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(Pozměňovací návrh by se rozdělil do dvou částí: A1 a A2, o kterých by bylo hlasováno samostatně.)

A1
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, sněmovní
tisk 206, se mění takto:
Vkládá se nová část pátá, která zní:
“ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o hazardních hrách
Čl. X
V zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 251/2017
Sb., se § 59 zrušuje.”.
Následující části a články se přečíslují.
Odůvodnění:
Stávající podoba § 59 zákona o hazardních hrách dopadá na turnaje, které mají přesně stanovený čas
začátku a není stanoven počet účastníků turnaje (tzv. scheduled turnaje). Naprostá většina těchto turnajů
je garantovaných, takže jejich pořádání omezuje § 59 zákona o hazardních hrách, a to často tak, že je
takový turnaj přímo nemožné uspořádat. Při tvorbě tohoto ustanovení byla opomenuta existence fáze
pozdní registrace, stejně jako skutečnost že některé turnaje mají více startovních dní. Pokud platí výklad
§59 zákona o hazardních hrách v tom smyslu, že předem stanovená minimální výše výhry znamená
garantovaný cenový fond turnaje, pak se těžko hledá způsob, jak takový turnaj zcela korektně pořádat
v kamenných kasinech a částečné řešení u online turnajů, které dovoluje českým hráčům vstoupit do
turnaje až po vybrání 50% garance může být považováno za jejich znevýhodnění oproti hráčům z jiných
zemí.
Druhá část § 59 zákona o hazardních hrách stanovující maximální procentní výši všech vkladů na
vyplacené výhry se v rámci části druhé daňového balíčku bodu 4. zavádí i do zákona o dani z hazardních
her. Z tohoto důvodu považujeme druhou část § 59 zákona o hazardních hrách za nadbytečnou.

A2
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, sněmovní
tisk 206, se mění takto:
V části druhé, článku III, bod 4 nově zní:
“4. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Z každého turnaje živé hry se při určení základu daně z hazardních her zohlední v součtu za
všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 98 % přijatých vkladů do tohoto turnaje.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.”
Odůvodnění:
Stanovením hranice 95% jako minimálního základu daně z těchto turnajů (§3 ZDHH), jsou turnaje živé
hry znevýhodněny oproti ostatním živým hrám, kde podobné hranice stanoveny nejsou a provozovatelé
vyplácejí vyšší výhry a odvádějí nižší daně, než jak tomu je u turnajů z živé hry. Aby došlo alespoň k
částečnému narovnání mezi turnaji z živých her a ostatními živými hrami považujeme za odpovídající
zvýšení této hranice o 3 %, tedy na 98 % přijatých vkladů.

