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Pozměňovací návrh poslance Karla Fiedlera
k vládnímu návrhu zákona o dani z hazardních her

/sněmovní tisk 579/

Doplňuje se nový § 6, který zní takto:
„§ 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 Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné
a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Český olympijský výbor je povinen použít peněžité dary
výhradně na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.
(3) Dílčí daň lze snížit nejvýše o 25% této dílčí daně.“
Ostatní paragrafy se 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 prostřednictvím Českého
olympijského výboru. Oproti současnému stavu však pozměňovací návrh upřesňuje
vynakládání prostředků, které mají být výhradně použity na podporu sportovních aktivit dětí a
mládeže.
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. Další výhodou oproti
financování v rámci kapitoly MŠMT je také skutečnost, že prostřednictvím Českého
olympijského výboru lze financování podpory českého sportu provádět projektově, tj.
víceletým způsobem. A pokud dojde k situaci, kdy prostředky nejsou ke konci roku
vyčerpány, nevrací se zpět do státního rozpočtu, ale zůstanou k dispozici Českému
olympijskému výboru pro financování sportu v následujícím roce.
Podpora sportu je účel, který je způsobilý pro podporu z veřejných peněz. O to více to platí,
pokud má jít o podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. Slevu na dílčí dani je nutné
považovat za výnos spadající do výnosu veřejných financí. Rozdíl je možné spatřovat v
omezení vlivu státu na tento omezený segment podpory sportu.
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 a bylo jasně prokázáno a podloženo audity, že prostředky byly
účelně vynaloženy na podporu sportu.
V rámci mezirezortního připomínkového řízení k zákonu o dani z hazardních her byla ze
strany MŠMT vznesena zásadní připomínka požadující zachování dílčí slevu odvodu. Tato
připomínka nebyla vypořádána a zůstala i jedním z rozporů pro jednání vlády.
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.

