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USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 109
ze dne 9. prosince 2015

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
109. USNESENÍ
ze 16. schůze, konané dne 9. prosince 2015
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 160)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, odůvodnění návrhu
zákona Ondřejem Landou, náměstkem ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora
Milana Pešáka a po rozpravě
výbor
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky
v r á t i t
projednávaný návrh zákona
Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedeny
v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 160 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR senátora Milana Pešáka;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře předložit toto usnesení předsedovi
Senátu Parlamentu ČR.

Jaromír Jermář v. r.
předseda výboru

Milan Pešák v. r.
zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.
ověřovatelka výboru

Příloha
k usnesení č. 109/15
Počet listů: 1

Schválené pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(senátní tisk č. 160)

1. V čl. I na konci textu bodu 4 doplnit slova „a za slovo „rozpočtu“ se vkládají slova
„ , z toho je 1 % účelově určeno na provádění státní politiky boje proti závislosti v oblasti
loterií a jiných podobných her,“.“.
2. V čl. I doplnit body 6 a 7, které znějí:
„6. V § 41i odst. 3 písm. a) se za slovo „rozpočtu“ vkládají slova „ , z toho je 1 % účelově
určeno na provádění státní politiky boje proti závislosti v oblasti loterií a jiných podobných
her,“.
7. V § 41i se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Účelově určené prostředky podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 3 písm. a) se ve státním
rozpočtu České republiky rozpočtují jako závazný ukazatel v kapitole Úřad vlády České
republiky, a to jako součást průřezového ukazatele „Program protidrogové politiky“, jsou též
součástí střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky.“.“.

