
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 

(tisk 580) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 406 

z  36.  schůze konané dne 17. února 2016 (tisk 580/3) 

A.1. K části třetí (Změna zákona o obecní policii) 

a) Nově vkládaná poznámka pod čarou č. 27 se přeznačuje jako poznámka pod čarou č. 26 

a to včetně odkazu v textu na ni. 

b) V § 17c odst. 1 se za slova „Strážník je“ vkládají slova „při plnění úkolu obecní policie“.  

c) V § 17c odst. 5 se slova „odstavce 2 a 3“ nahrazují slovy „odstavců 2 a 3“. 

 

A.2. K části šesté (Změna zákona o ochraně spotřebitele) 

a) V bodě 2 se za číslo „17“ vkládají slova „a 19“. 

b) V bodě 3 se nově doplňovaný odstavec 17 přeznačuje jako odstavec 19. 

 

A.3. K části sedmé (Změna zákona o regulaci reklamy - sjednocení terminologie zákona) 

a) V bodě 1, v § 5j odst. 2 se slovo „nezletilé“ nahrazuje slovy „osoby mladší 18 let“. 

b) V bodě 1, v § 5j odst. 3 se slovo „nezletilých“ nahrazuje slovy „osob mladších 18 let“. 

 

A.4. K části sedmé (Změna zákona o regulaci reklamy - promítnutí zákona č. 202/2015 Sb.) 

c) V bodech 2, 4 a 6 se odkaz na poznámku pod čarou č. 39 nahrazuje odkazem na poznámku 

pod čarou č. 38. 

d) V bodě 2 poslední věta zní: „Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.“. 

e) Doplňují se nové novelizační body x), y) a z), které znějí: 

„x) V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo 

oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)“ nahrazují slovy „hazardní hru 

provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry“. 

y) V § 8a odst. 2 písm. k) se slova „loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo 

neoznámené podle zvláštního právního předpisu38)“ nahrazují slovy „hazardní hru 

provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry“. 

z) V § 8a odst. 3 písm. j) se slova „loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené 

podle zvláštního právního předpisu38)“ nahrazují slovy „hazardní hru provozovanou bez 

základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry“. 

A.5. K části devatenácté (Změna zákona o audiovizi) 

Část devatenáctá se vypouští. 

Části dvacátá a dvacátá první a čl. XXIII a XXIV se přeznačí. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2016  
 

B. Poslanec Jan Hamáček – SD 3814 

 

Za dosavadní část devátou se vkládá nová část desátá, která zní: 

„ČÁST DESÁTÁ 

Změna zákona o podpoře sportu 

 Čl. XII 

  

 Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto: 

 

1.  V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:  

 

„j) určuje osobu, která podporuje sport a tělovýchovu z darů poskytnutých poplatníkem daně 

z hazardních her.“. 

 

2.  Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 3a 

Určení osoby, která podporuje sport a tělovýchovu z darů poskytnutých poplatníkem 

daně z hazardních her 

(1) Ministerstvo určí na kalendářní rok osobu, která podporuje sport a tělovýchovu z darů 

poskytnutých poplatníkem daně z hazardních her na základě výsledků výběrového řízení. 

(2) Určit podle odstavce 1 lze pouze sportovní organizaci, která splňuje podmínky pro 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 

(3) Určení osoby zveřejní ministerstvo ve Věstníku ministerstva nejpozději do konce srpna 

předcházejícího roku. Toto určení je nepřevoditelné. 

(4) Ministerstvo zruší určení osoby, pokud osoba přestane splňovat podmínky pro poskytnutí 

dotace ze státního rozpočtu. Toto zrušení zveřejní ministerstvo bez zbytečného odkladu ve Věstníku 

ministerstva.“. 

V návaznosti na to se ostatní části přečíslují. 

 

 

C.  Poslanec Jan Farský – SD 3807  

Pozn. leg. odboru – jedná se o vložení nové části   

 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., se mění 

takto: 

 

1.  Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní: 

„v)  ve věcech zápisu do seznamu nepovolených internetových her.“. 
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2.  V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

„g)  ve věcech seznamu nepovolených internetových her.“. 

 

3.  V § 23 se za slovo „partnerských“ vkládají slova „a ve věcech řízení o vyslovení souhlasu se 

zápisem na seznam nepovolených internetových her či výmazu z něj“. 

 

4.  V Hlavě IV se doplňuje díl 10: 

Díl 10 

Řízení o vyslovení souhlasu se zápisem na seznam nepovolených internetových her či výmazu z něj 

§ 366a 

Místní příslušnost 

Pro řízení je příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Ministerstvo financí. 

 

§ 366b 

Předmět řízení 

Řízení se koná, je-li podán návrh na zápis internetové stránky anebo platebního účtu do seznamu 

nepovolených internetových her podle zákona o hazardních hrách (dále jen „seznam“) či je li podán 

návrh na jejich výmaz ze seznamu nepovolených internetových her.  

