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I. Dvě fáze reformy  
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  Novela zákona 202/1990 Sb. 
Sněmovní tisk 626 

Zákon o dani z hazardních her 
Sněmovní tisk 578 

Charakteristika Dílčí novela loterního zákona Komplexní úprava 

Plánovaná účinnost 1. ledna 2016 1. ledna 2017 

Legislativní proces Garanční výbor před 3. čtením Projednávání přerušeno v 1. čtení 

Cíl Ochrana hráčů 
Výnos odvodu 
 

Ochrana hráčů 
Otevření trhu zahraničním 
provozovatelům 
Daňový výnos 

Předpokládané 
finanční dopady 

Zvýšení výnosu o cca  
1,8 – 2,2 mld. Kč ročně ve prospěch 
státního rozpočtu 

Zvýšení výnosu o cca  
1,9 – 2,3 mld. Kč ročně ve prospěch 
státního rozpočtu 



II. Nelegální a internetové provozování  
• dosud poplatníkem odvodu „provozovatel loterie nebo 

jiné podobné hry“ 
– provozovatelem je právnická osoba se sídlem v České 

republice, která je držitelem povolení 

• nově poplatníkem daně legální i nelegální provozovatelé, 
tj.: 

– držitel základního povolení 
– ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez povolení provozuje 
– ten, kdo ohlásil hazardní hru 
– ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez ohlášení provozuje 
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II. Nelegální a internetové provozování 

• dosud předmětem odvodu provozování loterie nebo jiné 
podobné hry  
– bez explicitního vymezení teritoriální působnosti 

• nově předmět daně speciálně upraven pro offline i online 
provozování 

– offline provozování  
• na území České republiky 

– online provozování  
• i jen z části zaměřené nebo cílené mimo jiné na osoby s bydlištěm na 

území ČR, a to jen pro tyto osoby 
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III. Sazby 

• sazby jsou nově diferencované 
• východiska a určení výše sazeb: 

– programové prohlášení vlády a koaliční smlouva 
– mezinárodní srovnání 
– škodlivost 
– ziskovost 
– pokles trhu - zvýšením sazeb daně (Lafferova křivka) 
– pokles trhu - zákonem o provozování hazardních her 
– testování sazeb na finančních datech provozovatelů 
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  Zákon 
202/1990 Sb. 

(Současný stav) 

Novela zákona 
202/1990 Sb. 

(ST 626) 

Zákon o dani 
z hazardních her 

(ST578) 

Loterie 20 % 23 % 30 % 
Živé hry 20 % 23 % 30 % 
Kursové sázky 20 % 23 % 25 % 
Totalizátorové hry 20 % 23 % 25 % 
Tomboly (nad 100 000 Kč) 20 % 23 % 25 % 
Binga 20 % 23 % 25 % 
Turnaje malého rozsahu 20 % 23 % 25 % 
Technické hry - variabilní část  20 % 28 % 35 % 

Technické hry – pevná složka Pevná část odvodu 
55 Kč/den 

Pevná část odvodu 
80 Kč/den 

Minimální daň 
9 200 Kč/čtvrtletí 
(cca 100 Kč/den) 



IV. Rozpočtové určení daně 
• zachování principu dělby mezi státní rozpočet a rozpočty obcí 

 
• změna poměrů rozpočtového určení u dílčího základu  

z technických her 
 

• zachování způsobu dělby výnosu mezi obce a poměrů 
rozpočtového určení u ostatních dílčích základů daně 
 

• dodatečný výnos je příjmem státního rozpočtu 
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IV. Rozpočtové určení daně 

  

Zákon 202/1990 Sb. 
Současný stav 

Novela zákona 202/1990 
Sb. 

Sněmovní tisk 626 

Zákon o dani 
z hazardních her 

Sněmovní tisk 578 

Technické hry 
(stát:obce) 

20:80 40:60 35:65 

Ostatní hazardní 
hry 
(stát:obce) 

70:30 70:30 70:30 
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V. Sleva na odvodu 
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Zákon 202/1990 Sb. 

Současný stav 

Novela zákona 202/1990 
Sb. 

Sněmovní tisk 626 

Zákon o dani 
z hazardních her 

Sněmovní tisk 578 
Výše slevy 
(dary ČOV) 

444 mil. Kč 600 mil Kč x 

• provozovatel loterií nebo kursových sázek může snížit odvod  
o slevu na odvodu 

• slevu provozovatel uplatní do výše hodnoty peněžitých darů 
ČOV, nejvýše do 25 % dílčího odvodu 

• argumenty pro zrušení slevy 
– zásada neúčelovosti příjmů veřejných rozpočtů 
– princip každoročního sestavování veřejných rozpočtů 



Děkuji za pozornost. 
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