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V ážení představite|é č|enských svazů,

obracím se na vás s na|éhavou Žádostío součinnost.

Informaci, kterou vám poskytuji, potřebuji vaší cestou, vašimi kontakty, rozšířit do všech
klubů vašeho sportovního svazu.

Jak jistě dobře víte, by|a koncem |oňského roku i přes protesty sportovního prostředí
schvá|ena novela zákona č.202|1990 sb., o |oteriích a jiných podobných hrách, která mění od
roku 2012 zpŮsob rozdě|ení výtěŽku z |oterijních a sázkových her. Nový způsob dělení
nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěŽku žádný podí|. Významná část těchto prostředků je
přidě|ena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí Čn oonaouje výši těchto prostředků na 6,1 m|d'
Kč, coŽ v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 m|d. Kč.
Podrobný odhad odvodů pro kaŽdou obec je pro vaši informaci k dispozici na internetu na
adrese vr^vw.mfcr.czlcps/rde/xchq/mfcr/xs|/|oterie statistika 67416'htm| (materiá| MF ČR).

D|e informací MF ČR ooorzi obce první zá|ohovou p|atbu jiŽ v dubnu 2012. Zmíněné
prostředky ze státního rozpočtu by|y v obcích v minu|osti přerozdě|ovány ve prospěch sportu,
kultury a charitativní činnosti' Samotný podíl prostředků pro sport činil d|ouhodobě více neŽ
50 o/o, a to zejména Ve prospěch sportu m|ádeŽe. Řada starostů před schvá|ením nove|y
zákona proh|ašova|a, že tak tomu bude i v |etošním roce.

Starostové by|i právě v těchto dnech informováni ve stejném duchu, a to dopisem,
zas|aným do datových schránek obcíz Ministerstva financí CR.

Je proto nutné, aby se představite|é sportovních k|ubů právě v těchto dnech starostům o
prok|amované řešení přih|ásili a o zásadní navýšení podpory sportu korektním jednáním
usi|ova|i. obce totiŽ obdrŽí navíc finance, které v minulosti putova|y z |oterií přímo do sportu.

Za tímto úče|em byl také připraven při|oŽený dopis. Ten je určen právě předsedům nebo
činovníkům sportovních k|ubů. Žaaam proto vás všechny o distribuci přiIoženého dopisu
touto cestou.

Děkuji tímto za spolupráci a žádám vás o podporu připravené akce, a to napříkIad
poskytováním informaěního servisu vašim členským subjektům v případě jejich dotazů.
Akce probíhá v celém sportovním prostředí ČR.

Hot.line telefonická podpora Dr. Rudolf Koštá! Sdružení sportovních svazů čn -
(220801 451, 2667 22217, 7 32351 91 1l
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