Záznam o změně rozpočtu Obce Těšovice
na rok 2017
Dle vyhlášky č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2017
dochází ke zrušení položky :
 1351 ( Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích
přístrojů)
 1355 ( Odvod z výherních hracích přístrojů), ale schválený objem
finančních prostředků na nich se nemění
Dle sdělení, které vydalo MF ČR, nejde o změnu rozpočtu, ale o změnu čísla
položky rozpočtové skladby, kterou přinesla novela vyhlášky Ministerstva
financí – schválený rozpočet se upraví, použijí se nové položky a zastupitelstvo
tuto opravu vezme na vědomí při nejbližším zasedání.
Zrušená položka 1351 se mění na položku 1382 ( Zrušený odvod z loterií a
podobných her kromě z výherních hracích přístrojů) – jedná se o dobíhající
odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb.,
215/2013 Sb., a 380/2015 Sb.,zrušeného s účinností od 01.ledna 2017 zákonem
č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, s výjimkou částí odvodu ve výši dílčího
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ( část
odvodu podle § 41 odst.3 tohoto zákona). Část odvodu ve výši dílčího odvodu
z VHP a jiných technických herních zařízení patří na položku 1383.Na položku
1382 patří dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných
podobných her na veřejně prospěšné účely,který byl zákonem č. 458/2011
Sb.,zrušen.
Položka 1382 je od 01.ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31.prosince
patřily na položku 1351,která je s účinností od 01.ledna 2017 zrušena.
Zrušená položka 1355 se mění na položku 1383 ( Zrušený odvod z výherních
hracích přístrojů) – jedná se o dobíhající část odvodu z loterií a jiných
podobných her podle části šesté zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění zákonů č. 458/2011 Sb., 215/2013 Sb., a 380/2015

Sb., zrušeného s účinností od 01.ledna 2017 zákonem č 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení(!41 odst.1 tohoto zákona). Zbytek odvodu patří na
položku 1382.
Položka 1383 je od 1.ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31.prosince
patřily na položku 1355, která je s účinností od 1.ledna 2017 zrušena.
V Těšovicích dne 14.02.2017
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