PETICE ZA ŘEŠENÍ
NELEGÁLNÍCH LOTERIÍ NA INTERNETU
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme členy Parlamentu České republiky,
aby se urychleně začali zabývat řešením problémů nelegálních loterií provozovaných na internetu tak,
aby nedocházelo k masivním daňovým únikům a poškozování českých provozovatelů loterií.
Namísto řešení problémů s daňovými úniky nelegálních loterií se v současnosti Poslanecká sněmovna
zabývá likvidací českých, legálních provozovatelů loterních her (návrh poslance Matěje Fichtnera,
Sněmovní tisk 169), čímž jen podporuje rozmach černých heren, ohrožuje až 60 000 pracovních míst,
riskuje výpadek příjmů veřejných rozpočtů v hodnotě minimálně 5 miliard Kč a napomáhá zvyšování
nedaněných zisků provozovatelů nelegálních loterií na internetu.
Vyzýváme proto zákonodárce, aby se přednostně zabývali eliminací nelegálních loterií a nečinili
takové kroky, které ohrozí pracovní místa pro desetitisíce zaměstnanců a miliardové příjmy
veřejných rozpočtů.

Za petiční výbor:
Ing. Petr Vrzáň, Kosice 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Lukáš Bouzek, Podhůrecká 489/3, 339 01 Klatovy
Yveta Caniniová, Labská Stráň 8, 405 02 Děčín
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Ing. Petr Vrzáň

PODPISOVÝ ARCH Č.
PETICE ZA ŘEŠENÍ NELEGÁLNÍCH LOTERIÍ NA INTERNETU
Cílem petice je výzva členům Parlamentu ČR, aby se přednostně zabývali řešením nelegálního provozování loterií na internetu, nikoliv
likvidací legálních českých provozovatelů loterií. Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti
tohoto podpisového archu. Podle § 4, zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká „Petice za řešení
nelegálních loterií na internetu“.
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Za petiční výbor: Ing. Petr Vrzáň, Kosice 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: SPELOS, Revoluční 1200 / 16, 110 01 Praha 1

Podpis

