PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období

626/3
Usnesení garančního výboru č. 354 ze dne 11. listopadu 2015
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: Rozpočtový výbor
Doručeno poslancům: 11. listopadu 2015 v 10:51

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období
354

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 31. schůze
ze dne 11. listopadu 2015
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
sněmovní tisk 626 – 3. čtení
____________________________________________________________________________
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po
projednání návrhu zákona po druhém čtení
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných
k návrhu zákona (podle sněmovního tisku 626/2) v následujícím pořadí:

1)
Legislativně technické úpravy přednesené ve 3. čtení – budou-li předneseny;
2)
D1 – bude-li schváleno, je nehlasovatelné A1 body 8 až 12, B1, B2 a D2;
3)
A1 až A3 – bude-li schváleno D1, nebude se hlasovat o bodech 8 až 12 v A1;
4)
C
Pozměňovací návrhy A1, s výjimkou bodů 8 až 12, až A3 a C nejsou věcně v kolizi s D1, proto
o nich lze hlasovat i v případě schválení D1.
Pouze v případě neschválení D1
5)
B1 a B2 – bude-li schváleno, je nehlasovatelné D2;
6)
D2 varianta I;
7)
D2 varianta II;
8)
D2 varianta III;
9)
D2 varianta IV;
Bude-li schválena některá z variant D2, všechny zbývající varianty D2 se stávají
nehlasovatelné.
10)

Hlasování o návrhu zákona jako o celku;

Pozn.: D2 varianta I obsahuje též variantu dělení výnosu daně mezi státní rozpočet a obce,
proto nedostala přednost před B1 a B2, jak by se mohlo nabízet vzhledem k tomu, že navrhuje

vypuštění bodů 4 a 5 (návrh na vypuštění by měl mít obecně přednost před návrhem na
změnu).
II.

z a u j í m á následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům:
D1 –

nesouhlas

A1 až A3 –

nesouhlas

C–

nesouhlas

B1 a B2 –

souhlas

D2 varianta I –

nesouhlas

D2 varianta II –

nesouhlas

D2 varianta III –

nesouhlas

D2 varianta IV –

nesouhlas

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním
odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle §
95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

IV.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení
návrhu zákona přednášel stanoviska výboru;

V.

pověřuje
sněmovny.

předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Jan VOLNÝ v.r.
zpravodaj

Václav VOTAVA v.r.
předseda

