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A. HISTORIE ZDANĚNÍ 
HAZARDNÍCH HER V ČESKÉ 

REPUBLICE 
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I. Zdanění provozování hazardních 
her před rokem 2012 

Plnění Výše 

Odvod části výtěžku na 
veřejně prospěšné účely 

6 - 20 % z IN-OUT (progresivní) 

Odvod na státní dozor 1 % z IN-OUT  

Místní poplatky 1 000 – 5 000 Kč čtvrtletně za technické herní zařízení 

Správní poplatky 1 000 – 30 000 Kč nebo ročně 10 % z IN nebo IN-OUT 

Daň z příjmů právnických 
osob 

Příjmy z přijatých sázek osvobozeny 

Daň z přidané hodnoty Provozování osvobozeno bez nároku na odpočet daně 
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II. Zdanění provozování hazardních 
her 2012 - 2015 

• na základě novely daňových zákonů č. 458/2011 Sb. 
 Plnění Výše 

Odvod z loterií a jiných podobných her Technické hry:  20 % z IN-OUT +  
55 Kč/přístroj/den 

Ostatní hry:      20 % z IN-OUT 
Správní poplatky 3 000 - 5 000 Kč 

Daň z příjmů právnických osob 19 % z příjmy-výdaje 

Daň z přidané hodnoty Provozování osvobozeno bez nároku na 
odpočet daně 
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B. REFORMA ZDANĚNÍ 
HAZARDNÍCH HER 
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I. Impulzy pro reformu zdanění 

• legislativa zaostává za vývojem technologií 
• významný černý a šedý trh 
• nevyhovující a příliš liberální právní úprava 
• rozpor s unijním právem – právo na volný 

pohyb služeb 
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II. Dvě fáze reformy zdanění 
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  Novela č. 380/2015 Sb. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her 

Charakteristika Dílčí novela zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách 

Komplexní úprava 

Účinnost 1. ledna 2016 1. ledna 2017 

Legislativní proces Účinná právní úprava Platná právní úprava (vyhlášeno ve 
Sbírce zákonů) 

Hlavní cíle Ochrana hráčů 
Vyšší výnos odvodu (cca + 2 mld. 
Kč) 
 

Ochrana hráčů 
Otevření trhu zahraničním 
provozovatelům 
Reakce na růst trhu internetových her 



III. Důvody pro rozdělení na fáze 
• postupný náběh regulace  
• dostatečný čas na přípravu na nová regulatorní 

opatření pro provozovatele hazardních her  
i orgány veřejné moci 

• prostor pro odbornou diskusi s provozovateli 
hazardních her, obcemi a veřejností 

• příprava monitorovacího systému 
• notifikace 
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IV. Zdanění provozování hazardních 
her 2015 vs. 2016 

Sazby do 2015 Sazby pro 2016 

Technické hry: 20 % z IN-OUT +  
55 Kč/přístroj/den 

Ostatní hry:      20 % z IN-OUT 

Technické hry: 28 % z IN-OUT +  
80 Kč/přístroj/den 

Ostatní hry:      23 % z IN-OUT 
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Rozpočtové určení odvodu do 2015 Rozpočtové určení odvodu pro 2016 

Stát Obce Stát Obce 

Výnos z 
technické 
hry 

20 % 80 % Výnos z 
technické 
hry 

37 % 63 % 

Výnos z 
ostatních her 

70 % 30 % Výnos z 
ostatních her 

70 % 30 % 



C. DAŇ Z HAZARDNÍCH HER 
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Osnova kapitoly 

I. Obecně k dani z hazardních her 
II. Konstrukční prvky daně z hazardních her 
III. Správa daně z hazardních her 
IV.Přechodná ustanovení a účinnost 
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I. Obecně 
• zrušení zákona č. 202/1990 Sb. 
• součást nové komplexní úpravy trhu  

s hazardními hrami od 1. ledna 2017 
– zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.; ZHH) 
– zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.; ZDHH) 
– změnový zákon (č. 188/2016 Sb.) 

• nahrazení odvodu daní z hazardních her 
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II. Konstrukční prvky daně  
z hazardních her 

1. Poplatník daně 
2. Předmět daně 
3. Základ daně 
4. Sazba daně 
5. Výpočet daně 
6. Úlevy na dani 
7. Zdaňovací období 
8. Rozpočtové určení daně 
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1. Poplatník daně 
• dosud „provozovatel loterie nebo jiné podobné 

hry“ 
– provozovatelem je právnická osoba se sídlem 

v ČR, která je držitelem povolení 
• nově legální i nelegální provozovatelé, tj. 

