Pozměňovací návrh
k návrhu poslance Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 437)
__________________________________________________________________________

1.

V čl. I bodu 3, obsahujícím změnu § 41i odst. 1 písm. a), se na konci textu bodu doplňují slova „a
za slovo „rozpočtu“ se vkládají slova „; z toho je 1 % účelově určeno na provádění státní politiky
boje proti závislosti v oblasti loterií a jiných podobných her,““.

2.

V čl. I se doplňují body 5 a 6, které znějí:
„5. V § 41i odst. 3 písm. a) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „; z toho je 1 % účelově určeno
na provádění státní politiky boje proti závislosti v oblasti loterií a jiných podobných her,“.
6.

V § 41i se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Účelově určené prostředky podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 3 písm. a) se ve
státním rozpočtu České republiky rozpočtují jako závazný ukazatel v kapitole Úřad vlády České
republiky, a to jako součást průřezového ukazatele „Program protidrogové politiky“; jsou též
součástí střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky.“.

Odůvodnění:
Cílem navrženého doplnění zákona je stanovit, že přesně vymezená část finančních
prostředků z odvodu z loterií a jiných podobných her, jež je příjmem státního rozpočtu, bude napříště
účelově vázána na konkrétní veřejně prospěšný cíl, a to na státní protidrogovou politiku, která
zahrnuje i problematiku hazardního a patologického hráčství. Navržené procento podílu účelově
vázaných prostředků odpovídá jednomu procentu celkového výnosu odváděného do státního
rozpočtu. Dlužno dodat, že tato účelová vázanost se nijak nedotkne prostředků, které jsou příjmem
rozpočtů obcí.
Podle § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, platí, že účelovost
prostředků státního rozpočtu je dána závaznými ukazateli státního rozpočtu. Tomu odpovídá i dikce
nově navrženého ustanovení § 41i odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které tuto
účelovou vázanost v potřebném rozsahu specifikuje.
Vláda v roce 2014 přijala v rámci Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 –
2018 nový přístup k protidrogové politice, a to jako k integrované. Protidrogová politika, jak již bylo
uvedeno, zahrnuje nově i problematiku hazardního a patologického hráčství.

Z hlediska praktické realizace se jako vhodné jeví zařazení těchto účelově vázaných
prostředků do již existujícího průřezového ukazatele „Program protidrogové politiky“, který je součástí
kapitoly státního rozpočtu 304 - Úřad vlády České republiky.

Po provedení navržených změn bude § 41i zákona o loteriích a jiných podobných hrách znít takto ( s
vyznačením změn navržených poslaneckým návrhem a tímto pozměňovacím návrhem k němu):
§ 41i
Rozpočtové určení odvodu
(1) Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je z
a) 20 40 % příjmem státního rozpočtu; z toho je 1 % účelově určeno na provádění státní politiky
boje proti závislosti v oblasti loterií a jiných podobných her, a
b) 80 60 % příjmem rozpočtů obcí.
(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 1 písm. b)
jednotlivého poplatníka odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu povolených
přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi umístněných na území dané obce v jednotlivých dnech
odvodového nebo zálohového období k celkovému průměrnému počtu povolených přístrojů a zařízení
tomuto poplatníkovi v těchto dnech.
(3) Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu podle odstavce 1 je z
a) 70 % příjmem státního rozpočtu; z toho je 1 % účelově určeno na provádění státní politiky boje
proti závislosti v oblasti loterií a jiných podobných her, a
b) 30 % příjmem rozpočtů obcí.
(4) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 3 písm. b),
se stanoví obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého
výnosu daně z příjmů právnických osob podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní s tím, že se
postupuje podle vyhlášky k provedení tohoto zákona účinné od 1. září odvodového období; do nabytí
účinnosti této vyhlášky se postupuje podle účinné vyhlášky.
(5) Účelově určené prostředky podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 3 písm. a) se ve
státním rozpočtu České republiky rozpočtují jako závazný ukazatel v kapitole Úřad vlády České
republiky, a to jako součást průřezového ukazatele „Program protidrogové politiky“; jsou též
součástí střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky.

