Zpravodaj

ČSTV

Sport se hlásí o peníze z hazardu

27. VH ČSTV ještě tento rok
Novela loterijního zákona v praxi

Číslo 5/2012

7. schůze VV ČSTV
Výkonný výbor svolá valnou hromadu na 1. 12. 2012,
měsíc po volbách do Českého olympijského výboru.
V úterý 15. května se v Praze na Strahově uskutečnila 7. schůze Výkonného
výboru ČSTV. Pokročila příprava činnosti Servisních center sportu v krajích a
okresech, projednala se rozpočtová opatření a byl schválen plán schůzí VV
ČSTV do konce roku 2012 včetně stanovení termínu příští valné hromady,
která má pokročit v transformačních procesech ČSTV. Prezentovaný výsledek hospodaření za první čtvrtletí 2012 vykazuje oproti minulosti významné
úspory.
Předseda ČSTV Miroslav Jansta informoval o výsledcích jednání s Asociací
krajů ČR, kde hejtmanům představil záměr zprovoznění servisních center
sportu v krajích a regionech, způsob jejich financování v roce 2012 a v letech
následujících a požádal je o podporu záměru. Referoval také o výsledcích
jednání s ministrem financí M. Kalouskem k nové struktuře sportu, jeho financování v roce 2013 a možném přímém podílu sportu na výnosech z loterií,
o závěrech schůzky s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským k možnostem využití evropských fondů pro financování sportu a o přípravě schůzky s
novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou. Výkonný výbor
také přijal konkrétní úkoly k naplnění usnesení nedávné Valné hromady
ČSTV, mimo jiné k podání žaloby na bývalého generálního ředitele a předsedu představenstva SAZKA, a.s., A. Hušáka.
V další části jednání zazněly zprávy předsedů pracovních komisí, na základě
kterých byla přijata usnesení mimo jiné k přípravě nových stanov horských
akciových společností s uplatněním tzv. německého modelu řízení, k přijetí
memoranda s městem Nymburk ke společnému postupu při revitalizaci sportovního centra, a k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o vlastnictví pozemků potřebných pro ČSTV.
Jedním z hlavních bodů byla zpráva o přípravě metodiky řízení, financování a činnosti servisních center sportu, která mají plnit funkci jak pro národní sportovní svazy tak pro SK/TJ. M. Hájkem a V. Holubem představený
postup výkonný výbor bohatě diskutoval a vzal na vědomí s tím, že proces
bude pokračovat a výbor bude o realizaci informován na červnové schůzi.
Druhým hlavním bodem bylo přijetí rozpočtového opatření pro zabezpečení činnosti ČSTV, servisních center sportu a svazů, které neobdržely prostředky na činnost z MŠMT. Zdroje, které by k tomuto účelu měl ČSTV obdržet z MŠMT, by mohly být k dispozici ještě do poloviny roku. Ekonomický blok informací doplnil rozbor hospodaření ČSTV za první čtvrtletí 2012,
který přinesl velmi příznivá fakta, když hospodářský výsledek je o 7,5 mil.
Kč lepší, než v roce 2011. „Je dobře, že se začínají projevovat úsporná
opatření, která jsme přijali, ale to je jen začátek naší cesty, kterou jsme si
stanovili. Daleko těžší bude provést systémové kroky v samotné struktuře
a náplni činnosti ČSTV“, uvedl k pozitivním výsledkům hospodaření předseda M. Jansta. Výkonný výbor ČSTV projednal a schválil také jasná pravidla pro pronajímání nemovitého majetku ČSTV, která mají přinést transparentnost výběru a vyšší ekonomický efekt.
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Za účasti hostů J. Kejvala, místopředsedy Českého
olympijského výboru a Z. Ertla, předsedy Sdružení
sportovních svazů ČR, VV ČSTV diskutoval o budoucí podobě ČSTV jako servisní sportovní organizace v nové struktuře sportu v ČR zastřešené Českým olympijským výborem. Proces transformace
ČSTV bude pokračovat další novelizací stanov, kterou by měla přijmout valná hromada ČSTV ještě v
tomto roce. Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci
sportu v ČR bude na úkolu intenzivně pracovat tak,
aby návrh byl výboru k dispozici již v září.
V závěru schůze výbor schválil návrhy na vyznamenání a také termíny svých schůzí do konce roku
2012, včetně termínu konání 27. valné hromady
ČSTV 1. 12. 2012, přesně měsíc po volbách nového
vedení Českého olympijského výboru. „Bude to nejdůležitější valná hromada ČSTV za poslední desetiletí existence ČSTV, tam se rozhodne o dalším bytí
či nebytí organizace“, uzavřel předseda M. Jansta.

