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1. § 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Sazba daně
Sazba daně z hazardních her činí
a) 23 % pro dílčí základ daně z loterií,
b) 23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek,
c) 23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her,
d) 23 % pro dílčí základ daně z bing,
e) 28 % pro dílčí základ daně z technických her,
f) 23 % pro dílčí základ daně z živých her,
g) 23 % pro dílčí základ daně z tombol a
h) 23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu.“.

Odůvodnění:
Tento pozměňovací návrh navazuje na stávající daňový systém a reflektuje usnesení Rozpočtového
výboru ve věci nastavení budoucí daňové zátěže v Zákoně o dani z hazardních her.
Daň z hazardních her byla nedávno změněna zákonem č. 380/2015 Sb., který novelizuje zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, s účinností od 1. ledna 2016. Tato novela
zavádí diferenciaci ve zdanění hazardních her.
V souladu s přijatým Zákonem č. 380/2015 Sb., účinným od 1. ledna 2016, je daňová sazba pro
výherní automaty a další technická herní zařízení 28 %, společně s fixním poplatek 80,- Kč za den
pro výherní automaty. Toto se vztahuje pouze na výherní automaty. Veškeré ostatní hazardní hry
budou zdaněny ve výši 23 %.
Navrhovaný Zákon o dani z hazardních her předpokládá tři daňové sazby, konkrétně: (i) 35 % pro
technické hry, (ii) 30 % pro loterie, bingo a živou hru, a (iii) 25 % pro ostatní hazardní hry.
Ačkoli se domníváme, že jednotná daňová sazba, která by zajistila lépe naplnění účelu zákona, by
měla být uplatňovaná na všechny provozovatele stejně, bez ohledu na druh hry a nezávisle na
distribučním kanálu;
S ohledem na kladné zkušenosti z několika ostatních členských států, kde je jednotná sazba bez
rozdílu aplikovaná;
S poukazem na to, že jednotná daňová sazba na všechny typy her, provozované jakýmkoliv
způsobem, je více slučitelná s pravidly EU ve věci státní podpory, také se základními svobodami EU
a ustálenou judikaturou Soudního dvora EU;
Vzhledem k tomu, že významné a časté změny v daňových sazbách odporují zásadě legitimního
očekávání;
Berouce v potaz doporučení Evropské komise a Evropského Parlamentu, že daň by nikdy neměla být
likvidační, a také výzvu členským státům, aby přijaly konkurenceschopné daňové sazby;
S přihlédnutím k tomu, že na technické hry by mělo být použito stejného přístupu a zdůvodnění jako
na ostatní hazardní hry, za účelem zachování práva na rovné zacházení;
Navržená daňová sazba ve výši 23 %, rovněž doporučená Rozpočtovým výborem, je plně
konzistentní s kompromisní daňovou sazbou v současné vládní novele. Zvýšení daňové sazby pro
technické hry a zároveň snížení u všech ostatních her je nekoherentní a diskriminační vůči
provozovatelům výherních automatů, zejména ve srovnání s jinými hrami, které mají srovnatelnou
zaměření a klientelu. Takováto úprava by mohla vést k porušení práva EU;
Tato novela rovněž vyhovuje principu proporcionality a evropskému právu. Ochrana hráčů je
ospravedlnitelná podle Čl. 52 Smlouvy o EU. To znamená (i) být přiměřená ve vztahu ke
sledovanému cíli a (ii) za užití co nejméně restriktivních nástrojů. Zákon o hazardních hrách
takovouto úpravu poskytuje, zejména nově představuje povinnou registraci hráčů, sebe-omezující
opatření, a další;
Tento pozměňovací návrh navrhuje ponechat současné, platné daňové sazby s diferenciací dvou
daňových sazeb s odvoláním na nově přijatou regulaci v zákoně č. 380/2015 Sb. Výherní automaty a
další technická herní zařízení budou zdaněny 28 %.

