
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

byl zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením  

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zaveden loterií a jiných podobných her 

• je upraven zákonem o loteriích a jiných podobných hrách, 

• poplatníkem odvodu je provozovatel loterie nebo jiné podobné hry (tj. jen 

právnická osoba se sídlem na území České republiky, které příslušný orgán 

vydal povolení  

provozování loterie nebo jiné podobné hry), 

• předmětem odvodu je provozování loterie nebo jiné podobné hry, 

• základem odvodu u výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení je 

součet poměrné části (částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn 

vyplacených výher) a pevné části (počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených 

přístrojů a zařízení povolen), 

• odvodu u výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení má upravenu 

poměrnou složku (20 % z poměrné části dílčího základu odvodu) a složku (55 

Kč denně za každý výherní hrací přístroj a zařízení, tj. cca 20 000 Kč ročně), 

• výnos odvodu u výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení je 

rozdělen mezi stát (20 %) a obce (80 % rozdělovaných podle umístění přístrojů 

a zařízení obcích), 

• základem odvodu u ostatních loterií a jiných podobných her je částka, o kterou 

úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher (tzv. princip in 

• odvodu u ostatních loterií a jiných podobných her je poměrná ve výši 20 

• výnos atních loterií a jiných podobných her je rozdělen mezi stát (70 

• od 1. ledna 2014 je možné uplatnit slevu na dílčím odvodu loterií nebo 

kursových sázek ve výši odpovídající hodnotě peněžitých darů poskytnutých 

poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely  

tělovýchovné a sportovní, a to až do výše 25 % příslušného dílčího odvodu, 

• odvod je daňově uznatelný výdaj pro účely zjištění základu daně z příjmů 

právnických osob podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů, 

• odvodovým obdobím loterií a jiných podobných her je kalendářní rok  

platí se tři čtvrtletní zálohy, 

• správu odvodu vykonávají orgány Finanční správy České republiky. 

Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 
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2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

2.1. Zvýšení sazby odvodu z loterií a jiných podobných her 

Navrhuje se zvýšit sazbu odvodu z loterií a jiných podobných her. loterií a jiných 

podobných her bude navýšena o 5 procentních bodů 

všechny dílčí základy odvodu z loterií a jiných podobných her, a to pro: 

• dílčí základ odvodu z loterií,  

• dílčí základ odvodu z kursových sázek,  

• dílčí základ odvodu ze sázkových her v 

• dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her,  

• dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her, 

• poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických zařízení. 

Nově navržená sazba těchto dílčích základů odvodu a poměrná část dílčího zákla odvodu 

bude činit  

Navrhuje se zvýšit sazbu pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích 

přístrojů a jiných technických zařízení na 110 Kč za každý den, ve kterém byl každý  

povolených přístrojů a zařízení povolen, tj. sazba bude zdvojnásobena. 

2.2. Změna poměrů určujících rozpočtové určení odvodu 

Předložený návrh zákona mění poměry rozpočtového určení odvodu současnému 

rozpočtovému určení tak, výnos plynoucí obcím důsledku navrhované úpravy byl 

minimálně zachován ve stávající výši s tím, aby dodatečný výnos 

převážné části do státního rozpočtu. Změna rozpočtového určení odvodu se navrhuje 

pro dílčí odvod z technické hry. Nově bude dílčí odvod výherních hracích přístrojů a jiných 

technických zařízení rozdělen mezi rozpočty obcí a státní rozpočet v poměru 60:40 ve 

prospěch rozpočtů obcí. Kalkulaci dopadů je věnována část 7. 

2.3. Vztah navrhované právní úpravy k zákazu diskriminace ohledem na to, že 

poplatníky odvodu z loterií a jiných podobných her jsou pouze právnické osoby, zákon je 

nemůže rozlišovat podle jejich pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, 

politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Tendence novelizovat zákon o loteriích a jiných podobných hrách vychází především 

koaliční smlouvy a z programového prohlášení vlády. Podle koaliční smlouvy si koalice 

vládních politických stran ukládá za cíl „Vyšší zdanění hazardu“ . Programové prohlášení  
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vlády je v předchozím cílem a stanoví závazek „Vláda bude usilovat o vyšší zdanění 

hazardu.“ 

Předložená novela o loteriích a jiných podobných hrách tento vládní záměr plně reflektuje 

a zvyšuje sazbu jakožto jeden ze základních konstrukčních prvků odvodu loterií a jiných 

podobných her. Odhaduje se, že v důsledku zvýšení sazby odvodu loterií a jiných 

podobných her dojde k navýšení příjmů státního rozpočtu. Tomuto  

tématu se věnuje část 7.  