27. VH ČSTV
1.12.2012
NYMBURK

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

Stručný chronologický přehled
událostí a argumentů pro vyjednání podpory sportu v obcích
Již po několikáté se snažíme poskytnou argumenty předsedům sportovních klubů a tělovýchovných jednot pro vyjednávání finanční podpory
sportu z prostředků, které plynou do obcí po novele zákona o loteriích. Informace je především
určena obcím, kde zatím nedošlo k dohodě o
principech dělení prostředků z odvodu a sportovní
zástupci potřebují argumenty, o které se můžou
opřít. Není to paušální výzva k obtěžování zastupitelů obcí za „každou cenu“. Řada obcí již učinila, s větším či menším respektem k potřebám
sportovního prostředí, dohody o rozdělení prostředků z hazardu. Jaká události předcházely
současnému stavu?

Zde je stručný přehled:
 V únoru tohoto roku byly obce informovány
o novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, která způsobila, že rozdělení vý-

znamné části výtěžku z loterijních a sázkových her,
který původně směřoval přímo do sportu, je nyní přidělen do rozpočtu obcí.
 Podle odhadu Ministerstva financí ČR činí celková výše těchto prostředků cca 6,1 mld. Kč, což
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v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve
prospěch obcí o 4,3 mld. Kč.

rozbor situace, vypracovaný z podkladů MF ČR viz
článek na protější straně.

 Tyto 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.

Z rozboru mj. plyne, že v souhrnu obce skutečně
obdrží více prostředků úhrnné částky odvodů
z technických zařízení a navíc obdrží ještě část odvodu z loterií, kurzových sázek a dalších forem hazardu. Tyto prostředky obce obdrží z velké části zálohově v roce 2012, postupně, formou plateb jednotlivých finančních úřadů a prostřednictvím specializovaného finančního úřadu v závislosti na vyúčtování a
platbách jednotlivých provozovatelů (viz článek na
protější straně).

 V únoru se sportovní prostředí obrátilo na obce
s prosbou a apelem, aby uvedené zdroje, které letos
získá obec nad rámec uvažovaných 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 podpory Koncepce státní politiky
sportu schválená vládou České republiky 9. března
2011, ale i volební programy všech parlamentních
stran. Řada starostů před schválením novely zákona
prohlašovala, že navýšené finanční zdroje poskytnou v objemu 50 % ve prospěch sportu. Stejné parametry jsou deklarovány v Memorandu uzavřeném
mezi sportovními organizacemi a Svazem měst a
obcí ČR.

Než budou známé objemy, které obec obdrží,
jednejte o principech dělení prostředků z hazardu
pro sport v obci.
Řada obcí v ČR návrhy sportovního prostředí
akceptovala a došlo k dohodě.
Na další straně naleznete podrobnou informaci „ V
jaké situaci se obce nacházejí“. Můžete je využít pro
argumentaci při jednání.

 Uvedená okolnost vyvolává řadu dotazů a různých vyjádření zástupců obcí k návrhům sportovního
prostředí. Proto Vám nabízíme podrobný technický

Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

Do 15. září se prodlužuje průběžné přijímání přihlášek
k dennímu a dálkovému studiu bez přijímacích zkoušek!!!
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délka vzdělávacího programu:

3 roky – denní studium
4 roky – dálkové studium

forma studia:

denní studium
dálkové studium

dosažený stupeň vzdělání:

vyšší odborné

způsob ukončení studia:
certifikace:

absolutorium
vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

označení absolventa:

diplomovaný specialista (Dis.)

Informace sportovním subjektům k reakcím obcí
na návrhy sportovního prostředí pro distribuci prostředků
z hazardu v roce 2012
Z důvodů množství dotazů a různých vyjádření zástupců obcí k návrhům sportovního prostředí se ukázalo jako nezbytné,
zpracovat rozbor situace způsobené změnou zákona o loteriích a jiných obdobných hrách ve vztahu k obcím a městům a
vlivu na jejich příjmy z loterií, sázek a hazardu.

