Příloha
usnesení vlády
ze dne 27. dubna 2015 č. 302

Stanovisko vlády
k návrhu poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 437)

Vláda na své schůzi dne 27. dubna 2015 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko, a to zejména z těchto důvodů:

1. Vláda si je plně vědoma potřeby přijetí účinných právních postupů směřujících
k zavedení řádné, efektivní a právně bezvadné regulace provozování hazardních her
na území České republiky s cílem maximálně eliminovat negativní sociálně patologické
jevy související s hráčskou závislostí, a to zejména efektivním zdaněním výnosů
z provozu hazardních her a přijetím opatření směřujících ke snížení počtu osob závislých
na hazardních hrách. O tom svědčí i Programové prohlášení vlády, ve kterém si vláda
vytyčila, jako jednu ze svých priorit na úseku provozování sázkových her, kromě jiného


usilovat o redukci hracích přístrojů a zejména o snižování počtu závislých osob na
těchto přístrojích,

 zajistit zefektivnění výběru daní u loterií a podobných her a zamezení daňovým
únikům z provozu nelegálních loterií a her na internetu, a

 harmonizovat legislativu v oblasti sázení s požadavky práva Evropské unie.
2. Předložený návrh zákona, byť přináší určitý posun ve smyslu shora uvedeném,
ponechává

další

nepovšimnuty.

významné
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prostřednictvím sítě internet, kde příjmy z něj nebudou nadále zdaňovány, a nesoulad
platné právní úpravy s právem Evropské unie. V návrhu zákona je nutno v důsledku této

nekomplexnosti spatřovat ne zcela opodstatněné znevýhodnění legálních provozovatelů
loterií a jiných podobných her.
3. Ne zcela přesvědčivým se jeví rozbor dopadů navrhovaného zákona jak na
podnikatelské prostředí, tak na veřejné rozpočty. Tento názor vlády vyplývá zejména ze
skutečnosti, že tyto dopady jsou toliko „odhadovány“ a nevycházejí tudíž z analýzy
aktuálního trhu s výherními hracími přístroji a jinými technickými herními zařízeními, na
který navrhované zvýšení odvodové povinnosti dopadá nejcitlivěji. V předloženém
materiálu tak chybí rozbor v tom směru, zda a v jakém rozsahu by zejména 100%
zvýšení sazby odvodu pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných technických herních zařízení bylo pro provozovatele těchto her zcela
likvidační. V návaznosti na takový rozbor lze pak teprve stanovit budoucí výnos z odvodu
z loterií a jiných podobných her.
4. Pochybnosti má vláda rovněž o deklarovaných dopadech navržené změny rozpočtového
určení výnosů z předmětných odvodů ve prospěch státního rozpočtu na rozpočty obcí, ke
které dochází v relativně krátkém čase po zavedení rozdělení těchto výnosů mezi státní
rozpočet (20 %) a rozpočty obcí (80 %) od 1. ledna 2012. Odůvodnění návrhu zákona
neobsahuje dostatečnou analýzu dopadu této změny, včetně vyhodnocení stávajícího
rozdělení těchto příjmů a důvodů pro jeho změnu.
5. Z předloženého materiálu rovněž nevyplývá, zda a jakým způsobem bude zajištěno
využití zvýšených příjmů státního rozpočtu v důsledku navrhovaných změn na úhradu
společenských nákladů, kde nutnost jejich vynakládání je spojena s tzv. patologickým
hráčstvím, a kterými je navržené zvýšení odvodu z loterií a jiných podobných her rovněž
odůvodňováno.
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