cílem analyzovat rizika, problémy a náklady související s hazardním hraním byla 

Psychiatrickým centrem Praha při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy zpracována studie 

Společenské náklady na hazardní hraní v České republice. Cílem studie bylo vyhodnotit 

celý komplex dopadů hazardního hraní na společnost, a to ať už se  

jedná o náklady přímé, kam v případě hazardních her patří např. náklady na léčbu, včetně 

personální podpory a nákladů na jednotlivá sezení, dále také náklady vedení soudu případě 

úpadku atp. tak i náklady nepřímé, tedy takové, které se nedají přiřadit ke  

konkrétnímu problému spojenému s hazardními hrami, ale přesto vznikají v souvislosti. 

Mezi tyto náklady jsou řazeny např. ušlá pracovní produktivita, náklady na a soudnictví 

(které zároveň představují také hmotné náklady) nebo emoční  

náklady rodiny (ty naopak představují nehmotné náklady). 

Výsledky analýzy ukázaly, že identifikované společenské náklady na hazardní hraní  

České republice v ve velmi konzervativních odhadech ve výši mezi 14,2 a 16,1 

mld. Kč. Většina nákladů vzniká v hraním na výherních hracích přístrojích a jiných 

technických zařízeních, jejichž výrazné omezení jiných částech světa vedlo k 

prokazatelnému snížení počtu patologických hazardních hráčů a tím i společenských 

nákladů na hazardní hraní. Uvedené náklady jsou vztaženy problémových resp. 

patologických hráčů. Problémoví hráči (hráči  

vyšším rizikem) tvoří 1,7 % až 2,3 % obyvatel (123 – 

potenciální patologičtí hráči (hráči s vysokým rizikem) tvoří 0,6 % – – obyvatel). 

Společenské náklady na jednoho problémového hráče jsou tedy rovny 22 – 23 286 Kč ročně 

a náklady na jednoho patologického hráče odpovídají 307 061 – 

740 Kč ročně. Tyto náklady v celé výši nenese pouze daný hráč, ale také další lidé, 

jako je jeho nejbližší rodina a potažmo celá společnost. uvedeného vyplývá, že negativní 

externality spojené s patologickým hraním jsou závažným problémem současné 

společnosti 

Důsledkem zvýšení pevné části dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a 

jiných technických herních zařízení bude omezení nabídky na trhu technických herních 

zařízení. Odhaduje se pokles počtu výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení o 000 kusů ze současných cca 56 000 kusů na cca 46 000 kusů. 

 

Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU ČSL na volební období 

2013 – 
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Programové prohlášení vlády České republiky, bod 3.1, str. 5 

PCP, Společenské náklady na hazardní hraní v České republice, 2014 kap. 

Efektivita regulačních opatření, podkap. Celkové výsledky 

Vyšší příjmy z odvodu loterií a jiných podobných her mohou být použity na 

zmírnění a snížení výše uvedených negativních externalit 

cení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

Základní meze pro uplatňování daňových zákonů stanoví Ústava České republiky (dále jen 

„Ústava“) a Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 

Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen případech, 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Dle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat 

jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při 

zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K daňové oblasti uplatní ještě 

ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny, které stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě 

zákona. Kromě toho je nutno dbát i mezí vyplývajících z ústavně zajištěné nedotknutelnosti 

vlastnictví. 

Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých 

plnění se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS 

12/03 či Pl. ÚS 7/03 (vyhlášeném pod č. této judikatury vyplývá, že: 

• ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení 

zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor 

rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých 

plnění. Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou 

odpovědnost. 

• Ústavní přezkum daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění zah posouzení 

z pohledu dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak 

neakcesorické (čl. 1 Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování 

subjektů a práv, tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 principu rovnosti 

Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se  

nejedná o kategorii absolutní, nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92). 

• li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení 

majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti, nepředstavuje li daň, 

poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění případný zásah do práva vlastnického (čl. 