Český sport žádá města/obce o část financí, které obce
získají z hazardu NAVÍC proti stavu před novelou.

Stav roku 2010 (2011)
Obce byly příjemci správních poplatků z výherních hracích přístrojů (dále VHP) na svém území (mimo kasina). Správní poplatek za povolení 1 VHP byl podle délky vydaného povolení až 30 000 Kč za rok.
Obec byla dále příjemcem části výtěžku z VHP provozovaných na svém území mimo kasina. Výtěžek je zákonem stanoven
jako: objem vsazených peněz mínus výhry a správní poplatky. Část výtěžku odváděná na veřejně prospěšné účely (v případě
VHP do rozpočtu obce) byla stanovena podle výše výtěžku za rok v rozmezí 6-20%. S ohledem na velikost jednotlivých provozovatelů VHP tak ve většině případů byl prováděn odvod ve výši 6%.
Obce neměly ve své kompetenci vydávat povolení na provozování dalších technických zařízení (např. videoloterních terminálů, podle nového znění zákona JTHZ- jiné technické herní zařízení) a nebyly tedy příjemci správních poplatků ani části výtěžku.

Jak a co financovaly loterie do roku 2011
Výtěžky z LOTERIÍ do sportu

Profesionální sport

• Republikové sportovní svazy
(podíl i do klubů, které hrají
dané soutěže) – využití
zdrojů na: zajištění soutěží
např. Tipsport extraliga
ledního hokeje
• Profesionální kluby –
(obchodní společnosti) –
využití na: zajištění
sportovní činnosti klubu –
hráči a realizační týmy

Servisní struktura střešních
organizací
• ČSTV, Sokol, Orel, Autoklub,
SSS ČR, ČASPV, ČOV, Český
střelecký svaz, ATJ SK –
využití zdrojů na: zajištění
servisní činnosti pro
tělovýchovné jednoty a
sportovní kluby těchto
střešních sportovních
organizací
• Sportovní svazy (fotbal,
hokej, atletika, tenis apod.)
– využití zdrojů na: zajištění
servisní činnosti pro
strukturu sportovních svazů

TJ - SK
• Základní články sportovní
činnosti – tělovýchovné
jednoty a sportovní kluby –
využití zdrojů na: provozní
náklady TJ, SK (nájemné
sportovišť, energie
vlastních sportovišť, údržba
vlastních sportovišť, OON
trenérů a cvičitelů,
rozhodčí, sportovní
materiál, provozní služby)
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Stav roku 2012
Obce jsou i nadále příjemci správních poplatků z VHP provozovaných na svém území mimo kasina avšak poplatek je stanoven ve výši
5 000 Kč na rok za žádost jednoho provozovatele bez ohledu na počet přístrojů. Správní poplatky jsou částečně nahrazeny pevnou
částí odvodu z VHP a JTHZ (po přepočítání 80% z celkového odvodu) na 44 Kč z provozovaného VHP nebo JTHZ za den (max. 16 060
Kč/rok).
Obec je i nadále, byť nepřímo, příjemcem části výtěžku (podle nového znění zákona odvodu) z VHP, nově navíc také odvodu
z JTHZ. Přímý odvod do rozpočtu obce je stanoven (po přepočítání 80% z celkového odvodu) na 16% z výtěžku.
Platby tohoto odvodu obcím bude realizovat všech 200 FÚ, podle sídla provozovatele VHP nebo JTHZ provozovaného na území
obce, z převodového bankovního účtu s předčíslím 3682. Například v případě FÚ v Liberci bude převodový účet obcím ve tvaru: 3682-97629461/0710 (3682 - předčíslí bankovního účtu, 97629461 - číslo matriky FÚ v Liberci, 0710 - kód banky (ČNB).
Obec tak může čistě teoreticky dostávat svůj podíl na odvodu z technických zařízení (VHP a JTHZ) až z 200 FÚ.
Obce jsou navíc také příjemci 30% odvodů ze všech ostatních forem loterií, sázek a hazardu (povolení vydává MF ČR). Platbu
bude provádět pouze Specializovaný finanční úřad z převodového bankovního účtu 3690-77620021/0710.
Samotné odvody jsou podle novely zákona a souvisejících předpisů prováděny již v průběhu příslušného roku, tedy 2012.
Provozovatelé mají povinnost předložit vyúčtování a zaplatit zálohu příslušnému FÚ do 25. dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí. Samotné FÚ poté po rozpočítání odvodů jednotlivým obcím provádějí platby na jejich účty k 15. a 30. dnu
v měsíci. Závěrečné vyúčtování bude provedeno k 25. lednu a platby na účty obcí tak lze očekávat v únoru následujícího roku, tedy 2013.
Samotní provozovatelé loterií a jiných podobných her (právnické osoby) nově podléhají klasické dani z příjmu PO, což je samozřejmě také nový příjem obce, ve které má provozovatel své sídlo.
Zákon zvyšuje pravomoc měst a obcí regulovat na svém území hazard a je tedy možné, že obec může po přechodném období na svém území hazard zakázat, stejně však zůstane příjemcem 30% z ostatních forem loterií, sázek a hazardu.
Odhad MF ČR k výši odvodů jednotlivým obcím a komentář:
http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_67416.html
Za první čtvrtletí 2012 bylo do státního rozpočtu reálně odvedeno cca 1,3 mld.Kč z TZ a 0,5 mld.Kč z loterií, kurzových sázek
a dalších forem hazardu. Na obce tedy připadá cca 1,2 mld.Kč.
Sport není přímým příjemcem těchto prostředků.