– držitel základního povolení 
– ten, kdo hazardní hru provozuje bez povolení 
– ohlašovatel hazardní hry 
– ten, kdo hazardní hru provozuje bez ohlášení 
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2. Obecný předmět daně  1/3 
• dosud provozování loterie nebo jiné podobné 

hry  
– bez explicitního vymezení teritoriální a osobní 

působnosti 
• nově provozování hazardní hry na území ČR 

pro účastníka hazardní hry, pro které je 
potřeba povolení nebo ohlášení 
– explicitní úprava místní a osobní působnosti 

 



2. Obecný předmět daně  2/3 
• místní působnost pro land-based provozování 

– podmínka provozování na území ČR 
• místní působnost pro on-line provozování 

– podmínka provozování na území ČR 
– uplatní se fikce provozování na území ČR, jsou-li 

hazardní hry zaměřeny nebo cíleny alespoň z části 
na osoby, které mají na území ČR bydliště 
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2. Obecný předmět daně  3/3 
• osobní působnost pro land-based provozování 

– podmínka provozování pro účastníky hazardní hry,  
tj. fyzické osoby, které se registrovaly nebo zaplatily vklad 

• osobní působnost pro on-line provozování 
– podmínka provozování pro účastníky hazardní hry,  

tj. fyzické osoby, které se registrovaly nebo zaplatily vklad 
a mají na území ČR bydliště 

– vyvratitelná právní domněnka, že fyzická osoba, která se 
účastní internetové hry, má bydliště na území ČR 
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2. Speciální předmět daně 

• pro sdílené loterie  
– rozšířen o přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny 

a poskytování výher do této jistiny 
• pro internetové hry, při nichž hrají hráči proti 

sobě  
– rozšířen o provozování pro hráče, kteří hrají proti 

hráčům s bydlištěm na území ČR 
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3. Obecný základ daně 
• 8 dílčích základů daně podle jednotlivých 

druhů her 
– loterie, kursové sázky, totalizátorové hry, binga, 

živé hry, technické hry, tomboly, turnaje malého 
rozsahu 

• zachován princip IN-OUT 
– ověřené, efektivní, zohledňující odlišné aspekty 

jednotlivých druhů her 
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3. Speciální základ daně pro 
internetové hry „hráč proti hráči“ 1/2 
• § 3 odst. 2 upravuje odlišný dílčí základ daně 

pro internetové hry, při nichž hrají hráči proti 
sobě (např. poker, sázková burza) 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣) ×
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑜𝑜𝑜𝑜 "Č𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒"
𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

 



3. Speciální základ daně pro 
internetové hry „hráč proti hráči“ 2/2 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 ×
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 
𝑫𝑫𝑫𝑫 =  𝟓𝟓 

 



4. Sazby daně  1/2 
  

Novela ZLOT č. 380/2015 Sb. 
Zákon o dani 

z hazardních her 

Loterie 23 % 23 % 

Živé hry 23 % 23 % 

Binga 23 % 23 % 

Kursové sázky 23 % 23 % 

Totalizátorové hry 23 % 23 % 

Tomboly (nad 100 000 Kč) 23 % 23 % 

Turnaje malého rozsahu 23 % 23 % 

Technické hry – poměrná 
část  

28 % 35 % 

Technické hry – pevná 
složka 

Pevná část odvodu 
80 Kč/den 

Minimální daň 
9 200 Kč/čtvrtletí/herní 

pozice 
(cca 100 Kč/den) 23 



4. Sazby daně  2/2 

• původně navrhované sazby daně: 
– 35 % z IN-OUT pro technickou hru (s minimální 

dílčí daní) 
– 30 % z IN-OUT pro živou hru, loterie a bingo 
– 25 % z IN-OUT pro kursové sázky, totalizátorové 

hry, tomboly a turnaje malého rozsahu 
• změněno pozměňovacím návrhem v PSP 
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5. Výpočet daně 
daň = dílčí daň z loterií + dílčí daň z kursových sázek + 
dílčí daň z totalizátorových her + dílčí daň z bing + dílčí 
daň z živých her + dílčí daň z tombol + dílčí daň  
z turnajů malého rozsahu + dílčí daň z technických her 

– dílčí daň z technických her:  
• (zaokrouhlený dílčí základ daně x příslušná sazba daně) ≥ 

minimální dílčí daň nebo  
• minimální dílčí daň > (zaokrouhlený dílčí základ daně x příslušná 

sazba daně) 

– ostatní dílčí daně:  
• zaokrouhlený dílčí základ daně x příslušná sazba daně 

 
 

25 



6. Úleva na dani 
• dosud sleva na dílčím odvodu z loterií a dílčím odvodu  

z kursových sázek na dary Českému olympijskému výboru 
– zásada neúčelovosti příjmů veřejných rozpočtů 
– princip každoročního sestavování veřejných rozpočtů 
– možný rozpor s pravidly veřejných podpor 
– korupční potenciál 

• nově právní úprava bez jakékoli úlevy na dani 

   
2015 

Novela ZLOT  
č. 380/2015 Sb. 