11 Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního 

povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu 

jednotlivce, nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Jinými slovy ke škrtícímu 

(rdousícímu) působení dochází, má li posuzovaná daň, poplatek nebo jiné obdobné 

peněžité plnění ve svých důsledcích konfiskační dopad majetkové podstatě jednotlivce. 
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případě navrhované právní úpravy jsou splněna výše uvedená ústavní hlediska pro  

ukládání povinných peněžitých plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, neboť 

• zákonodárce využívá širokého prostoru pro rozhodování o míře a rozsahu odvodu 

loterií a jiných podobných her; fakticky jde přitom pouze o změnu sazeb a úpravu 

rozpočtového určení tohoto odvodu, 

• hlediska neakcesorické a akcesorické rovnosti nedochází ke svévolnému odlišování 

daňových subjektů, neboť navrhovaná právní úprava nečiní neodůvodněné rozdíly něž 

se vztahuje, 

• hlediska vyloučení majetkové diskriminace, resp. z hlediska posouzení skutečnosti, 

nepředstavuje loterií a jiných podobných her případný zásah do práva ického, se 

nejedná o případ, kdy je možné hovořit vůči majetkovému substrátu škrtícím 

 (rdousícím)  působení  či  o  konfiskačních  dopadech  

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími pro 

Českou re jejího členství v Evropské unii 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení 

navrhované právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle 

ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie. Jelikož odvod z loterií a jiných 

podobných her spadá do kategorie daní v širokém slova smyslu, neboť naplňuje 

charakteristiku daně, a to daně přímé, uplatní se pravidlo, že legislativa přímých daní 

zůstává v pravomoci členských států a obecně nepodléhá na úrovni Evropské unie celkové 

harmonizaci. Nicméně i v daňové oblasti platí čl. fungování Evropské unie (dále jen 

„SFEU“), jenž stanovuje, že „ návrh Komise […] přijímá směrnice o sbližování právních 

a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování 

vnitřního trhu.“ Vzhledem k absenci jiných ustanovení SFEU, která by Evropské unii 

svěřovala pravomoc v zdanění příjmů, je zde pravomoc Rady přijímat směrnice podle čl. 

115 SFEU dán jakém je nezbytné odstranit překážky při vytváření nebo zajištění fungování  

vnitřního trhu.  

Kromě článku 115 SFEU jako základu pro harmonizaci v oblasti přímých daní jsou členské 

státy povinny při výkonu svých pravomocí respektovat principy dané SFEU  

(zejména články 19, 45, 49, 56 a 63 SFEU) a dbát na to, aby nedocházelo neodůvodněné 

diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo neodůvodněnému omezování volného 

pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování, jak bylo aně potvrzeno Soudním 

dvorem Evropské unie. Navrhovanou právní úpravou  

budou tyto principy plně respektovány.  

Co se týká regulace loterií a jiných podobných her, tedy i odvodu z loterií a jiných 

podobných her, z textu odůvodnění a čl. 2 směrnice Evropskéh službách na vnitřním trhu 

je patrné, že této oblasti se harmonizace netýká  
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a loterie a jiné podobné hry jsou z věcné působnosti této směrnice vyňaty („ působnosti 

této směrnice by měly být vyloučeny hazardní hry včetně loterií a sázkových her vzhledem 

ke zvláštní povaze těchto činností, která vyžaduje, aby členské státy prováděly politiky v 

oblasti veřejného pořádku a ochrany spotřebitele.“). 

výše uvedenému pak lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava je  

plně slučitelná s právem Evropské unie a respektuje všechny závazky, které pro Českou 

republiku v této oblasti z členství v Evropské unii vyplývají. 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána 

Mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu České republiky podle čl. 10 

Ústavy (vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž 

je Česká republika vázána), mají z hlediska hierarchie právních předpisů aplikační 

přednost před zákony a právními předpisy nižší právní síly. Princip aplikační přednosti 

je přitom explicitně stanoven přímo v čl. 10 Ústavy Stanoví li tedy mezinárodní smlouva 

podle čl. 10 Ústavy něco jiného než zákon, použije se mezinárodní sml zaručeno, že při 

případném nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být respektována 

právě mezinárodní smlouva podle čl. Ústavy. 