Současný stav roku 2012
Výnosy z loterií

Města a obce

Financování sportu z MF + MŠMT

Profesionální sport
• Republikové sportovní svazy
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Servisní struktura střešních
organizací
• MIMO ČSTV jsou podpořeny
střešní sportovní organizace
Sokol, Orel, Autoklub, SSS
ČR, ČASPV, ČOV, Český
střelecký svaz, ATJ SK
• Sportovní svazy (fotbal,
hokej, atletika, tenis apod.)

TJ - SK
• Tato oblast není přímo
podporována

Praktické důsledky pro rozpočty měst a obcí
Ilustrativní příklad: město Prachatice (z údajů poskytnutých městem Prachatice viz zdroje)
Přestože v důsledku novely zákona může klesnout na území města či obce počet VHP (z 61 v roce 2010 na
47 v roce 2012 ), prakticky dochází k navýšení počtu přístrojů, ze kterých je vybírán správní poplatek, neboť
nově jsou obce příjemci poplatku také z JTHZ (v roce 2012 více než 100).
V roce 2011 byl příjem města z VHP a tím i celkově z loterií a jiných podobných her cca 3,4 mil. Kč při počtu 50 VHP
(cca 3 mil. Kč v roce 2010). Správní poplatky a místní poplatky z této částky tvořily cca 2,5 mil. Kč (30000 Kč*50 VHP
+ místní poplatky). Část výtěžku odvedená městu byla cca 0,5 mil. Kč. Jestliže se jednalo o část ve výši 6 % (nejnižší
sazba), byla by část výtěžku za současné legislativy ze stejného objemu cca 1,3 miliony Kč + správní poplatky. Reálně totiž dochází z navýšení odvodu z naprosté většiny VHP ze 6 % na 16 %.
Města a obce jsou také příjemci odvodu z JTHZ, čímž fakticky dochází také k navýšení počtu zařízení (z 61 VHP na
cca 150 TZ).
Je sice pravda, že došlo k faktickému snížení správních poplatků za povolení VHP. To však částečně nahrazuje pevná část odvodu, která činí až 16 060 Kč (po započítání 44 Kč za den (rok=365 dní) provozu VHP nebo JTHZ).
Konkrétní vyčíslení pro město Prachatice za rok 2012:
Správní poplatky: ?
Pevná část odvodu 150 (VHP + JTHZ) * 16 060 Kč = 2 409 000 Kč
Odvod z TZ: 150 * 1 700 Kč * 16 (%) = 4 080 000 Kč (1% výtěžku na 1 přístroj z 1 700 Kč/TZ/rok což odpovídá stavu
roku 2010 i 2011).
Celkem téměř 6,5 mil. Kč / rok i při poklesu o 50% obec stále obdrží na odvodech za rok 2012 přibližně stejný příjem
z TZ, jaký obdržela pouze z VHP za rok 2011.
Navíc obdrží podíl odvodu z loterií, kurzových sázek, kasin a dalších forem hazardu vybíraných centrálně – odvod
ostatní, a daň z příjmu PO od provozovatelů loterií a jiných podobných her sídlících na území
Tabulka: přehled Prachatice
PŘÍJMY MĚSTA Z ODVODŮ SE OPROTI PŘEDCHOZÍM ROKŮM ZVÝŠÍ o cca 4 mil. Kč (více než 50 %).
Odvod z loterií zhruba odpovídá předpokladům MF – za první čtvrtletí jsou již finance na účtech obcí.
Český sport pragmaticky vnímá skutečnost, že byly licence odhlášeny jako nevyužívané nebo dokonce zrušeny a to o celkovém počtu v ČR: 30 000 VHP a JTHZ a v Prachaticích z 61 VHP a 120 JTHZ na 47 VHP a 107
Pro příklad:

