
  

 

Základní zásady  

 

Zásady oponentní zprávy menšiny komplexního pozměňovacího 
návrhu z 15. schůze rozpočtového výboru dne 19. května 2011 k 
vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(tisk 138). 
 

 

1. Provozování karetních her je hrou podle loterního zákona, ale do 

celkového součtu vkladu 10.000,-Kč je osvobozeno od povinností dle 

zákona  

§2 písm. m) 

Obsahuje původní vládní návrh, ale s doplněním spodního limitu. V případě přijetí ve 

znění vládního návrhu by všechny karetní hry s peněžitými vklady (tj. včetně 

hospodského mariáše) mohly být provozovány jen v kasinech. Spodní hranice 10 tis. Kč 

toto řeší.  

 

2. Sjednocení výše odvodu na veřejně prospěšné účely ve výši 20% a u 

vybraných her odvod ¼ z odvedené částky přímo obci na veřejně 

prospěšné účely 

§4 odst. 3 a 4 

Sjednocení povede ke zrovnoprávnění her, odvod obci u her, které mají přímo vliv na 

život v obci. 

 

3. Znemožnění anonymních akciových společností provozujících 

loterie a jiné podobné hry 

§4 odst. 9 až 12 

 

4. Omezení možnosti zneužívání povinných odvodů na veřejně 

prospěšné účely 

§4d odst. 9 až 12 



Možnost odvodu jen čitelným právnickým a fyzickým osobám, povinnost zveřejnit 

příjemce včetně smlouvy o odvodu způsobem umožňujícím dálkový přístup – a to na 

dobu nejméně 5 let. Protikorupční opatření. 

 

5. Obec je účastníkem řízení při povolování loterií a podobných her na 

svém území 

§45 odst. 3 

 

6. Rozšíření a zvýšení sankcí za porušení zákona 

§48 odst. 1 písm. c) až j) 

 

7. Hry neuvedené v tomto zákoně bude moci MF povolit, ale obce 

jejich provozování na svém území mohou místně omezit až zakázat podle 

§50 odst. 4 

§50 odst. 3 

Původně předpokládaným zrušením § 50 odst. 3 by na sebe převzala Poslanecká 

sněmovna roli správního orgánu. Jakákoli další hra by byla možná jen změnou zákona – 

doposud by vyžadovalo 15 novelizací. Je však stanovena nová možnost regulace, kdy 

obce mohou prostřednictvím OZV hry povolené podle § 50 odst. 3 na svém území 

zakázat.  

 

8. Obce budou moci vyhláškou plošně či místně zakázat provozování 

her, povolit provoz ve vybraných místech či určit provozní dobu her 

§50 odst. 4 

 

9. Platnost her povolených MF bude omezena 

Přechodná ustanovení bod. č. 1 

Hlasováním na plénu bude určeno, jestli na 3, 4, 5 let nebo budou současné licence 

ponechány.  

10. Videoloterijní terminály budou zp 

11. oplatněny stejně jako VHP 

Část třetí: Změna zákona o místních poplatcích 

Tím se nahrazuje „Kuberův přílepek“, který fakticky nefungoval. Poplatek ve výší 1000 

až 5000 Kč za čtvrtletí se bude odvádět za každý koncový přístroj – ať už je to VHP 

nebo VLT.  
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