
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 626) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 5. listopadu 2015 
 

 

A. Poslanec Karel Fiedler 

A1. Čl. I odst. 1 (poznámka legislativního odboru: novelizační bod 1) návrhu zákona navrhuji 

nahradit následujícím textem: 

„1. V § 1 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považuje také hra provozovaná prostřednictvím 

programově řízeného technického zařízení, které je obsluhované přímo sázejícím a které umožňuje 

účast na vědomostní soutěži, a to za současného využití náhody nebo předem neznámé okolnosti 

jako skutečnosti rozhodující o výhře, její výši, nebo prohře. Provozování loterií a jiných podobných 

her dle předchozí věty je zakázáno.“. 

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10. 

 

2. V § 1 se za odstavec 10 vkládají odstavce 11 a 12, které zní: 

„(11) Podpora provozování loterií a jiných podobných her, které nebyly povoleny podle 

tohoto zákona (dále jen „nepovolené loterie a jiné podobné hry“) se zakazuje. Za podporu 

provozování se považuje zejména podpora prodeje nepovolených loterií a jiných podobných her 

jakož i veškeré formy zprostředkování účasti na nepovolených loteriích a jiných podobných hrách 

včetně zprostředkování vkladu a výplaty výher z nepovolených loterií a jiných podobných her.  

(12) Účast na nepovolených loteriích a jiných podobných hrách je zakázána.“. 

 

3. V § 4 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: 

 „(11) Provozování loterií a jiných podobných her, u nichž je výhra nebo její výše závislá na 

sázkách přijímaných v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her, které nebyly 

povoleny podle tohoto zákona, se zakazuje.“. 

 

4. V § 41b odst. 1 písm. a) zní: 

„a) z provozovaných loterií a tombol podle § 2 písm. a), b), c) a d) v případě dílčího odvodu z 

loterií a tombol,“. 

 

5. V § 41b odst. 1 písm. b) zní: 

„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h), internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3, 

dostihových sázek podle § 2 písm. k) a sázkových her podle § 2 písm. f) v případě dílčího odvodu z 

kursových sázek, internetových kursových sázek, dostihových sázek a sázkových her, při nichž je 

výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech 

a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů a předem stanovenému 

podílu výher,“. 
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6. V § 41b odst. 1 písm. c) zní: 

„c) z her provozovaných podle § 2 písm. m) a z her provozovaných podle § 2 písm. g) v případě 

dílčího základu odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her a z binga,“. 

 

7. V § 41b odst. 1 písm. d) zní: 

„d) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) a z provozovaných her podle § 2 písm. j) v 

případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu a her provozovaných pomocí technických 

zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozovaných po telefonu, při nichž není předem 

určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek,“. 

 

8. V § 41c písm. a) zní: 

„a) 21 % pro dílčí základ odvodu uvedený v § 41b odst. 1 písm. a),“. 

 

9. V § 41c písm. b) zní: 

„b) 22 % pro dílčí základ odvodu uvedený v § 41b odst. 1 písm. b),“. 

 

10. V § 41c písm. c) zní: 

„c) 22 % pro dílčí základ odvodu uvedený v § 41b odst. 1 písm. c),“. 

 

11. V § 41c písm. d) zní: 

„d) 22 % pro dílčí základ odvodu uvedený v § 41b odst. 1 písm. d),“. 

 

12. V § 41c písm. e) zní: 

„e) 22 % pro dílčí základ odvodu uvedený v § 41b odst. 1 písm. e),“. 

 

13. V § 48 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) 20 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické 

osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, provozuje nebo organizuje 

loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem nebo poruší 

zákaz stanovený v § 1 odst. 5, v § 1 odst. 6 nebo v § 4 odst. 10, § 4 odst. 11,“. 

 

14. V § 48 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), 

která znějí: 

„i) 5 000 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 11, 

j) 1 000 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 12.“. 

 

15. V § 48 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 

úsilí, které bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.“. 

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.“. 

 

A2. Za dosavadní čl. II návrhu zákona se vkládají nové čl. III a IV, které znějí: 

 

„Čl. III 

Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

 

V § 7 zákona č. 418/2011 Sb. ve znění zákona č. 105/2013 Sb. se za slova „(§ 245 trestního 

zákoníku)“ vkládají slova „ , neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252 

trestního zákoníku)“. 
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Čl. IV 

 

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 

dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a 

pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.“. 