Daň z hazardních 
her 

Výše slevy 
(dary ČOV) 

528 mil. Kč 600 mil Kč --- 
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7. Zdaňovací období 

• dosud kalendářní rok 
• nově kalendářní čtvrtletí 

– opuštění institutu záloh 
– snížení administrativní náročnosti 
– zamezení možného obcházení zákona za účelem oddálení 

placení daně 
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8. Rozpočtové určení daně 1/4 
• zachování dělby mezi státní rozpočet  

a rozpočty obcí  
• změna poměrů rozpočtového určení  

u dílčího základu z technických her 
   

Novela ZLOT č. 380/2015 Sb. 
Zákon o dani 

z hazardních her 

Technické hry 
(stát:obce) 

37:63 35:65 

Ostatní hazardní hry 
(stát:obce) 

70:30 70:30 
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8. Rozpočtové určení daně 2/4 

  
2017 2018 

Odhad inkasa rozpočtů 
obcí z daně z 
hazardních her 

4,9 mld. Kč 4,9 mld. Kč 
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Zdroj: MF – celkové očekávané roční inkaso 



8. Rozpočtové určení daně 3/4 
• modifikace způsobu dělby mezi obce u výnosu 

odpovídajícího dílčí dani z technických her  
– opuštění vazby na jednotlivého poplatníka 
– rozdělování celostátního hrubého výnosu 
– rozhoduje počet herních pozic k 1. dni předchozího 

zdaňovacího období 
– zveřejňování poměru herních pozic Ministerstvem financí 

• zachování způsobu dělby mezi obce u výnosu 
odpovídajícího ostatním dílčím daním 
– stejně jako daň z příjmů právnických osob 
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8. Rozpočtové určení daně 4/4 

31 

• určení nároku obce na části výnosu odpovídajícího dílčí 
dani z technických her dělené mezi obce: 

 



III. Správa daně z hazardních her 

1. Obecně ke správě daně 
2. Správce daně 
3. Poskytování informací 
4. Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání 
5. Režim samovyměření a samodoměření daně 
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1. Obecně ke správě daně 
• správa daně se subsidiárně řídí zákonem  

č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ) 
• zákon o dani z hazardních her upravuje pouze 

odchylky od obecného režimu upraveného DŘ 
• další důležité předpisy: 

– zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České 
republiky (ZFS) 

– zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
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2. Správce daně 
 Sídlo 
provozovatele 

Obrat 
provozovatele 

Správce daně 
Správce daně 
provádějící 

kontrolní postup 

v ČR ≤ 2 mld. Kč 

Finanční úřad pro 
kraj,  

v němž je sídlo 
provozovatele 

Finanční úřad pro 
kterýkoli kraj 

v ČR ˃ 2 mld. Kč 
Specializovaný 
finanční úřad 

Specializovaný 
finanční úřad 

v zahraničí ≤ 2 mld. Kč 
Finanční úřad pro 
hl. město Prahu 

Finanční úřad pro 
kterýkoli kraj 

v zahraničí ˃ 2 mld. Kč 
Specializovaný 
finanční úřad 

Specializovaný 
finanční úřad 



3. Poskytování informací – obecně 

• dnes v praxi problémy v komunikaci mezi 
povolovacími a dozorovými orgány a správcem 
odvodu 

• nově cílem poskytování informací prostřednictvím 
informačního systému provozování hazardních 
her 

• není povinnost registrace, neboť orgány veřejné moci 
mají informace o povolených a ohlášených hrách 
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3. Poskytování informací správci daně 
• obecní úřady, Ministerstvo financí a celní správa 

jsou povinny poskytovat správci daně informace 
potřebné pro výkon správy daně na základě § 57 DŘ 

• doplňuje se povinnost obecních úřadů poskytovat 
správci daně informace potřebné pro správu daní  
(o ohlášení hazardní hry, o vydání, změně či zrušení 
povolení k umístění hry a další) bezodkladně 
– nezbytné pro rozpočtové určení daně! 

