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Pozměňovací návrh poslance

Bc. Jiřího Holečka

k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách
(sněmovní tisk 578/0)

1. Ust. § 13 odst. 4 návrhu zákona se zrušuje.
2. V § 17 návrhu zákona se nahrazují slova „herny nebo kasina“ slovy “herního
prostoru“.
3. V § 47 odst. 1 návrhu zákona se nahrazuje číslo „30“ číslem “90“.
4. V § 52 odst. 2 návrhu zákona se nahrazuje číslo „500 000“ číslem “700 000“.
5. V § 59 návrhu zákona se nahrazuje číslo „90“ číslem “95“.

Odůvodnění:
K bodu 1
Navrhovaná právní úprava teritoriální limitace umístění herních prostorů není jednoznačně
vymezená používajíc termínu „prostory sousedící“, přičemž nelze předem jednoznačně
stanovit, o jaké prostory se jedná nebo bude jednat, resp. kdy ještě půjde o sousedící prostory
a kdy nikoli. Nadto je třeba si uvědomit, že v pravomoci obce spočívající ve vydání obecně
závazné vyhlášky je mimo jiné i určení místa, kde určité hazardní hry nelze provozovat
a v této souvislosti je možné říci, že navrhované ustanovení § 13 odst. 4 vládního návrhu
zákona je nadbytečné. Předkládaný pozměňovací návrh zajišťuje naplnění obecného
požadavku na normotvorbu, aby právní úprava a definice práva a povinností byla jasná
a určitá. Je zřejmé, že ve vztahu ke konkrétní problematice není možno stanovit zcela jasnou,
objektivní a spravedlivou definici okolí budov, kde nebude možno provozovat hazardní hry.
Je proto namístě, při uvědomění si pravomoci obcí specifikovaných výše, upřednostnit
výkladovou jasnost právního předpisu směřující k posílení právní jistoty.
K bodu 2
Předkládaný pozměňovací návrh v tomto bodě lépe reflektuje smysl navrhovaného
ustanovení, kterým je zabránění vstupu hráče vyloučeného z účasti na hazardních hrách do
prostor, kde fakticky probíhá a je provozována hazardní hra. Z tohoto důvodu se navrhuje
nahradit obecné termíny herna a kasino termínem herní prostor, který je dále definován v § 65
odstavec 1.
K bodu 3
Jelikož není zajisté záměrem návrhu zákona jakkoli omezovat možnost zahraničních hráčů
účastnit se hazardních her, navrhuje se s ohledem na skutečnost, že všechny zahraniční osoby

pobývající na území České republiky déle jak 90 dní se musí ohlásit příslušným úřadům,
prodloužit možnost platnosti dočasného účtu na 90 dní.
K bodu 4
S ohledem na dosavadní povolovací praxi v oblasti možnosti provozovat technické hry i v cizí
měně, specifika provozu kasin a zejména pak struktury jejich návštěvníků sestávajících se
z převážné většiny z cizinců, stanovuje předkládaný pozměňovací návrh ve vztahu ke kasinu
vyšší výši maximální výhry. Ke stanovení této částky byl použit doposud povolovaný
ekvivalent částky 25 000 euro.
K bodu 5
Předkládaný pozměňovací návrh zvyšuje výši podílu vkladů, kterou je možné vyplatit hráčům
účastnících se živé hry provozované formou turnaje. Navrhovaná změna je zcela ku
prospěchu hráčům, neboť snižuje podíl zisku provozovatele na uvedených hazardních hrách
z vkladů.

