
 
 
Dle médií MF navrhuje zvýšeit podstatně daň (poplatek) z hazardu. MF předpokládá přínos do 
státního rozpočtu v miliardách Kč, poslanec Kalousek tvrdí, že to bude o hodně méně. Žádám 
V8s o následující informace (pokud je máte k dispozici). 
 
"1. Jak jste dospěli k Vámi uváděné částce a kolik a kolik to je; zda se jedná o odborný odhad 
nebo propočet. V případě propočtu, žádám jej. 
2. Kolik činí náklady daňových poplatníků v důsledku zavedení změny a jak jste k tomu dospěli. 
3. Výnosy ze sazky a sportky šly do státu nebo social. organizací. Žádám Vás o informaci, kolik 
to činilo v jednotlivých letech 1980 až 1989. Kolik dostali daň. poplatníci z prodeje (privatizace), 
kolik činily náklady. Kolik činí zisky v jednotlivých letech po privatizaci. Za kolik let se 
investice vrátila kupcům. 
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 V Praze dne 23.11. 2015 

 
 Č. j.: MF-51513/2015/10-11/2191 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o 
odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 12. listopadu  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací následujících informací: 
 
Dle médií MF navrhuje zvýšeit podstatně daň (poplatek) z hazardu. MF předpokládá přínos 
do státního rozpočtu v miliardách Kč, poslanec Kalousek tvrdí, že to bude o hodně méně. 
Žádám V8s o následující informace (pokud je máte k dispozici). 
 
"1. Jak jste dospěli k Vámi uváděné částce a kolik a kolik to je; zda se jedná o odborný odhad 
nebo propočet. V případě propočtu, žádám jej. 
2. Kolik činí náklady daňových poplatníků v důsledku zavedení změny a jak jste k tomu 
dospěli. 
3. Výnosy ze sazky a sportky šly do státu nebo social. organizací. Žádám Vás o informaci, 
kolik to činilo v jednotlivých letech 1980 až 1989. Kolik dostali daň. poplatníci z prodeje 
(privatizace), kolik činily náklady. Kolik činí zisky v jednotlivých letech po privatizaci. Za 
kolik let se investice vrátila kupcům. 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 
 Ad 1) 
 Postup při určování odhadovaného výnosu daně z hazardních her je podrobně popsán 
v sekci 7 obecné části důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her 
(sněmovní tisk 579). 
Stručně lze shrnout, že očekávaný výnos daně se zakládá na odborném odhadu, který vychází 
zejména z následujících údajů: 
• Výnos odvodu z loterií a jiných podobných her za rok 2014. 
• Odhad nárůstu výnosu daně v důsledku umožnění provozování některých hazardních her on-
line při zohlednění zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a analýzy provedené společností 
KPMG. 



• Expertní odhad poklesu trhu v důsledku o zvýšení daně z hazardních her, založený mimo 
jiné na finanční analýze provozovatelů hazardních her, kterou provedlo Ministerstvo financí. 
o zavedení opatření podle zákona o hazardních hrách, provedený odborníky z praxe.  
V návaznosti na to byl sestaven matematický model, na základě kterého byl odhadnut výnos 
daně z hazardních her. 
 
 Ad 2) 
 Z otázky není jasné, zda žadatel pojmem „daňoví poplatníci“ označuje „poplatníky 
odvodu z loterií a jiných obdobných her resp. daně z hazardních her“, nebo zda je tímto 
pojmem myšlena obecně „výdajová strana veřejných rozpočtů“. 
 
 Pokud jde o poplatníky daně z hazardních her, tak vzhledem k očekávanému nárůstu 
daňových příjmů o 1,9 až 2,3 mld. Kč, lze v důsledku zavedení daně z hazardních her 
očekávat především agregovaný nárůst jejich nákladů až v této výši. 
 
 Pokud jde o výdajovou stranu veřejných rozpočtů, tak podle Generálního finančního 
ředitelství půjde o náklady související s úpravou informačního systému pro správu daní ADIS 
ve výši cca 40 mil. Kč a náklady související s vytvořením napojení informačního systému 
ADIS na nový informační systém provozování hazardních her ve výši cca 10 mil. Kč. Celkem 
se tedy počítá s bezprostředními náklady, spojenými se zavedením daně z hazardních her, ve 
výši cca 50 mil Kč. Tyto údaje jsou uvedeny v sekci 7.4 obecné části. 
 
 Ad 3) 
 Ve věci výnosů z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.,  
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále též “loterní zákon”), 
není povinností jejich provozovatele takový údaj poskytovat orgánům státního dozoru  
pro oblast loterií, těm je znám pouze dílčí základ odvodu, který ve smyslu ustanovení § 41b 
loterního zákona tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených 
výher. Informací o výnosech by měl, ovšem s příhlédnutím k jejímu stáří, disponovat 
pravděpodobně správce daně. Ostatní údaje jsou rázu čistě ekonomického a nejsou  
v působnosti odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriem a předmětnými 
informacemi tudíž nedisponuje.  
 
 