6.1. Úmluva o ochraně lidských práv 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

sdělení č. 209/1992 Sb., dále jen „Úmluva“) v oblasti daní a jiných povinných peněžitých 

plnění plynoucích do veřejných rozpočtů, je třeba zajistit soulad daňových předpisů  

touto úmluvou hned v několika oblastech. 

6.1.1. Právo na spravedlivý proces 

Pokud jde o zajištění práva na spravedlivý proces, které je zaručeno ustanovením čl. 6 odst. 

1 Úmluvy, lze poukázat na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ferrazzini 

proti Itálii. Podle tohoto rozhodnutí daňové záležitosti dosud tvoří součást tvrdého jádra 

výsad veřejné moci, přičemž veřejný charakter vztahu mezi daňovým poplatníkem a 

daňovým úřadem nadále převládá. Ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy se tak podle názoru 

Evropského soudu pro lidská práva na samotné daňové řízení v němž se týká zjištění a 

stanovení daně nevztahuje, neboť se nejedná o řízení o  

občanských právech a závazcích.  

Jestliže však za nedodržení daňových povinností hrozí daňovému subjektu sankce, nelze 

od požadavku na spravedlivý proces zcela odhlédnout. Při posuzování souladu navrhované 

právní úpravy v oblasti daňových předpisů s Úmluvou je tak třeba přihlédnout i k trestním 

aspektům čl. 6, ale i k čl. 7 Úmluvy nebo čl. 2 a 4 Protokolu č. 7  

Úmluvě, které se vztahují na řízení o daňových sankcích. Tento přístup byl potvrzen i 

Evropským soudem pro lidská práva např. v rozsudku ve věci . Čl. 6 odst. 1 Úmluvy sice 

mluví o trestním obvinění, nikoliv o řízení o uložení sankce za nesplnění povinnosti, avšak 

v tomto případě se jedná o autonomní pojem práva Úmluvy, který může mít jiný obsah než 

obdobný pojem vnitrostátního práva. Slučitelnost s tímto, ale i dalšími ustanoveními 

Úmluvy, zejména s požadavkem na uložení trestu (v tomto případě sankce) jen na základě 
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zákona, nebo na právo nebýt souzen nebo potrestán (sankciován) dvakrát v téže věci je 

přitom zajištěna možností daňového subjektu domoci se soudní ochrany, a to ve správním 

soudnictví. 

případě, že dojde k vyčerpání všech opravných prostředků podle daňového řádu, může 

ňový subjekt obrátit na soud s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. 

soudního řádu správního. Takové soudní řízení přitom musí respektovat základní principy 

uvedené v čl. 6 odst. 1 Úmluvy.  

Přestože tedy na daňové řízení v němž se týká zjištění a stanovení daně, není možno 

aplikovat ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy, v řízení o sankci za nesplnění daňové povinnosti 

naopak musí být všechny aspekty práva na spravedlivý proces zachovány. 

Navrhovaná právní úprava směřuje pouze ke změně sazeb odvodu z loterií a jiných 

podobných her a jeho rozpočtového určení, proto možnost domoci se soudní ochrany 

zůstává i v tomto případě zajištěna. Lze tedy říci, že navrhovaná právní úprava je 

požadavkem Úmluvy na zajištění práva na spravedlivý proces. 

výše uvedeného rozhodnutí ve věci Ferrazzini proti Itálii dále vyplývá, že čl. 1 Protokolu 

č. 1, týkající se ochrany majetku, vyhrazuje státům právo přijímat zákony, které považují 

za nezbytné, aby upravily užívání majetku v obecným zájmem a zajistily placení daní. 

Státům je tedy umožněno přijmout zákony, kterými ukládají povinnost platit daně, poplatky 

a jiná obdobná peněžitá plnění, avšak s určitým omezením vyplývajícím z požadavku na 

respektování samotné podstaty vlastnického práva, do kterého je uložením daně, poplatku 

nebo jiného obdobného peněžitého plnění zasahováno. Takový zásah do vlastnického práva 

proto musí odpovídat požadavkům zákonnosti, legitimity a proporcionality. 

Požadavek zákonnosti naplněn tehdy, pokud je zásah umožněn právním předpisem, který 

je v ústavním pořádkem, je dostupný, předvídatelný a obsahuje záruky proti svévoli.  