Město Prachatice – VÝNOS NAVÍC cca 3 - 4 mil Kč

Žádost a návrh k dělení : minimálně 50% pro sport – tj. 1,8 mil. Kč

Jedna třetina

Druhá třetina

Třetí třetina

0,6 mil. Kč

0,6 mil. Kč

0,6 mil. Kč

plošně na TJ/SK ve městě

sportovní zařízení

granty a dotace města

z toho:
- na trenéry a cvičitele 10-20%
- pro servis TJ/SK 10-20%
- 60-80% pro TJ/SK dle členské základny

údržba, provoz,
výstavba, obnova

- přímá podpora
- sportovní akce

- zařízení města

- granty a dotace

- popř. sportoviště TJ/SK

- mládež a talenty
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Závěry
Je samozřejmé, že poměr VHP a JTHZ je v různých městech a obcích rozdílný, přesto by i v případě určitého
poklesu počtu TZ na území města či obce mělo dojít k navýšení úhrnné částky odvodů z TZ (správní poplatky
+ odvod) a navíc města i obce obdrží ještě část odvodu z loterií, kurzových sázek a dalších forem hazardu
(odvod ostatní).
V žádném případě není pravdou, že by města a obce v letošním roce neobdržely z loterní činnosti žádné prostředky. Samozřejmě je vzhledem k termínům schvalování rozpočtu měst a obcí, a k termínu přijetí novely
zákona č. 2002/1990, zřejmé, že tyto prostředky v původně schválených rozpočtech nejsou, fakticky je však
obec obdrží a může rozhodnout o jejich použití.
Skutečnost, že v roce 2012 bude dodatečně rozdělován jen skutečně nepatrný podíl části výtěžku za rok
2011, a potřebnost zachování návaznosti financování nejen sportu z těchto zdrojů vedla zákonodárce ke
schválení principu platby záloh na odvody podle zákona o loteriích. Reálně tedy prostředky za rok 2011 již
k dispozici nejsou a i podle záměru zákonodárců mají být v roce 2012 využívány na daný účel zálohy na odvod za rok 2012.
Platby odvodů na účty měst a obcí budou provádět jednotlivé FÚ a specializovaný FÚ v závislosti na
vyúčtováních a platbách jednotlivých provozovatelů. Proto mohou města a obce postupně očekávat
různé množství plateb, z účtů s předčíslími 3682 a 3690 .
Zpracoval Mgr. David Kovář

Zdroje:
- webové stránky MF ČR a daňové správy ČR (www.mfcr.cz; cds.mfcr.cz)
- Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění platném v roce 2011 a aktuálním
- VHP a VLT na území města Prachatice (oficiální odpověď města Prachatice na žádost Okresního tělovýchovného sdružení Prachatice o.s. vypracovaná Bc. Alenou Kneiflovou a Bc. Zdeňkem Filipem)

