schválena novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která mění
od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her. Nový způsob dělení
nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný podíl. Významná část těchto prostředků
je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto prostředků na
6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč.
Podrobný odhad odvodů pro každou obec je pro vaši informaci k dispozici na internetu
http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
(materiál MF ČR).

Dle informací MF ČR obdrží obce první zálohovou platbu již v dubnu 2012. Zmíněné
prostředky ze státního rozpočtu byly v obcích v minulosti přerozdělovány ve prospěch
sportu, kultury a charitativní činnosti. Samotný podíl prostředků pro sport činil dlouhodobě
více než 50 %, a to zejména ve prospěch sportu mládeže. Řada starostů před schválením
novely loterního zákona prohlašovala, že tak tomu bude i v letošním roce.
Starostové byli o výše uvedeném právě v těchto dnech informováni, a to dopisem,
zaslaným do datových schránek obcí z Ministerstva financí ČR.
Je proto nutné, aby se představitelé sportovních klubů a jednot právě v těchto dnech
starostům o proklamované řešení přihlásili a o zásadní navýšení podpory sportu korektním
jednáním usilovali. Obce totiž obdrží navíc finance, které v minulosti putovaly z loterií přímo
do sportu.
Za tímto účelem byl také připraven přiložený dopis. Ten je určen právě předsedům nebo
činovníkům sportovních klubů. O distribuci přiloženého dopisu, Vás touto cestou prosíme.
Děkujeme za spolupráci a prosíme Vás o intenzivní podporu připravené akce a to
například poskytováním informačního servisu Vašim členským subjektům v případě jejich
dotazů. Akce probíhá v celém sportovním prostředí ČR. Hot-line telefonická podpora pro
Vás je zajištěna v pracovní době na číslech 233017416 (Mgr. David Kovář, ČSTV),
225 020 686 (Ing. Monika Popelova, Český olympijský výbor).
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