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Pozměňovací návrh
poslance Jana Hamáčka k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her

(sněmovní tisk č. 579)

Za § 5 se vkládá nový § 6, který zní:
„§ 6
Sleva na dílčí dani
(1) O slevu na dílčí dani lze snížit
a) dílčí daň z loterií,
b) dílčí daň z kursových sázek.
(2) Slevu na dílčí dani může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých
poplatníkem v odvodovém období osobě určené Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy podle zákona o podpoře sportu na účely sportovní a tělovýchovné, pokud
poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Osoba určená Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy podle zákona o podpoře sportu
je povinna použít peněžité dary výhradně na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.
(3) Dílčí daň lze snížit nejvýše o 25% této dílčí daně.“.
V návaznosti na to se ostatní paragrafy přečíslují.

Odůvodnění:
Návrh předpokládá zachování současného modelu slevy na dílčím odvodu i v novém zákonu o
dani z hazardních her, kde se však bude jednat o slevu na dílčí dani. Účel prostředků, na které
se uplatní sleva, zůstává stejný, a to podpora sportu. Oproti současnému stavu však
pozměňovací návrh upřesňuje vynakládání prostředků, které mají být výhradně použity na
podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.
Také se nově stanoví, že podpora sporu, kterou lze jako slevu uplatnit, je poskytována osobě,
kterou určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na tento pozměňovací návrh
navazuje i pozměňovací návrh podaný k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her –
sněmovní tisk č. 580. V něm se navrhuje, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
transparentně určilo na každý kalendářní rok sportovní organizaci, v jejímž případě bude možné
dary jí poskytnuté odečíst jako slevu na dílčí dani.
Sleva na dílčím odvodu je pro český sport součástí vícezdrojového financování. Výhodou
financování sportu ze slevy na dílčím odvodu je skutečnost, že je nezávislé na aktuálním stavu
státního rozpočtu nebo na politických rozhodnutích. Prostředky jsou tak nejkratším možným
způsobem směrovány přímo do sportu a nedochází tak k jejich administrativně náročnějšímu
přerozdělování prostřednictvím státního rozpočtu a kapitoly MŠMT. Podpora sportu je účel,
který je způsobilý pro podporu z veřejných peněz.
Sleva na dílčím odvodu byla přijata zákonem č. 215/2013 Sb. s platností od 1. 1. 2014. Za rok
2014 byly v rámci slevy na dílčím odvodu Českému olympijskému výboru poskytnuty
prostředky ve výši 444 mil. Kč.
Zavedení slevy na dílčí dani by nemělo mít zásadní vliv na výnos daní z hazardních her v roce
2017. Podle vyjádření náměstkyně ministra financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. se novelou
zákona o loteriích platné od 1. 1. 2016 a zvednutím sazeb odvodů z loterií dosáhlo efektivní
úrovně navrhované daně od roku 2017. Výnos v roce 2017 by měl být na úrovni odhadovaného
výnosu za rok 2016, avšak v roce 2016 je platná možnost využít slevy na dílčím odvodu pro
loterie a kursové sázky.