• Posouzení ústavnosti navrhované právní úpravy je provedeno v hlediska Úmluvy 

hraje roli jen zjevná neústavnost, případně neústavnost potvrzená příslušným 

orgánem (Ústavním soudem), jehož rozhodnutí nejsou právním předpisem 

respektována (viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ostatní proti České 

republice 

• daňových předpisů (v širokém slova smyslu) je zajištěna vyhlášením ve Sbírce 

zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že daně a poplatky (resp. jiná obdobná peněžitá 

plnění) lze ukládat pouze na základě zákona, což je zaručeno i na ústavní úrovni čl. 

11 odst. 5 Listiny, resp. čl. 4 odst. 1 Listiny, lze konstatovat, že všechny základní 

povinnosti daňového subjektu jsou dnes upraveny na zákonné úrovni a tudíž je 

požadavek dostupnosti naplněn. Návrh směřuje pouze ke změně sazeb a 

rozpočtového určení odvodu z loterií a jiných podobných her, tímto požadavkem 

Úmluvy v 

• Otázka předvídatelnosti tuzemských daňových předpisů (v širokém slova  
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minulosti opakovaně řešena Evropským soudem pro lidská práva 

(např. r. o., proti České republice nebo CBC 

České republice), kde byla jejich předvídatelnost potvrzena. Předvídatelnost 

daňového předpisu souvisí s tím, nakolik je povinnost v právním textu jednoznačně 

formulována. Vzhledem k tomu, že návrh upravuje pou rozpočtové určení odvodu 

z loterií a jiných podobných her, kdy oboje je vyjádřeno procentuálně či konkrétní 

částkou, tedy dostatečně určitě, nelze pochybovat o slučitelnosti návrhu s 

požadavkem předvídatelnosti. 

• Záruku proti svévoli a účinnou obranu proti nesprávnému postupu správce daně 

představují primárně řádné opravné prostředky, tedy odvolání popř. rozklad podle 

ustanovení § 109 a násl. daňového řádu. Povinností správce daně je přitom 

ustanovením § 102 odst. 1 písm. f) daňového řádu uvést ve svém  

rozhodnutí poučení o tom, zda je možné proti danému rozhodnutí podat odvolání, 

jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává a zároveň 

upozornit na případné vyloučení odkladného účinku. Pokud by toto poučení bylo 

nesprávné, neúplné nebo by zcela chybělo, je to spojeno s důsledky daného 

daňového subjektu (srov. § 261 daňového řádu). Vedle řádných opravných 

prostředků lze využít i mimořádných opravných prostředků dle daňového řádu, 

upravených v § 117 a násl. Kromě toho připouští daňový řád i jiné prostředky 

ochrany, kterými je třeba rozumět: námitku (srov. § 159 daňového řádu), stížnost 

(srov. § 261 daňového řádu) a podnět na nečinnost (srov. § 38 daňového řádu). 

Teprve tehdy, dojde vyčerpání všech opravných prostředků podle daňového řádu, 

může se daňový subjekt obrátit na soud s žalobou proti rozhodnutí správního 

orgánu. Riziko svévole je tak díky existenci opravných prostředků, ale i díky 

možnosti obrátit se na soud eliminováno v nejvyšší možné míře, což platí obecně 

pro všechny daňové předpisy. Lze tedy konstatovat, že případě odvodu z loterií a 

jiných podobných her, který je spravován podle daňového řádu, je situace stejná a 

tím je zajištěna slučitelnost návrhu úpravy tímto požadavkem Úmluvy 

Požadavek znamená, že je nezbytné zajistit, aby zásah, ke kterému má na základě právního 

předpisu dojít, sledoval legitimní cíle ve veřejném nebo obecném zájmu. Aby byl 

požadavek legitimity naplněn, je třeba tyto cíle specifikovat. Legitimním cílem je přitom 

každý cíl, který zákonodárce za cíl prohlásí, neboť neexistuje žádný, ani příkladný výčet 

takových cílů, jež by zákonodárce omezoval. V tomto případě je cílem navrhované úpravy 

zvýšení příjmů státního rozpočtu v důsledku zvýšení odvodu z terií a jiných podobných 

her. Tento cíl odpovídá záměru vyššího zdanění hazardu, vyjádřeném koaliční smlouvě na 

volební období 2013 – Programovým prohlášením vlády České republiky. 

