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Věc: Rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her

Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na sklonku minulého roku přijal Parlament České republiky novelu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách. Právní úprava mění od roku 2012 rozdělení výtěžku z loterijních a
sázkových her. 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 je k dispozici na
www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_67416.html. První platby na účty obcí
vyplývající z rozpočtového určení odvodu lze očekávat v dubnu 2012. Zmíněné prostředky byly
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.
Velice si vážíme Vaší dosavadní podpory sportu a děkujeme Vám za ni. Jsme si vědomi nezastupitelné
úlohy podpory sportu ze strany měst a obcí. Dovolujeme si proto obrátit se na Vás s prosbou a
apelem, aby uvedené zdroje, které letos získáte nad rámec Vašich plánovaných rozpočtů, byly opět
použity na účel, k němuž byly vydávány v minulosti, tzn. především na sport mládeže, kulturu a
podporu charitativních organizací. Tento účel předjímá i strategie Koncepce státní podpory sportu
schválené vládou České republiky 11. března 2011, ale i volební programy všech parlamentních stran.
Věříme, že se naše prosba setká s Vaší kladnou odezvou a uvedené prostředky budou nadále
k dispozici českému sportu a jeho rozvoji. Pokud budete potřebovat jakékoliv doplňující informace
nebo naši součinnost, či se s námi budete chtít spojit, směřujte, prosím, Vaši korespondenci do
datové
schránky
Českého
olympijského
výboru
nebo
na
e‐mailovou
adresu
financovanisportu@olympic.cz. Další informace můžete čerpat také na našem webu
www.olympic.cz/financovanisportu.
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