Státní dotace pro sport v roce 2012
Na základě četných dotazů přináší Zpravodaj ČSTV představitelům sportovních klubů a tělovýchovných jednot
informaci o rozdělování a distribuci státních příspěvků na sport v roce 2012, poskytovaných z neinvestičních
programů MŠMT označované čísly I - V. Oproti praxi do roku 2011 došlo k zásadním změnám, které zatím
některé sportovní subjekty nestihly zaznamenat.
Program I – Státní sportovní reprezentace (http://www.msmt.cz/file/20738)
Program II – Sportovně talentovaná mládež (http://www.msmt.cz/file/21096)
Program III – Všeobecná sportovní činnost (http://www.msmt.cz/file/20745)
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení (http://www.msmt.cz/file/20747)
Program V – Organizace Sportu (http://www.msmt.cz/file/20749)
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Programy I a II zůstaly bez úprav. Jsou i nadále určeny národním sportovním svazům pro zajištění reprezentace a přípravy talentované mládeže pro reprezentaci.
Prostředky z programu III byly dříve do SK/TJ, sdružených v ČSTV, distribuovány cestou okresních sdružení
ČSTV. Zde byly rozdělovány v rámci programu ČSTV „Sportuj s námi“. ČSTV není od roku 2012 příjemcem
této dotace a prostředky jsou směřovány přímo na národní sportovní svazy, prostřednictvím kterých mohou
SK/TJ o dotaci žádat.
Program IV, který je určen sportovním subjektům, které vlastní nebo dlouhodobě provozují sportovní zařízení.
Do roku 2011 byla dotace, jejímž příjemcem byl i ČSTV, rozdělována do SK/TJ cestou okresních sdružení
ČSTV. Od roku 2012 jsou příjemcem dotace přímo národní sportovní svazy. Žádosti o poskytnutí této státní
dotace pro rok 2012 bylo pro SK/TJ možné uplatnit pouze předložením požadavku příslušnému národnímu
sportovnímu svazu. Svazy určily nebo určí rozdělení a zajistí distribuci těchto prostředků ke svým členským
SK/TJ, které podaly žádost o příspěvek (s tím, že dotace nemusí být poskytnuta všem SK/TJ, záleží na rozhodnutí orgánů národního sportovního svazu). Pro svazy je to nová agenda a některé si ji zajišťují vlastními
silami, některé využijí služeb ČSTV, jeho krajských a okresních pracovišť.

Příjemci dotace programu III (Všeobecná sportovní činnost) a programu IV (Údržba a provoz sportovních zařízení) v roce 2012 jsou národní sportovní svazy (NSS), které také na základě rozhodnutí
vlastních orgánů provádí rozdělení dotací do SK/TJ, které jeho prostřednictvím žádost podaly
(s tím, že dotace nemusí být poskytnuta všem SK/TJ – vždy záleží na rozhodnutí NSS).

Program V nahrazuje státní příspěvek, poskytovaný do roku 2011 střešním sportovním organizacím Ministerstvem financí ČR, zprvu jako kompenzace daňových úprav, později jako jediná podpora, nahrazující sportu
výpadek prostředků z výtěžku SAZKA, a.s. Příjemci této dotace jsou od roku 2012 také pouze národní sportovní svazy a příspěvek je určen na vlastní činnost svazu, popřípadě jeho SK/TJ. V roce 2012 se tato podpora
navýšila z 312 mil. Kč na více než trojnásobek, a to na 1 080 mil. Kč. Rozdělení těchto prostředků je plně
v kompetenci sportovních svazů.
Při využití a vyúčtování státní dotace je vždy nutné přesně dodržet ministerstvem stanovenou metodiku a zákonem daná pravidla pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Příjemci dotace, ve většině případů tedy
národní sportovní svazy, nesou zodpovědnost za správné využití dotace a její náležité vyúčtování MŠMT.
K administrativně náročnějším procesům patří například ověřování oprávněnosti příjemce dotace při využití
prostředků z Programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení. Nicméně jsou k dispozici návody,
s pomocí kterých si pověření pracovníci s celou agendou zpracování dotací dokáží poradit.
Jednotlivá okresní sdružení ČSTV a krajské
organizace ČSTV se tedy na přerozdělování
dotací v roce 2012 nepodílí. Pouze na žádost
jednotlivých národních sportovních svazů, které
s ČSTV uzavřely dohodu, poskytnou servisní
služby a budou tak ve vztahu k SK/TJ, jako konečným příjemcům dotací, provádět činnosti
související s poskytováním, čerpáním a vyúčtováním státních neinvestičních dotací, a to včetně činností kontrolních. Určitě se letos touto
cestou budou zpracovávat prostředky uvolněné
do SK/TJ Fotbalovou asociací ČR, Českým svazem kanoistů, případně dalšími národními sportovními svazy.
Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV
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Doping
Prevenci dopingu ve sportu se v poslední době nedostává v naší společnosti potřebný prostor. Osvěta o
nebezpečí dopingu je nejlepší prevencí proti jeho používání. Z reakcí veřejnosti a sportovců je znát, že
jsme se ještě úplně nesrovnali s faktem, že za doby
socialismu byly dosahovány některé špičkové výkony
za pomoci zakázaných látek. Světové i evropské
sportovní prostředí má v oblasti dopingu nastavená
pravidla a nekompromisně kontroluje jejich dodržování, přestože budou vždy vznikat diskuse o hranicích a
smyslu restrikcí. Případy vědomého či nevědomého
užití zakázaných látek ve sportu se u nás stále vyskytují. Vrcholoví sportovci a jejich trenéři jsou ve většině
případů s riziky dobře obeznámeni a s kontrolami počítají. Horší situace je ve výkonnostním sportu a ve
vyšších věkových skupinách mládeže.
Zde dostatečná prevence v podobě dostupných informací, přednášek, informačních letáků a upozornění podle všeho chybí nejvíce. Proto chceme touto
krátkou upoutávkou s odkazy navést sportovní kluby
a jejich sportovce a trenéry na snadno dostupné informace. V ČR je prevence boje proti dopingu ve
sportu náplní práce Antidopingového výboru ČR
(ADV), který zajišťuje činnost i na poli antidopingové
kontroly.
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Chtěl bych Vás tímto pozvat na internetové stránky
ADV ČR www.antidoping.cz, které jsou určené profesionálním sportovcům, lékařům i sportující a laické
veřejnosti. Pravidelně se zde zveřejňují seznamy
sportovců usvědčených z použití zakázaných látek a
metod http://www.antidoping.cz/dopingova_kontrola_pripady.php .
Výkonnostní sportovci zde najdou aktuální seznam
zakázaných látek a metod: http://www.antidoping.cz/
zakazane_prostredky_leky.php .