Proporcionalita (přiměřenost) jako poslední požadavek se na poli čl. 1 Protokolu č. váže 

k tomu, že jednotlivec nesmí být nucen nést nadměrné individuální břemeno, typicky 

takové, které ohrožuje samotnou jeho existenci v rovině majetkových poměrů (hrozba 

ukončení podnikání či úpadku u právnické nebo fyzické osoby), včetně zabezpečování 

obživy pro sebe a pro rodinu v případě fyzické osoby. Sazby daní, poplatků a jiných 
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obdobných peněžitých plnění, stejně jako výše případných pokut, by proto neměly být 

likvidační (viz r. o., proti České repu 

Břeclav, s. r. o., proti České republice). To, zda navrhovaná právní úprava nepovede k 

škrtícímu (rdousícímu) efektu, je přitom třeba posuzovat i ve vztahu k ústavnímu pořádku 

(viz bod 4). Navrhovaná právní úprava, spočívající ve zvýšení sazeb odvodu z loterií a 

jiných podobných her a změně rozpočtového určení, byla připravena tak, aby byla pro 

subjekty únosná, a proto je plně slučitelná s požadavkem proporcionality. 

6.1.3. Další dotčená ustanovení požadavkem záruky proti svévoli, uvedeném v 

předchozím bodě úzce souvisí ustanovení čl. 13 Úmluvy, které deklaruje právo na účinný 

vnitrostátní prostředek nápravy v případě porušení práva zaručeného Úmluvou. Ten je při 

správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění zajištěn možností využít řádné 

i mimořádné opravné prostředky a kromě toho i další prostředky jako jsou námitky, stížnost 

nebo podnět na nečinnost, popř. možností domáhat se soudní ochrany, a také právem 

domáhat se náhrady škody a nemajetkové újmy, která byla porušením základního práva 

chráněného Úmluvou způsobena. Z tohoto hlediska je tedy soulad navrhované úpravy 

Úmluvou zajištěn. 

Zákaz vyjádřený v čl. 14 Úmluvy směřuje proti takovému zacházení, kdy osobami, které 

jsou ve stejném nebo obdobném postavení, bylo zacházeno nerovně, osobami, které 

se nacházejí v odlišném postavení, bylo zacházeno  

stejně. Pokud by tento přístup neměl žádné opodstatnění, tedy pokud by nebyl opřen o 

žádný legitimní a objektivní důvod, byl by diskriminační.  

Navrhovaná právní úprava počítá se zvýšením sazeb, ale také s diferenciací sazeb odvodu 

závislosti na druhu hry. Současná právní úprava je založená na principu jednotného  

zdanění všech loterií a jiných podobných her, kdy výše sazby činí 20 %. Jedinou výjimku 

tvořily a nadále budou tvořit výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení, u nichž 

je stanovena pevná část odvodu a poměrná část je stanovena na 20 % stejně jako případě 

ostatních her. Právě diferenciace sazeb by mohla být veřejností vnímána jako diskriminační 

vůči provozovatelům různých druhů her. Rozdílnost sazeb je však odůvodněna různou 

mírou rizikovosti jednotlivých her, což vyplývá ze závěrů studií zabývajících se škodlivostí 

hazardních her. Tímto tématem se zabývá např. s Společenské náklady na hazardní hraní 

v České republice 

je předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním loterií a 

jiných podobných her a ochrana hráčů. Se zdravím hráčů se totiž pojí i náklady na léčbu 

patologicky závislých. Podle studie Společenské náklady na hazardní hraní v České souvisí 

riziko vzniku závislosti u sázejícího na druhu hazardní hry. Z důvodu potřeby úhrady 

nákladů společnosti, které vznikají z konkrétního druhu hry, je možné zatížit rizikovější 

hry vyšší sazbou odvodu. hlediska provozovatelů loterie nebo jiné podobné hry nelze 

diferenciaci sazeb považovat za diskriminační. 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nerozlišuje sázející (účastníky 

loterií a jiných podobných her) podle jejich pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, 
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náboženství, politického a jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení 

Navrhovaná právní úprava je tak v požadavkem Úmluvy zakazujícím  

Na závěr lze konstatovat, že s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti je navrhovaná 

právní úprava plně slučitelná s mezinárodními smlouvami o lidských právech, zvláště s 

Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 to zejména s čl. 1 

Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a  

základních svobod. 

