
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Stanovení podílu z výtěžku  z odvodů za provozování výherních hracích přístrojů a od-
vodů z provozování loterií a her pro financování účelových fondů SML  

 

 

Zpracoval: Zastupitelský klub ODS  

odbor, oddělení:       

telefon: 48 524       

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno:       

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání předloženého materiálu 

 s t a n o v u j e

výši příspěvku z rozpočtu města do účelových fondů Statutárního města Liberec (Sportovní 
fond, Kulturní fond, Fond zdraví, Fond Prevence, Ekofond, Fond pro partnerskou spolupráci, 
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání) pro roky 2012, 2013 a 2014 na úrovni 25% z příjmů 
Statutárního města Liberec z odvodů za provozování výherních hracích přístrojů a odvodů z 
provozování loterií a her. 
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a ukládá 

 
Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, začlenit stanovené prostředky do rozpočtu 
Statutárního města Liberec. 

Termín: průběžně 
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Důvodová zpráva: 

V roce 2012 došlo v důsledku legislativních změn k zásadnímu posunu v příjmech města 
z odvodů za provozování VHP a odvodů z provozování loterií a her. Oproti schválenému roz-
počtu tak dochází k navýšení příjmů SML o 16,8 mil. Kč. Zároveň se změna legislativy zá-
sadním způsobem dotkla sportovních klubů a organizací, jako i ostatních spolků, neziskových 
organizací apod., které doposud čerpali nemalé prostředků z různých nadačních fondů vytvo-
řených provozovateli „hazardu“ vyplývajících z jejich povinnosti odvádět určitou část zisku 
na obecně prospěšné účely. Tato povinnost změnou legislativy zanikla a v současné době od-
vádějí „provozovatelé hazardu“ část svých výtěžků do státního rozpočtu a ty jsou částečně i 
příjmem obcí. Vzhledem k tomu, že účelové fondy SML podporují mimo jiné i aktivity, které 
mají do značné míry charakter preventivní z hlediska sociálně patologických jevů, je logic-
kým krokem vztáhnout příspěvky do těchto fondů právě k výše uvedeným příjmům. Zároveň 
však město realizuje celou řadu činností, které mají stejný preventivní charakter prostřednic-
tvím především svých příspěvkových organizací a dalších služeb, které poskytují občanům 
město. Z toho důvodu navrhujeme, aby byl podíl prostředků, které budou přerozděleny 
v rámci účelových fondů SML stanoven na úrovni 25% z příjmů rozpočtu města SML z od-
vodů za provozování výherních hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her. 

 


