Pozměňovací návrh posl. Miroslava Svobody k sněmovnímu tisku č. 733
ČÁST SEDMÁ
Čl. VIII
Změna zákona o loteriích
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994
Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., a zákona č.
458/2011 Sb. se mění takto:
1. V § 41b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursovýh sázek podle § 50 odst. 3
v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“
2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) ze sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 41b odst. 1 písmeno e) se slova „a) až c)“ nahrazují slovy „a) až d)“.
4. V § 41c písmena a) a b) znějí:
„a) 15% pro dílčí základ odvodu z loterií,
b) 15% pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.
5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 20% pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“.
Dosavadní písmena C až F se označují jako písmena D až G.
6. Za §41i se vkládá nový § 41j, který včetně nadpisu zní:
„§ 41j
Dary na podporu sportu
1) Provozovatel loterie podle § 2 písm. a), c) a d) A provozovatel hry podle § 2 písm. h) a
internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3, kteří poskytnou dar na účely tělovýchovné
a sportovní prostřednictvím Českého olympijského výboru 9) zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup hodnotu daru a datum předání. V případě peněžitých darů se datem předání
rozumí odepsání částky z účtu provozovatele.
2) O hodnotu darů podle odstavce 1 se zvyšuje limit pro odečet hodnoty poskytnutých darů od
základu daně z příjmů stanovený zvláštním zákonem 10).
9) § 5 zákona č. 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik.
10) § 20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“
Dosavadní část sedmá se označuje jako část osmá a dosavadní čl. VIII se označuje jako čl.
IX.

Odůvodnění:
Pozměňovací návrh snižuje sazbu odvodu z 20% na 15%, tedy stejně jako u kursových sázek,
i pro číselné loterie.
V obou případech se změna týká pouze provozovatelů, jejichž aktivity jsou přímo spojeny se
sportovním prostředím a jenž nejsou společensky nebezpečné.
Bohužel není legislativně možné zajistit, aby část odvodu byla ze zákona přímo příjmem
Českého olympijského výboru. Proto se dohodli provozovatelé loterií a kursových sázek
(SAZKA – sázková kancelář, a.s. a společnosti Fortuna, Tipsport, Chance a StarTip (jako
členové APKURS), že každoročně bezúplatně poskytnou ČOV finanční prostředky ve výši
5% ze základu odvodu z loterií a z kursových sázek. To za předpokladu, že bude legislativně
snížen stávající odvod ve výši 20% z loterií a kursových sázek na 15%.
Současně je třeba zajistit zveřejnění poskytnutých darů tak, aby existovala veřejná kontrola
plnění tohoto závazku.
Zákon o dani z příjmů limituje pro právnické osoby možnost snížit základ daně o poskytnuté
dary (na vymezený účel) max. do výše 5% základu daně. Proto, aby provozovatelé loterií a
kursových sázek mohli poskytovat dary ČOV a nebyli daňově znevýhodněni oproti odvodu
do státního rozpočtu, je navrženo, že tyto dary se nezapočítávají do limitu 5%. Mohou tedy
poskytnout dary s odpočtem od základu daně ve výši překračující obecný limit. Dopad tohoto
opatření na státní rozpočet je neutrální, protože současný odvod z loterií a jiných podobných
her je nákladem snižujícím základ daně.