 

Psychiatrické centrum Praha při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy: 

Společenské náklady na hazardní hraní v České republice 

6.2. Úmluva o vzájemné správní pomoci 

Co se týče souladu navrhované právní úpra Úmluvou o vzájemné správní pomoci daňových 

záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 (č. 2/2014 Sb. m. s.), má Česká podle 

klasifikace OECD kód 1210 – – položkou zařazen odvod z loterií a jiných podobný 

Změnou sazby odvodu z loterií a jiných podobných  

her a jeho rozpočtového určení se na tomto nic nemění a soulad Úmluvou o vzájemné 

správní pomoci bude zachován. 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy době 

přípravy důvodové zprávy (březen 2015) ještě nejsou předkladateli známy souhrnné údaje 

z odvodových přiznání za odvodové období 2014, neboť nebyly  

Ministerstvem financí dosud zveřejněny. Z ůvodu bylo nutné určit výši základu loterií a 

jiných podobných her za IV. čtvrtletí roku 2014 kvalifikovaným odhadem. Odhad výnosu 

daně z hazardních her pro rok 2016 byl stanoven na základě údajů za první tři čtvrtletí roku 

2014 a odhadu IV. čtvrtletí. 

Protože má rok 2012 s rokem 2014 společnou zásadní charakteristiku, kterou je konání 

dvou velkých sportovních akcí (olympijských her a významného fotbalového turnaje), byla 

jako báze užita data právě roku 2012. Z důvodu této podobnosti, byl odhad za čtvrtletí 2014 

stanoven jako aritmetický průměr všech čtvrtletí celého roku 2012 pro každý jednotlivý 

dílčí základ odvodu z loterií a jiných podobných her. Odhad výnosu loterií a jiných 

podobných her za rok 2016 (tj. za první rok účinnosti ředkládané novely) vychází z takto 

upravených souhrnných dat kalendářního roku 2014. 

Protože se nepředpokládá jiný radikální dopad zvýšení sazby odvodu z loterií a jiných 

podobných her, než již uvedené snížení počtu výherních hracích přístrojů a jiných hnických 

zařízení, tabulka 1 je lineárním modelem zachycujícím zvýšení výnosu veřejných rozpočtů 
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v důsledku zvýšení poměrných sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her na 25 %. 

Tabulka rovněž zachycuje změnu výnosu odvodu z loterií a jiných podobných h důsledku 

zvýšení sazby pevné části dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických zařízení na 110 Kč za každý den, ve kterém byl každý z povolených přístrojů 

a zařízení povolen. Je také počítáno s poklesem počtu výherních hracích přístrojů a jiných 

technických zařízení o 10 

Výnos odvodu z loterií a jiných podobných her při zvýšení sazby odvodu 

 

Toto zařazení nicméně platí pouze pro OECD a nelze z něj usuzovat na povahu předmětné daně. 

Co se týče Evropské unie, Eurostat naopak v současnosti zařazuje hazardní hry do skupiny D21 Taxes on 

Products, přesněji D214 Taxes on lotteries, gambling and betting. Nelze tedy učinit jednoznačný závěr o tom, 

jaká je povaha odvodu z loterií a jiných podobných her. 

 

Lze mít za to, že uvedený odhad výnosu za rok 2016 může být cca o 10 % vyšší či o 10 % 

nižší z důvodu nemožnosti zcela exaktně předpokládat budoucí vývoj trhu. Výsledkem 

provedeného výpočtu je zvýšení příjmů veřejných rozpočtů o cca 2,2 až 2,6 mld. Kč 

Tento výnos je rozdělován podle § 41i zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích o loteriích a 

jiných podobných hrách, mezi státní rozpočet a rozpočty obcí podle rozpočtového určení  

Nově však bude dílčí odvod výherních hracích přístrojů a jiných technických 

zařízení rozdělen mezi rozpočty obcí a státní rozpočet v poměru 60:40 ve prospěch 

rozpočtů obcí. 

