
Dovolte mi, abych se na Vás obrátil s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a to o poskytnutí těchto informací: 
 
Materiál, který prezentovala náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová  
při jednání rozpočtového výboru PS PČR dne 2. září 2015 (poslanecký návrh Jana Volného)  
o dopadech daňového zatížení na provozovatele loterií a jiných podobných her. Součástí 
materiálu dle jejího vyjádření je i Lafferova křivka zobrazující závislost celkové sumy vybraných 
daní na míře zdanění. 
Žádám Vás tímto o poskytnutí tohoto materiálu, který bychom rádi porovnali v rámci seriózně 
vedené debaty s našimi údaji. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 14. září  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 následujících informací: 
 
"Dovolte mi, abych se na Vás obrátil s žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, a to o poskytnutí těchto informací: 
Materiál, který prezentovala náměstkyně ministra financí Mgr. Simona Hornochová  
při jednání rozpočtového výboru PS PČR dne 2. září 2015 (poslanecký návrh Jana Volného)  
o dopadech daňového zatížení na provozovatele loterií a jiných podobných her. Součástí materiálu 
dle jejího vyjádření je i Lafferova křivka zobrazující závislost celkové sumy 
vybraných daní na míře zdanění. 
Žádám Vás tímto o poskytnutí tohoto materiálu, který bychom rádi porovnali v rámci seriózně vedené 
debaty s našimi údaji." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. Paní náměstkyně pro řízení sekce  
Mgr. Simona Hornochová měla na jednání rozpočtového výboru dne 2. září 2015 k dispozici veřejně 
známé materiály. Jediným podkladem, který měla paní náměstkyně k dispozici,  
a který obsahoval Lafferovy křivky, je důvodová zpráva k návrhu zákona o dani z hazardních her 
včetně její přílohy "Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA)" a kompilát použitých 
grafů a tabulek z této důvodové zprávy nebo její přílohy. Tabulky a grafy včetně Lafferových křivek 
jsou obsahem kapitoly 7 důvodové zprávy (str. 22 – 35), další související analýzy jsou pak uvedeny 
v příloze, především v části D. Důvodovou zprávu i její přílohu Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 

 
 


