
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her 

(tisk 579) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

A. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 405 

z  36.  schůze konané dne 17. února 2016 (tisk 579/3) 

§ 4 zní: 

 

„§ 4  

Sazba daně 

 Sazba daně z hazardních her činí 

a) 23 % pro dílčí základ daně z loterií, 

b) 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek, 

c) 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her, 

d) 23 % pro dílčí základ daně z bing,  

e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her, 

f) 23 % pro dílčí základ daně z živých her, 

g) 23 % pro dílčí základ daně z tombol a 

h) 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.“. 

 

 

B. Pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální 

rozvoj č. 166 z 36. schůze konané dne 3. února 2016 (tisk 579/2) 

 

V § 7  odst. 4 

v bodě a) nahradit číslovku „70“ číslovkou „60“ , 

v bodě b) nahradit číslovku „30“ číslovkou „40“. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2016 
 

C. Poslanec Václav Votava – SD 3722 

§ 4 včetně nadpisu zní:  

„§ 4 

Sazba daně 

 

 Sazba daně z hazardních her činí 

a) 25 % pro dílčí základ daně z loterií, 

b) 25 % pro dílčí základ daně z kursových sázek, 

c) 25 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her, 

d) 25 % pro dílčí základ daně z bing, 

e) 35 % pro dílčí základ daně z technických her, 

f) 25 % pro dílčí základ daně z živých her, 

g) 25 % pro dílčí základ daně z tombol a 

h) 25 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.“. 
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D. Poslanec Jan Hamáček – SD 3812 

 

Za § 5 se vkládá nový § 6, který zní: 

„§ 6 

Sleva na dílčí dani  

 

  (1) O slevu na dílčí dani lze snížit 

a)   dílčí daň z loterií, 

b)  dílčí daň z kursových sázek. 

 

 (2) Slevu na dílčí dani může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých 

poplatníkem v odvodovém období osobě určené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle 

zákona o podpoře sportu na účely sportovní a tělovýchovné, pokud poplatník jejich hodnotu a den 

předání zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup. Osoba určená Ministerstvem školství 

mládeže a tělovýchovy podle zákona o podpoře sportu je povinna použít peněžité dary výhradně na 

podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. 

 

  (3) Dílčí daň lze snížit nejvýše o 25% této dílčí daně.“. 

 

V návaznosti na to se ostatní paragrafy přečíslují. 

 

E. Poslanec Jiří Zemánek – SD 3715 

 

Doplňuje se nový § 6, který zní: 

„§ 6 

Sleva na dílčí dani  

 

  (1) O slevu na dílčí dani lze snížit 

a)   dílčí daň z loterií, 

b)   dílčí daň z kursových sázek. 

 

  (2) Slevu na dílčí dani může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých 

poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné 

a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Český olympijský výbor je povinen použít peněžité dary výhradně na podporu sportovních 

aktivit dětí a mládeže. 

 

  (3) Dílčí daň lze snížit nejvýše o 25% této dílčí daně.“. 

 

Ostatní paragrafy se přečíslují. 
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F. Poslanec Karel Fiedler – SD 3813 

 

Doplňuje se nový § 6, který zní : 

„§ 6 

Sleva na dílčí dani  

 

  (1) O slevu na dílčí dani lze snížit 

a)   dílčí daň z loterií, 

b)   dílčí daň z kursových sázek. 

 

   (2) Slevu na dílčí dani může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých 

poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné 

a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Český olympijský výbor je povinen použít peněžité dary výhradně na podporu sportovních 

aktivit dětí a mládeže. 

 

  (3) Dílčí daň lze snížit nejvýše o 25% této dílčí daně.“. 

 

Ostatní paragrafy se přečíslují. 

 

G. Poslanec Zbyněk Stanjura – SD 3832 

 

G.1. V § 3 odstavec 1 zní: 

 

„§ 3 

Základ daně 

 

(1) Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých 

a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher 

 

a) z loterie v případě dílčí daně z loterií, 

b) z kursové sázky v případě dílčí daně z kursových sázek, 

c) z totalizátorové hry v případě dílčí daně z totalizátorových her, 

d) z binga v případě dílčí daně z bing, 

e) z technické hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě dílčí daně 

z technických her provozovaných dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, 

f) z technických her provozovaných v kasinu v případě dílčí daně z technických her provozovaných 

v kasinu, 

g) z technických her provozovaných v herně v případě dílčí daně z technických her provozovaných 

v herně, 

h) z živé hry v případě dílčí daně z živých her, 

i) z tomboly v případě dílčí daně z tombol a 

j) z turnaje malého rozsahu v případě dílčí daně z turnajů malého rozsahu.“. 
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G.2. § 4 zní: 

 

„§ 4 

Sazba daně 

 

Sazba daně z hazardních her činí 

a) 23 % pro dílčí základ daně z loterií, 

b) 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek, 

c) 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her, 

d) 23 % pro dílčí základ daně z bing,  

e) 23 % pro dílčí základ daně z technických her provozovaných dálkovým přístupem 

prostřednictvím internetu, 

f) 23 % pro dílčí základ daně z technických her provozovaných v kasinu, 

g) 35 % pro dílčí základ daně z technických her provozovaných v herně, 

h) 23 % pro dílčí základ daně z živých her, 

i) 23 % pro dílčí základ daně z tombol, 

j) 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.“ 

 

 

H. Poslanec Jan Bartošek – SD 3801 

 

Za § 7 se vkládá nový § 8, který zní: 

„§ 8 

Účelovost daně 

(1) Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických 

her, která je příjmem státního rozpočtu, může být ze 4 % použita jen na protidrogovou politiku 

v oblasti hazardních her, a to v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. 

(2) Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her, která je příjmem státního rozpočtu, 

s výjimkou části podle odstavce 1, může být z 2 % použita jen na protidrogovou politiku v oblasti 

hazardních her, a to v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky.“. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

 

 

V Praze 2. března 2016 

 

 

 Ing. Jan Volný, v. r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

 

 

Ing. Petr Bendl, v. r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  
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