 

A3.Dosavadní čl. III návrhu zákona se stává čl. V a zní: 

 

„Čl. V 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I odst. 1 bodu 

4 až 12, čl. I odst. 2, 3, 4, 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.“. 

Poznámka legislativního odboru: odstavci 2, 3, 4 a 5 se rozumí novelizační body 2, 3, 4 a 5 ve 

vládním návrhu. 

 

 

B. Poslanec Václav Votava 

B1.V článku I, bod 4 se číslo „40“ nahrazuje číslem „37“. 

 

B2. V článku I, bod 5 se číslo „60“ nahrazuje číslem „63“. 

 

 

C. Poslankyně Věra Kovářová 

V čl. I se vkládají nové novelizační body x) a y), které znějí: 

„x) V § 1 odst. 2 se za slova „O výhře nebo prohře rozhoduje“ vkládají slova „zcela nebo zčásti“. 

y) V § 2 písm. l) se za slovo „náhody“ vkládají slova “, a to zcela nebo zčásti“.“. 

Dosavadní novelizační body 1 až 5 se přečíslují.  

 

 

D. Poslanec Zbyněk Stanjura 

D1. Čl. I zní: 

 

„Čl. I 

 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 

Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 

Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 

Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 215/2013 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 41b odstavci 1 písmenu e) se označení odstavce číslem „3“ mění na číslo „2“. 

 

2.  V § 41b se ruší odstavec 2 a odstavec 4. 

 

3.  V § 41b se označení odstavce číslem „3“ mění na číslo „2“ a označení odstavce číslem „5“ na 

číslo „3“. 
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4.  V § 41b odstavec 2 nově zní: 

 

„(2) Dílčí základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher ze sázkových her 

podle § 2 písm. e), l), n) a § 50 odst. 3 provozovaných pomocí povolených přístrojů a zařízení, 

kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jednotlivé herní místo 

a) povoleného výherního hracího přístroje, 

b) povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu, 

c) povoleného lokálního loterního systému, 

d) jiného technického herního zařízení povoleného podle § 50 odst. 3.“. 

 

5. V § 41c písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „21“. 

V § 41c písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „22“. 

V § 41c písm. c) se číslo „20“ nahrazuje číslem „22“. 

V § 41c písm. d) se číslo „20“ nahrazuje číslem „22“. 

V § 41c písm. e) se číslo „20“ nahrazuje číslem „22“. 

V § 41c písm. f) se číslo „20“ nahrazuje číslem „30“, odstraňují se slova „poměrnou část“ a 

slova „dílčího základu“ jsou nahrazeny slovy „dílčí základ“. 

 

6.  V § 41c se ruší písmeno g). 

 

7.  V § 41d se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 a odstavec 5, které zní: 

 

„(4) Pokud je součin dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby pro tento dílčí 

základ odvodu nižší než minimální dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení, je dílčím odvodem z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení minimální dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. 

(5) Minimální dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 

zařízení činí součin 

a) součtu povolených herních míst uvedených v § 41b odstavci 2, 

b) částky 9 200 Kč.“. 

 

8. V § 41i odst. 1 písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „35“. 

 

9. V § 41i odst. 1 písm. a) se číslo „80“ nahrazuje číslem „65“. 

 

D2. 

Varianta I 

V Čl. I se vypouští novelizační body č. 4 a 5. 

 

Varianta II 

Po provedení navržených změn bude § 41i zákona č. 202/1990 Sb., 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 25 % příjmem státního rozpočtu a 
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b) 80 75 % příjmem rozpočtů obcí.“. 

 

Varianta III 

Po provedení navržených změn bude § 41i zákona č. 202/1990 Sb., 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 30 % příjmem státního rozpočtu a 

b) 80 70 % příjmem rozpočtů obcí.“. 

 

Varianta IV 

Po provedení navržených změn bude § 41i zákona č. 202/1990 Sb., 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 35 % příjmem státního rozpočtu a 

b) 80 65 % příjmem rozpočtů obcí.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 5. listopadu 2015 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Volný, v.r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 
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