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V Praze 7.března2012

Y áňení představitelé ě|enských svazů,

obracím se na vás s žádostí o poslání níže uvedeného návrhu všem vašim klubům, jako metodickou
pomoc k vypracování žÁdosti o finanční podporu v příslušných obcích či městech, kde vaše kluby sídlí.

S pozdravem

NÁVRH ŽÁoosn/ooPtsu K PRoJEDNÁNÍ/ostovrNÍ sTARosTŮ, PRIMÁTIRŮ, nÁuĚsrrŮ PRo sPoRT
k získónÍ financí na podporu sportu

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

koncem |oňského roku by|a schválena nove|a zákona č. zoz/Lggo sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, která mění od roku 2012 způsob rozdě|ení Výtěžku z |oterijních a sázkových her.
Významná část těchto prostředků je přidě|ena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhadu;e v'1ši
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'

Také Vaše město, obec, získá V roce 2012 svůj podí| na zhruba 4,3 mí|iardách Kč, o které vzrost|
jejich podí| na výtěžku z |oterií a sázek' Podrobný odhad odvodů je k dispozíci na adrese
www.mfcr.czlcps/rde/xchg/mfcr/xsll|oterie statistika 67416.html (materíá| MF ČR).

Řada starostů před schvá|ením nove|y zákona proh|ašova|a, že navýšené finanční zdroje
poskytnou v objemu 50 % ve prospěch sportu. Stejné parametry jsou dek|arovány v Memorandu
uzavřeném mezi sportovními organizacemi a Svazem měst a obcí ČR.
ŽÁoosr
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

žádáme Vás o poskytnutí finanční dotace ve prospěch sportu z navýšeného podí|u.
Z mnoha|eté zna|osti prostředí víme, že sport potřebuje podporu v oblastech
- podpora sportovních zařízení (údržba, provoz, výstavba, obnova)
- přímé podpory sportovních k|ubů a jejich bezp|atného servisu
. podpora sportu m|ádeže a ta|entů
- podpora sportovních akcív obci/městě

Dle informací Ministerstva financí Čn oborží obce první zálohovou p|atbu z výnosů |oterií již
v dubnu 2012.

Podpis statutórního představitele (nózev klubu včetně kontaktů)
vypsat (nikoliv ve zkrotkóch) nózev svozu u kterého je k|ub registrován

SdruŽeni sportovnich svazů ČR, U Pergamenky 3, l70 00 Praha 7'

ICO 00174262

Registrace u MV ČR pod ěj. vsP/l.133/90R ve mění ze dne 2.5.2003

e.mail: sekretariatúJsporry.cz.cz


