
NovNováá prpráávnvníí úúpravaprava
hazardnhazardníích herch her

PrahaPraha
19. prosince 201419. prosince 2014

Motto: Méně hazardu, více sportu pro naše děti



A. A. SouSouččasný stavasný stav

Jednotná 20% sazba pro všechny druhy her
(vklady-výhry)

•Daň z příjmů právnických osob 19 % (příjmy-výdaje)
•DPH – provozování osvobozeno bez nároku na odpočet
•U VHP navíc pevná část 20.000,- Kč za přístroj/rok



B. B. Navrhovaný stavNavrhovaný stav



C. HlavnC. Hlavníí principy zprincipy záákona o dani kona o dani 
z hazardnz hazardníích herch her

• Poplatníci daně: držitelé základního povolení k provozování
hazardní hry i ti, kdo hazardní hru provozují nelegálně

• Zdaněno i provozování her prostřednictvím internetu

• Dílčí základy daně na principu IN-OUT (vklady-výhry)
– Ověřené, efektivní, zohledňující odlišné aspekty jednotlivých druhů her
– V případě technických her zachován systém pevné a poměrné části

• Diferencovaná sazba daně

• Systém rozpočtového určení daní převzat z dosavadní právní
úpravy 



Důvody pro výši sazby
•Nejrozšířenější hazardní hra v ČR – aktuálně 63 % trhu 
•Vysoce dostupná hra
•Nejškodlivější pro zdraví sázejícího
•Nejvážnější dopady na finanční situaci hráčů
•Úspory z rozsahu provozovatelů -> koncentrace provozů -> nižší
dostupnost -> menší míra rizikovosti
•Krytí výdajů na sanaci škod způsobených patologickým hraním
•Regulační efekt na nabídku hraní technických her na trhu

D. Sazby danD. Sazby daněě
40 % + 40.000 K40 % + 40.000 Kčč/rok u technick/rok u technickéé hryhry



D. Sazby danD. Sazby daněě
40 % u 40 % u žživivéé hryhry

Důvody pro výši sazby
•Nezanedbatelné riziko vzniku patologického hráčství
•Omezení praní špinavých peněz
•Úspory z rozsahu provozovatelů -> koncentrace provozů -> nižší
dostupnost -> menší míra rizikovosti
•Zachování pouze lukrativních provozů
•Spravovatelnost daně – kombinace s technickou hrou
•Zdanění na úrovni Evropské unie



Důvody pro výši sazby
•Nízká míra rizikovosti pro vznik patologického hráčství
•Ve většině zemí Evropské unie státní monopol (Norsko, 
Slovensko, Polsko, Itálie, Švédsko apod.)
•Sazba je na úrovni států Evropské unie

Historie loterií
Sazka odváděla jednu miliardu ročně na sport

D. Sazby danD. Sazby daněě
30 % u loterie30 % u loterie



D. Sazby danD. Sazby daněě
30 % u kursov30 % u kursovéé ssáázkyzky

Důvody pro výši sazby
•Nízký počet rizikových faktorů pro vznik patologického hráčství
•Snadná aplikovatelnost preventivních opatření
•Eliminace rizika nelegálního (online) provozování
•Zatížení provozovatelů na úrovni Evropské unie
•Otevíráme trh zahraničním subjektům:

- Německo – 33 %
- Polsko – 80 %
- Slovensko – 40 % 



DDěěkujeme za Vakujeme za Vašši i 
pozornostpozornost
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