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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
300

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z 28. schůze
ze dne 18. září 2019
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti
daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
sněmovní tisk 509 – 2. čtení
Po úvodním slově ministryně financí A. Schillerové, zpravodajské zprávě posl.
J. Volného, kterou v zastoupení přednesl posl. M. Feranec, a po rozpravě rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů
veřejných rozpočtů (sněmovní tisk 509)
s c h v á l i l a ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

A. Úprava zdanění výher z hazardních her a z cen z účtenkové loterie (ČÁST
DRUHÁ – změna zákona o daních z příjmů)
1.

V části druhé čl. III dosavadní bod 1 zní:

„V § 4 odst. 1 písm. f) bodě 4 se slova „podle zákona upravujícího evidenci tržeb“ nahrazují
slovy „, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč“.“
2.

V části druhé čl. III se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:

„X. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova: „; v případě výher
z hazardních her jsou jednotlivým druhem příjmů výhry z
1.
2.
3.
4.
5.
6.

loterie a tomboly,
kursové sázky a totalizátorové hry,
technické hry,
živé hry s výjimkou turnaje živé hry,
turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a
jiných hazardních her než hazardních her podle bodů 1 až 5“.“.

Následující body se přečíslují.
3.

V části druhé čl. III dosavadní bod 3 zní:

„X. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) výhry z
1. loterie a tomboly, pokud výše výhry nepřesahuje 1 000 000 Kč,
2. hazardních her, které jsou jednotlivým druhem příjmu podle odstavce 1 písm. h)
bodů 2 až 6, pokud rozdíl mezi úhrnem výher spadajících do tohoho druhu příjmu
a úhrnem vkladů do hazardních her v rámci tohoto druhu příjmu za zdaňovací
období nepřesahuje 1 000 000 Kč,“.“.
4.

V části druhé čl. III se dosavadní bod 4 zrušuje.

Následující body se přečíslují.
5.

V části druhé čl. III dosavadní bod 5 zní:

„X. V § 10 odst. 4 větě třetí se za číslo „1“ vkládají slova „písm. h) bodu 1 a“.“.
6.

V části druhé čl. III se za dosavadní bod 5 vkládá nový bod X, který zní:

„X. V § 10 se na konci odstavce 5 doplňuje věta: „U příjmů podle odstavce 1 písm. h) bodů
2 až 6 je výdajem pouze vklad do hazardní hry.“.“.
Následující body se přečíslují.
7.

V části druhé čl. III dosavadní bod 6 zní:

„X. V § 10 odst. 8 větě třetí se za text „g),“ vkládají slova „h) bodu 1,“.“.
8.

V části druhé čl. III dosavadní bod 8 zní:

„X. V § 19 odst. 1 písm. zn) se slova „podle zákona upravujícího evidenci tržeb“ nahrazují
slovy „, jejíž hodnota nepřevyšuje 1 000 000 Kč“.“
9.

V části druhé čl. III dosavadní bod 15 zní:

„X. V § 24 odst. 2 písm. u) se za číslo „1“ vkládají slova „písm. h) bodu 1 nebo“.“.
10. V části druhé čl. III dosavadním bodě 17 se slova „hazardní hry“ nahrazují slovy „loterie
a tomboly“.
11. V části druhé čl. III se za dosavadní bod 17 doplňují nové body, který znějí:
„ X. V § 36 odst. 7 se za číslo „4“ vkládají slova „nebo veškeré příjmy uvedené v § 10 odst.
1 písm. h) bodě 1, které byly samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně
podle § 36, nesnížené o výdaje“.
X. V § 38d odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „až 8“.
X. V § 38d odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.“

12. V části druhé čl. IV dosavadním bodě 5 se slova „hazardní hry plynoucí ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „loterie a tomboly plynoucí ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, který je samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou
daně podle § 36,“.

B. Úprava přechodných ustanovení u spotřebních daní (ČÁST ČTVRTÁ –
změna zákona o spotřebních daních)
1. V Části čtvrté čl. VIII bod 1 zní:
„1. Ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro líh, u něhož povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla
ve zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
2. V Části čtvrté čl. VIII bod 2 zní:
„2. Ustanovení § 104 odst. 1 a § 130c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí pro
a) tabákové výrobky nebo zahřívané tabákové výrobky, u nichž povinnost daň přiznat
a zaplatit vznikla v roce 2019 nebo nejpozději v druhém kalendářním měsíci
následujícím po dni vyhlášení tohoto zákona,
b) surový tabák, u něhož daňová povinnost vznikla v roce 2019 nebo nejpozději
v druhém kalendářním měsíci následujícím po dni vyhlášení tohoto zákona.“.
3. V Části čtvrté se na konci čl. VIII doplňují body 3 až 6, které znějí:
„3. Pokud v důsledku přijetí tohoto zákona vznikne provozovateli daňového skladu nebo
oprávněnému příjemci pro opakované přijímání vybraných výrobků do 35 dnů ode dne, od
kterého se tento zákon použije na dané vybrané výrobky, povinnost změnit zajištění daně
poskytnuté podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, je povinen
a) zvýšit zajištění daně ve lhůtě 40 dnů ode dne zjištění rozdílu podle § 21 odst. 9 zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) do 10 dnů ode dne
1. zjištění rozdílu podle § 21 odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podat správci daně návrh na změnu způsobu
zajištění daně podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a
2. nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně, poskytnout
zajištění daně v souladu s tímto rozhodnutím.

4.
Povolení k provozování daňového skladu nebo povolení pro opakované přijímání
vybraných výrobků vydaná podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, provozovateli daňového skladu nebo oprávněnému příjemci, kteří
postupovali v souladu s bodem 3 písm. b) bodem 1, se do doby nabytí právní moci rozhodnutí
o návrhu na změnu podle bodu 3 písm. b) bodu 1 považují za povolení vydaná podle zákona
č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5.
Správce daně o návrhu na změnu způsobu zajištění daně podle bodu 3 písm. b) bodu
1 rozhodne do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do
10 dnů ode dne jeho doručení; odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek.
6.
Zajištění daně poskytnuté pro dopravu lihu, tabákových výrobků nebo zahřívaných
tabákových výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně nebo pro dopravu lihu
osvobozeného od daně zahájené přede dnem, od kterého se tento zákon použije na dané
vybrané výrobky, se považuje za zajištění daně poskytnuté v souladu se zákonem č. 353/2003
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

C. Zachování osvobození plynu určeného pro domovní kotelny od daně
z plynu (ČÁST ŠESTÁ – změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů)
Část šestá se včetně nadpisu zrušuje.
Následující části a články se přečíslují.

D. Změna ve výši některých sazeb daně z hazardních her (ČÁST SEDMÁ –
změna zákona o dani z hazardních her)
K části sedmé, čl. XII.:
1. Dosavadní bod 1 zrušuje.
2. Dosavadní bod 2 zrušuje.
3. Dosavadní bod 3 zrušuje.
4. Za dosavadní bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní:
„4. V § 4 písm. e) se číslo „35“ nahrazuje číslem „38“.“.
Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Jan VOLNÝ v.r.
zpravodaj
Milan FERANEC v.r.
v zastoupení

Miloslava VOSTRÁ v.r.
předsedkyně