Dobře využitelné jsou i informace a materiály ze sekce vzdělávání, jako plakáty o škodlivosti užívání anabolických steroidů, informační letáky o dopingové
kontrole a další. Více informací na
http://
www.antidoping.cz/vzdelavani.php.
Dobře je zpracovaný i Bulletin ADV ČR, který přináší
novinky ze světa antidopingových kontrol neformální
cestou.
Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

Blahopřejeme

Atletika

Lední hokej

Oštěpařka Barbora Špotáková vyhrála závod DL v
Římě.

Hokejový kanonýr Milan Nový, nejlepší střelec české
hokejové historie, byl uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Oštěpař Vítězslav Veselý obsadil na mítinku DL
v americkém Eugene druhé místo.
Vítězslav Veselý zvítězil na mítinku DL v Oslu nejlepším světovým výkonem roku a osobním maximem 88,11 metru.

Čeští hokejisté porazili v zápase o třetí místo na MS
v Helsinkách Finsko 3:2 a získali bronzové medaile.
Cenný kov vybojovali již na třetím šampionátu za
sebou.
Plavání

Cyklistika
Čeští bikeři Kateřina Nash a Jaroslav Kulhavý obsadili shodně druhou pozici v závodě SP v cross country ve francouzském La Bresse.
Romana Labounková vybojovala bronzovou medaili
na MS v bikrosu v Birminghamu a neměla by chybět
na olympijských hrách v Londýně.
Pět medailí vybojovali čeští hendikepovaní cyklisté
na prvním závodu letošního seriálu SP v Římě.
V silničním závodu získali stříbro Jiří Bouška (CS),
Tereza Diepoldová (C2) a David Vondráček (H2).
Bronz si domů vezou Ivo Koblasa (C2) a Roman
Šejna (T2).
Judo
Lukáš Krpálek obsadil v kategorii do 100 kg
druhé místo na SP v Madridu.

Z ME v maďarském Debrecenu vezou české ženy tři
medaile. Petra Chocová se stala mistryní Evropy
v závodu na 50 metrů prsa. Znakařka Simona
Baumrtová vybojovala bronzovou medaili na stometrové trati stejně jako Barbora Závadová na polohové čtyřstovce.
Squash
Lucie Fialová vybojovala na ME v Helsinkách první
českou ženskou medaili, když porazila v boji o třetí
místo Švýcarku Gaby Huberovou-Schmohlovou po
boji 3:2 a získala bronz.
Střelba
V závodu SP ve střelbě v Miláně se dařilo našim reprezentantkám. Kateřina Emmons vyhrála vzduchovou pušku a druhá skončila ve střelbě ze sportovní
malorážky na 3x20 ran. Lenka Marušková obsadila
druhé místo ve vzduchové i sportovní pistoli.