Jakým způsobem bude předpokládaný výnos rozpočtů obcí v porovnání s výnosem 

rozpočtu státního souhrnně řazených podle dílčích základů odvodu, uvádí tabulka 2 (v Kč): 
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Tabulka 2: Rozpočtové určení odvodu při změně sazby odvodu 

 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že změna rozpočtového určení odvodu bude mít důsledku 

pozitivní vliv na příjem státního rozpočtu, který lze předpokládat mezi  

mld. Kč až 2,3 mld. Kč na rozpočty obcí, který lze předpokládat v cca 250 až 

307 mil. Kč 

Navrhovaná novela bude mít dopad na podnikatelské prostředí, a to na provozovatele loterií 

a jiných podobných her. V současné době jsou tito provozovatelé zdaněni 20% loterií a 

jiných podobných her z rozdílu mezi vsazenými částkami a  

vyplacenými výhrami s tím, že provozovatelé výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení jsou s ohledem na existenci pevné části dílčího základu 

výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení zdaněni efektivní sazbou 

odvodu z loterií a jiných podobných her cca 25 % z rozdílu mezi vsazenými částkami a 

vyplacenými výhrami. 

případě zvýšení poměrných sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her na 25 % 

zvýšení sazby pevné části dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných nických 

zařízení na 110 Kč za každý den, ve kterém byl každý z povolených přístrojů  

a zařízení povolen, dojde ke zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her 

výjimkou provozovatelů výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

loterií a jiných podobných her ve výši 25 % z rozdílu mezi vsazenými částkami a 

vyplacenými výhrami a ke zdanění provozovatelů výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení efektivní sazbou odvodu z loterií jiných podobných her cca 

35 rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. 
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Na druhou stranu podle údajů Ministerstva financí provozovatelé loterií a jiných 

podobných her vykázali za rok 2013 daň z příjmů právnických osob ve výši cca 450 mil.  

Kč. Při současné sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 19 % bude docházet 

nelineární změně výše daně z příjmů právnických osob v závislosti na předpokládaném 

zvýšení odvodu z loterií a jiných podobných her.  

Zvláštní část čl. I, bodu 1(§ 41c písm. a) až f)) 

Navrhuje se zvýšení poměrné sazby odvodu z loterií a jiných podobných her u všech 

druhů loterií a jiných podobných her o 5 procentních bodů, tj. celkem na 25 %. Cílem 

tohoto ustanovení je v koaliční smlouvou a Programovým prohlášením vlády zvýšit příjem 

státního rozpočtu. čl. I, bodu 2 (§ 41c písm. g)) 

Navrhuje se zvýšení pevné sazby odvodu z loterií a jiných podobných her pro dílčí 

základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na 

dvojnásobek. Cílem tohoto ustanovení je v koaliční smlouvou a Programovým prohlášením 

vlády zvýšit příjem státního rozpočtu. čl. I, bodu 3 (§ 41i odst. 1 písm. a)) 

 ohledem na skutečnost, že cílem tohoto návrhu je v koaliční smlouvou  

Programovým prohlášením vlády zvýšit příjem státního rozpočtu, dochází ke změně 

rozpočtového určení části odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu 

výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Navrhuje se taková 

změna rozpočtového určení, která zajistí, aby dodatečný výnos plynoucí ze zvýšení sazeb 

odvodu připadl především do státního rozpočtu a zároveň aby příjem rozpočtů obcí zůstal 

souhrnu zachován (očekává se jeho mírné zvýšení). Část odvodu z loterií a jiných 

podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení bude ze 40 % příjmem státního rozpočtu. čl. I, bodu 4 (§ 41i odst. 1 písm. 

b)) 

Jde o změnu navazující na úpravu ustanovení § 41i odst. 1 písm. a). Je nezbytné 

anovení § 41i odst. 1 písm. b) tak, aby bylo rozpočtově určeno 100 % části odvodu z loterií 

a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení. Navrhuje se, by část odvodu z loterií a jiných podobných her 

ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

byla z 60 % příjmem rozpočtů obcí. 

čl. II, přechodné ustanovení 

Je zakotveno standardní přechodné ustanovení, které zajišťuje zamezení nepravé ivity, 

která by v rámci změn prováděných tímto zákonem nebyla žádoucí. 

čl. III, účinnost 

Navrhuje se účinnost od 1. ledna 2016, neboť ke změně právní úpravy odvodu loterií 

a jiných podobných her s ohledem na jeho odvodové období, kterým je kalendářní rok, 

musí docházet vždy k 1. dni příslušného kalendářního roku. 
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Praze dne 24. března 2015 

Jan Volný v. r. 
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