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ZÁKON
ze dne ………. 2012

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994
Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č.
320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., a zákona č. 458/2011 Sb. se
mění takto:
1. V § 41b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursovýh sázek podle § 50 odst. 3
v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“
2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) ze sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 41b odst. 1 písmeno e) se slova „a) až c)“ nahrazují slovy „a) až d)“.
4. V § 41c písmena a) a b) znějí:
„a) 15% pro dílčí základ odvodu z loterií,
b) 15% pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.
5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 20% pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“.
Dosavadní písmena c až f se označují jako písmena d až g.
6. Za §41i se vkládá nový § 41j, který včetně nadpisu zní:
„§ 41j
Dary na podporu sportu
1) Provozovatel loterie podle § 2 písm. a), c) a d) a provozovatel hry podle § 2 písm. h) a
internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3, kteří poskytnou dar na účely tělovýchovné a

sportovní prostřednictvím Českého olympijského výboru 9) zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup hodnotu daru a datum předání. V případě peněžitých darů se datem předání
rozumí odepsání částky z účtu provozovatele.
2) O hodnotu darů podle odstavce 1 se zvyšuje limit pro odečet hodnoty poskytnutých darů od
základu daně z příjmů stanovený zvláštním zákonem 10).
9) § 5 zákona č. 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik.
10) § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Návrh snižuje sazbu odvodu z 20% na 15%, tedy stejně jako u kursových sázek i pro
číselné loterie. V obou případech se změna týká pouze provozovatelů, jejichž aktivity jsou
přímo spojeny se sportovním prostředím a jenž nejsou společensky nebezpečné. Bohužel není
legislativně možné zajistit, aby část odvodu byla ze zákona přímo příjmem Českého
olympijského výboru. Proto se dohodli všichni provozovatelé loterií a kursových sázek, že
každoročně bezúplatně poskytnou ČOV finanční prostředky ve výši 5% ze základu odvodu
z loterií a z kursových sázek. To za předpokladu, že bude legislativně snížen stávající odvod ve
výši 20% z loterií a kursových sázek na 15%.
Současně je třeba zajistit zveřejnění poskytnutých darů tak, aby existovala veřejná
kontrola plnění tohoto závazku.
Zákon o dani z příjmů limituje pro právnické osoby možnost snížit základ daně o
poskytnuté dary (na vymezený účel) max. do výše 5% základu daně. Proto, aby provozovatelé
loterií a kursových sázek mohli poskytovat dary ČOV a nebyli daňově znevýhodněni oproti
odvodu do státního rozpočtu, je navrženo, že tyto dary se nezapočítávají do limitu 5%. Mohou
tedy poskytnout dary s odpočtem od základu daně ve výši překračující obecný limit. Dopad
tohoto opatření na státní rozpočet je neutrální, protože současný odvod z loterií a jiných
podobných her je nákladem snižujícím základ daně.
Dopady návrhu na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí
Navrhovaná právní úprava sníží příjmy státního rozpočtu o 210 mil. Kč a rozpočty obcí
o 90 mil. Kč. Na rozpočet krajů nemá navrhovaná právní úprava žádný dopad.
Soulad s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR
Navrhovaná změna není v rozporu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním
smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
Soulad s právem Evropských společenství
Navrhovaná změna není v rozporu s právními akty Evropských společenství.
Vzhledem k tomu, že problematiku financování sportu je nezbytné řešit co nejrychleji,
žádá navrhovatel v souladu s ust. § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, aby Sněmovna vyslovila souhlas
s předloženým návrhem již v prvém čtení.

Zvláštní část
K čl. I bod 1. a 2.
Sázkové hry podle §2 písmene i a sázkové hry v kasínu se vyčleňují z textu písmene b)
do nově vkládaného samostatného písmene c).
K čl. I bod 3.
Jedná se o legislativně technickou úpravu.
K čl. I bod 4.
Snižuje se procentní sazba u odvodů z loterií a kurzových sázek.
K čl. I bod 5.
Zůstává zachována 20% sazba pro odvody ze sázkových her v kasínu.
K čl. I bod 6.
Viz obecná část důvodové zprávy.

V Praze dne 8. listopadu 2012
Předkladatel
Pavel Svoboda, v.r.
Jan Smutný, v.r.

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
202/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. května 1990
o loteriích a jiných podobných hrách
§ 41b
Dílčí základy odvodu
(1) Dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn
vyplacených výher
a) z provozovaných loterií podle § 2 písm. a), c) a d) v případě dílčího odvodu z loterií,
b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50
odst. 3 nebo sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu z kursových
sázek a sázkových her v kasinu,
c) ze sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v
kasinu
c) d) z her provozovaných podle § 2 písm. m) v případě dílčího základu odvodu z
karetních turnajových a hotovostních sázkových her,
d) e) z provozovaných loterií nebo jiných podobných her neuvedených v písmenech a)
až c) a) až d) a odstavci 3 v případě dílčího odvodu z ostatních loterií a jiných
podobných her.
(2) Dílčí základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení se skládá z poměrné a pevné části.
(3) Poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn
vyplacených výher ze sázkových her podle § 2 písm. e), l), n) a § 50 odst. 3 provozovaných
pomocí povolených přístrojů a zařízení, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jednotlivé
herní místo
a) povoleného výherního hracího přístroje,
b) povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu,
c) povoleného lokálního loterního systému,
d) jiného technického herního zařízení povoleného podle § 50 odst. 3.
(4) Pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení tvoří součet počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených
přístrojů a zařízení povolen.

(5) Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří
vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovaným vkladem
(sázkou).
§ 41c
Sazba odvodu
Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí
a) 20 % pro dílčí základ odvodu z loterií,
a) 15 % pro dílčí základ odvodu z loterií,
b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu,
b) 15 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu,
c) 20% pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu
c) d) 20 % pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových
her,
d) e) 20 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her,
e) f) 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a
jiných technických herních zařízení,
f) g) 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a
jiných technických herních zařízení.
§ 41i
Rozpočtové určení odvodu
(1) Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je z
a) 20 % příjmem státního rozpočtu a
b) 80 % příjmem rozpočtů obcí.
(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 1 písm.
b) jednotlivého poplatníka odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu
povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi umístněných na území dané obce v
jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému průměrnému počtu
povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi v těchto dnech.
(3) Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu podle odstavce 1 je
z
a) 70 % příjmem státního rozpočtu a
b) 30 % příjmem rozpočtů obcí.
(4) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 3 písm.
b), se stanoví obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního
hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle zákona upravujícího rozpočtové určení
daní s tím, že se postupuje podle vyhlášky k provedení tohoto zákona účinné od 1. září
odvodového období; do nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle účinné vyhlášky.

§ 41j
Dary na podporu sportu
1) Provozovatel loterie podle § 2 písm. a), c) a d) a provozovatel hry podle § 2 písm. h)
a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3, kteří poskytnou dar na účely tělovýchovné
a sportovní prostřednictvím Českého olympijského výboru 9) zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup hodnotu daru a datum předání. V případě peněžitých darů se datem předání
rozumí odepsání částky z účtu provozovatele.
2) O hodnotu darů podle odstavce 1 se zvyšuje limit pro odečet hodnoty poskytnutých
darů od základu daně z příjmů stanovený zvláštním zákonem 10).
9) § 5 zákona č. 60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik.
10) § 20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“