Kanoistika
Čtyřkajak ve složení Pavel Davídek, Daniel
Havel, Josef Dostál a Lukáš Trefil vyhrál na
SP v polské Poznani závod na olympijské
kilometrové trati. Kajakářka Anna Adamová
byla na stejné trati, pro ženy neolympijské,
třetí.
Deblkanoisté Jaroslav Radoň s Filipem Dvořákem vybojovali na SP v německém
Duisburgu dvě vítězství. Zvítězili na olympijské trati 1000 metrů i na neolympijské poloviční trati. Vítězství z minulého závodu SP
obhájil v mírně obměněném složení mužský
čtyřkajak ve složení Jan Štěrba, Josef Dostál, Lukáš Trefil, Daniel Havel.

Dana Hadačová

Deblkanoisté Jaroslav Radoň s Filipem Dvořákem
obsadili třetí místo na trati 1000 m v závodě SP
Moskvě.
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Střelec Jiří Lipták získal na ME brokařů v kyperské
Larnace stříbrnou medaili v trapu.
Lenka Marušková obsadila na SP v Mnichově třetí
místo ve střelbě ze sportovní pistole.
Josef Nikl vyhrál ve Stockholmu na MS ve sportovní
střelbě na běžící terč disciplínu mix na 10 metrů.
Tenis
Čeští tenisté podlehli ve finále SP družstev v německém Düsseldorfu Srbsku a vybojovali tak druhé místo.

Veslování
Václav Chalupa obdržel Cenu Thomase Kellera, nejvyšší vyznamenání Mezinárodní veslařské federace
(FISA). Osmnáctikarátovou zlatou medaili převzal
jako ocenění za své mezinárodní úspěchy i za příkladný přístup ke sportu a celoživotní přínos veslování.
Skifař Ondřej Synek vyhrál i druhý závod SP ve veslování ve švýcarském Lucernu. Skifařka Miroslava
Knapková obsadila třetí místo.

Kalendář sportovních událostí
v měsíci červenci 2012
27.06. - 01.07.2012
01. - 07.07.2012
04. - 08.07.2012
07.07.2012
07. - 14. 07.2012
09. - 14.07.2012
12. - 21.07.2012
13. - 22.07.2012
14. - 21. 07.2012
17. - 21.07.2012
18. - 21.07.2012
18. - 24.07.2012
18. - 25.07.2012
23. - 28.07.2012
24. - 29.07.2012
27.07. - 12.08.2012
28.07. - 05.08.2012

Pražský basebalový týden
MS veteránů v orientačním běhu (OB)
MČR mužů a žen v tenisu
Mistrovství ČR v MTBO ve sprintu a ve štafetách
Mistrovství světa juniorů v OB
ME žáků v baseballu (U12)
Mistrovství Světa ve Finsku ve field lakrosu U19
MS žen v Softballu
MS v OB, Světový pohár OB
ME kadetů v baseballu (U15)
MS ve veslování
ME jednotlivců juniorů do 14 let - tenis
MS v terénní lukostřelbě
ME mužů v softballu
ME do 21 let baseball
XXX. Letní olympijské hry
Mistrovství světa v interkrosu

Praha/CZE
Bad Harzburg/GER
Ústí nad Orlicí/CZE
Liberec/CZE
Košice/SVK
Hluboká nad Vltavou/CZE
FIN
Whitehorse/CAN
Lausanne/SUI
Jablonec n./N. - Liberec/CZE
Plovdiv/BUL
Plzeň/CZE
Wal-d'Isere/FRA
Praha /CZE
Brno - Třebíč/CZE
London/GBR
Praha /CZE

Do kalendáře se uveřejňují ME,MEJ, MS, MSJ, MČR, MČRJ a jiné významné akce pořádané na území ČR dle zaslaných kalendářů sportovních svazů. Kalendáře sportovních svazů zasílejte na adresu opatrny@cstv.cz.
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