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Pozměňovací návrh poslance Karla Raise k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním
příjmů veřejných rozpočtů
(sněmovní tisk 509)

-21.

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 100 000 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 100 000 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 100 000 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 100 000 Kč“.“

-39.

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,“.

Odůvodnění
Navrhuje se úprava zdanění výher z hazardních her a cen z účtenkové loterie v souladu
s původním záměrem navrhovatele. Srážkové dani budou podléhat výhry z loterie a tomboly
plynoucí z České republiky, a to nesnížené o související výdaje, tedy ani o vklady do těchto
druhů her. Pokud výhry z loterie nebo tomboly poplynou ze zahraničí, budou je poplatníci
uvádět v daňovém přiznání a ani v tomto případě nebude možné tento příjem snížit o související
výdaje. Současně je umožněno výhry zdaněné srážkovou daní (§ 36) zahrnout do daňového
přiznání, čímž bude dosaženo stejného zacházení s výhrami z loterií a tombol bez ohledu na to,
odkud plynou. Osvobozena od daně bude jednotlivá výhra z loterie nebo tomboly, a to bez
ohledu na to, zda plyne z České republiky nebo ze zahraničí, v případě, že její hodnota
nepřesáhne 100 000 Kč.
Výhry z ostatních druhů hazardních her budou zdaňovány v obecném základu daně, poplatníci
je tedy budou muset uvádět v daňovém přiznání. Tyto výhry jsou rozděleny do několika skupin,
které představují jednotlivé druhy příjmů v rámci § 10 zákona o daních z příjmů. Dílčím
základem daně bude vždy rozdíl mezi úhrnem výher z hazardních her patřících do daného druhu
příjmů a úhrnem vkladů do hazardních her patřících do daného druhu příjmů, a to za dané
zdaňovací období. Jiné výdaje na dosažení příjmů v podobě výher než vklady do dané hazardní
hry nebude možné v dílčím základu daně uplatnit. Podle výše uvedeného rozdílu se také bude
posuzovat osvobození od daně – pokud nebude rozdíl mezi úhrnem výher a úhrnem vkladů
přesahovat 100 000 Kč, budou výhry z hazardních her spadajících do tohoto druhu příjmů od
daně osvobozeny.
Ceny z účtenkové loterie, pokud plynou z České republiky, podléhají srážkové dani bez
možnosti uplatnění výdajů, a pokud plynou ze zahraničí, musí je poplatník uvést v daňovém
přiznání, a to opět bez možnosti uplatnění výdajů. Osvobození od daně z příjmů je také
stanoveno pro jednotlivé ceny, jejichž hodnota nepřesáhne 100 000 Kč.