Soud rozhodne o zápisu internetové stránky anebo platebního účtu na seznam nepovolených 

internetových her v případě, kdy bude osvědčeno, že: 

a) prostřednictvím internetové stránky uvedené v návrhu je provozována internetová hra, která nebyla 

povolena v souladu se zákonem o hazardních hrách anebo příslušný platební účet je využíván 

v souvislosti s  provozem internetové hry, která nebyla povolena v souladu se zákonem o hazardních 

hrách, 

b) internetová hra uvedená pod písm. a) je zaměřena na účastníky s bydlištěm na území České 

republiky. Má se za to, že taková hra je zaměřena na účastníky s bydlištěm na území České republiky 

pokud je nabízena v českém či slovenském jazyce, a 

c) méně omezující opatření nejsou postačující z hlediska ochrany veřejného zájmu.  

Vyjde-li v průběhu řízení najevo, že k dosažení účelu blokování postačuje mírnější a méně omezující 

opatření, soud rozhodne o tom, že blokována bude jen část internetové stránky (subdoména nižší 

úrovně). 

 

§ 366c 

Zahájení řízení 

(1) Řízení o zápisu do seznamu nepovolených internetových her lze zahájit jen na návrh 

Ministerstva financí. Návrhem se lze u soudu domáhat, aby soud vyslovil souhlas se zápisem 

do seznamu. 

(2) Řízení o výmazu ze seznamu nepovolených internetových her lze zahájit na návrh 

Ministerstva financí či osoby, která má na výmazu ze seznamu nepovolených internetových her 
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právní zájem. Návrhem se lze u soudu domáhat, aby soud nařídil výmaz příslušného údaje ze seznamu 

nepovolených internetových her. K návrhu na výmaz údaje ze seznamu nepovolených internetových 

her, jenž byl podán před uplynutím 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí, kterým byl předchozí návrh 

na výmaz ze seznamu nepovolených internetových her zamítnut, se nepřihlíží. 

(3) Návrh musí kromě obecných náležitostí obsahovat 

a) označení internetové stránky, jež má byt zapsána do seznamu nepovolených internetových her či 

má být z něho vymazána, anebo jedinečný identifikátor platebního účtu, jež má byt zapsán na seznam 

nepovolených internetových her či má být z něho vymazán, 

b) vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byla blokována internetová stránka anebo platební účet, 

a v případě návrhu na výmaz ze seznamu nepovolených internetových her důvody, pro které pominula 

potřeba blokování, 

c) určení osoby, o které se lze s ohledem na všechny okolnosti domnívat, že je provozovatelem 

nepovolené internetové hry, je-li taková osoba navrhovateli známa, 

d) doklad o tom, že navrhovatel v případě návrhu na zápis do seznamu nepovolených internetových 

her uskutečnil výzvu podle zákona o hazardních hrách či důvody, pro něž nebylo možné takovou 

výzvu uskutečnit, 

e) v případě návrhu na zápis internetové stránky anebo platebního účtu do seznamu nepovolených 

internetových her v něm musí být uvedena doba, na niž navrhuje navrhovatel zápis na seznam 

nepovolených internetových her, jež nesmí přesáhnout 12 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o zápisu 

na seznam nepovolených internetových her. Návrhem navrhovatele není soud vázán. 

 

§ 366d 

Účastníci 

Účastníkem je navrhovatel a osoba, o které se lze s ohledem na všechny okolnosti domnívat, 

že je provozovatelem nepovolené internetové hry na stránce, jejíž zápis na seznam nepovolených 

internetových her či výmaz ze seznamu nepovolených internetových her je navrhován nebo v jejíž 

prospěch je využíván platební účet, jehož  zápis na seznam nepovolených internetových her či výmaz 

ze seznamu nepovolených internetových her je navrhován. Účastníkem řízení o výmazu ze seznamu 

nepovolených internetových her je také Ministerstvo financí. 

 

§ 366e 

Odmítnutí návrhu 

Návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, soud 

odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení o opravení nebo doplnění 

podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité, 

se nepoužije. Soud návrh odmítne rovněž tehdy, byl-li podán někým, kdo k návrhu není oprávněn. 

 

§ 366f 

Jednání 

Jednání není třeba nařizovat. 
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§ 366g 

Dokazování 

V řízení může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy, jen jsou-li potřebné ke zjištění 

skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Ustanovení § 11, 17, § 20 odst. 1 až 3, § 21, 22 a 28 

se nepoužijí. 

 

§ 366h 

Rozhodnutí 

(1) O návrhu na zápis na seznam nepovolených internetových her či výmaz z něj rozhodne 

soud zpravidla bez slyšení účastníků. Soud je povinen rozhodnout o návrhu do 90 dnů. Není-li návrh 

podán v českém jazyce, případně nejsou-li do českého jazyka přeloženy přiložené listiny, lhůta podle 

první věty začne běžet dnem následujícím po doručení překladu. 

(2) V rozhodnutí musí být označena internetová stránka (či její část), anebo platební účet, 

o jejichž zápisu či výmazu ze seznamu je rozhodováno a v případě zápisu na seznam doba, po níž má 

zápis na seznam trvat, která nesmí překročit 12 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí.  

(3) Rozhodnutí, kterým bylo návrhu vyhověno, je vykonatelné vydáním. 

 

§ 366i 

Doručování 

Rozhodnutí se doručuje účastníkům vyhláškou vyvěšenou na úřední desce soudu.“ 

 

 

 

V Praze 2. března 2016 

 

 

 Ing. Jan Volný, v. r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

 

 

 

Ing. Petr Bendl, v. r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  
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