Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k vládnímu návrhu zákona
o dani z hazardních her (tisk 579)

Návrh zákona o dani z hazardních her se mění takto:

1. § 7 odst. 1 písm. a) zní: „a) 35% příjmem státního rozpočtu, z toho 4% bude účelově
určeno na realizaci protidrogové politiky v oblasti hazardních her1, a“
2. § 7 odst. 4 písm. a) zní: „a) 70 % příjmem státního rozpočtu, z toho 2% bude účelově
určeno na realizaci protidrogové politiky v oblasti hazardních her1, a“
3. Do § 7 se vkládá nový odstavec 6, který zní: „(5) Prostředky podle věty druhé
odstavce 1 písmeno a) a věty druhé odstavce 4 písmeno a) budou ve státním rozpočtu
rozpočtovány jako součást průřezového ukazatele „program protidrogové politiky“,
budou mít charakter závazného ukazatele a budou rovněž rozpočtovány ve
střednědobém výhledu státního rozpočtu podle zvláštního zákona.2“

4. V § 7 se odstavec 6 označuje jako odstavec 7.

Odůvodnění:
Zákon o hazardních hrách, který je předkládán společně s tímto zákonem a tvoří jeden funkční
celek, obsahuje v duchu programového prohlášení vlády opatření k omezení společenských
rizik hazardního hraní. Tato opatření jsou velmi potřebná, ale aby byla zaručena jejich
komplexnost, je zapotřebí vyčlenit finanční prostředky na prevenci a léčbu patologických
společenských jevů provázejících hazardní hry. Podle návrhu zákona o hazardních hrách (tisk
578) má v § 66, odstavec 1, písmeno b) povinnost provozovatel hazardní hry zveřejnit
v herním prostoru identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou
problémů souvisejících s patologickým hráčstvím. Problém je ovšem ten, že díky nedostatku
finančních prostředků na léčbu patologického hráčství, síť pomáhajících center téměř
neexistuje. Mohlo by se tedy stát, že tato zákonná povinnost by byla provozovatelem hazardní
hry naplněna pouze formálně a pro hráče, ohroženého možnou závislostí by byla nedostupná
1

§ 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2

§§ 4 a 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

z důvodu velké vzdálenosti. Tento pozměňovací návrh má alokovat malou část prostředků
z výnosů této daně na dobudování této sítě a tím de facto umožnit dodržování zákona. Má jít
cca o 1,5% výnosu z celkového objemu odvodů z hazardních her, tedy o částku přibližně 120
milionů Kč ročně. Je však vhodné, aby tyto prostředky byly účelově určeny z podílu, který
připadá státnímu rozpočtu, a nebyly kráceny rozpočty obcí.