• způsob a rozsah poskytování lze domluvit podle § 58 
DŘ 
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3. Poskytování informací správcem daně 
• správce daně poskytuje informace o porušení 

povinností při správě daně Ministerstvu financí 
– prolomení mlčenlivosti správce daně 
– pouze pro účely řízení o zrušení základního povolení 

• další (restriktivní) výjimky z povinnosti mlčenlivosti 
upraveny v § 53 DŘ 
• např. Ministerstvu financí na základě AML zákona nebo 

pro účely trestního řízení na základě obžaloby z daňového 
trestného činu  
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3. Poskytování informací - přehled 

38 



4. Daňové přiznání a dodatečné 
daňové přiznání 

• lze učinit pouze datovou zprávou  
– podepsanou uznávaným elektronickým podpisem 
– odeslanou prostřednictvím datové schránky 
– s ověřenou identitou podatele způsobem, jakým se lze 

přihlásit do jeho datové schránky 
• novela navazující na e-IDAS (ST 763 a 764 – Senát) 
• lhůty pro podání a další podrobnosti vyplývají z DŘ 

(§ 70 a násl. a § 135 a násl. DŘ) 
– lhůta pro podání daňového přiznání činí 25 dnů po 

uplynutí kalendářního čtvrtletí 39 



5. Samovyměření  
a samodoměření daně 

• jeden z prvních kroků k transformaci správy všech 
daní na režim samovyměření a samodoměření 

• daň je: 
– samovyměřena dnem uplynutí lhůty pro podání daňového 

přiznání 
• ve výši v něm tvrzené 
• ve výši 0 Kč, pokud daňové přiznání nebylo podáno ve lhůtě 

– samodoměřena dnem podání dodatečného daňového 
přiznání  

– doměřena z moci úřední 
40 



IV. Přechodná ustanovení  
a účinnost 

1. Přechodné ustanovení pro odvod z loterií 
2. Přechod na daň z hazardních her 
3. Přechodné informační povinnosti obcí 
4. Účinnost 
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1. Přechodné ustanovení pro odvod 
z loterií 

• zajišťuje, že odvod z loterií a jiných 
podobných her za roky 2012 až 2016 doběhne 
podle původní úpravy 
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2. Přechod na daň z hazardních her 1/4 

• provozování hazardních her od roku 2017 bude již 
výlučně předmětem daně z hazardních her 

• není relevantní, zda provozovatel provozuje s novým 
základním povolením nebo s původním povolením, 
jak mu umožňují přechodná ustanovení v § 136 ZHH 

• přechodná ustanovení v § 136 ZHH obsahují fikce, 
které dosazují původní loterie a jiné podobné hry do 
nových ustanovení ZDHH (dva přístupy) 
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2. Přechod na daň z hazardních her 2/4 

• dosavadní hry spadající pod loterie, kursové sázky, 
totalizátorové hry, binga a tomboly se primárně 
budou řídit ZHH 

• zakotvena fikce, že tyto hry a povolení podle zákona 
č. 202/1990 Sb. se považují za hry a povolení podle 
ZHH 

• fikce zajišťuje, že provozovatel, který provozuje 
takovou hru, je poplatníkem daně z hazardních her a 
naplňuje předmět daně z hazardních her 
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2. Přechod na daň z hazardních her 3/4 
• dosavadní hry spadající pod živou hru a technickou 

hru se primárně budou řídit zákonem č. 202/1990 Sb. 
• použití úpravy odvodu výslovně vyloučeno 
• zakotvena fikce pro účely daně z hazardních her, že 

provozovatel těchto her se považuje za držitele 
základního povolení a tato hra se považuje za hru,  
k jejímuž provozování je potřeba základní povolení  

• fikce zajišťuje, že provozovatel, který provozuje 
takovou hru, je poplatníkem daně z hazardních her a 
naplňuje předmět daně z hazardních her 45 



2. Přechod na daň z hazardních her 4/4 
• pro dosavadní hry spadající pod technickou hru 

zakotvena další fikce, že dosavadní povolené 
technické herní zařízení se považuje za herní pozici 
povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení 
k umístění herního prostoru 

• fikce zajišťuje aplikaci minimální dílčí daně  
z technických her 
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3. Přechodné informační povinnosti 
obcí 1/6 

• pro rozpočtové určení daně speciální fikce, že 
dosavadní technické herní zařízení povolené 
obecním nebo krajským úřadem se považuje za 
herní pozici povoleného koncového zařízení 
uvedenou v povolení k umístění herního prostoru 
pouze, pokud (!): 
– tato zařízení jsou povolena k 1. lednu 2017 
– OÚ nebo KÚ, který je povolil, poskytne MF informace  

o těchto zařízeních  
– informace poskytne do konce ledna 2017 
– informace poskytne v potřebném rozsahu 
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3. Přechodné informační povinnosti 
obcí 2/6 

• potřebný rozsah poskytovaných informací 
– počet přístrojů a zařízení povolených k 1. lednu 2017 
– identifikace obce, na jejímž území jsou tyto přístroje a 

zařízení povoleny 
– identifikace provozovatele, kterému jsou jsou tyto 

přístroje a zařízení povoleny 
– okamžik, do kdy jsou tyto přístroje a zařízení povoleny 
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3. Přechodné informační povinnosti 
obcí 3/6 

§ 136 odst. 3 ZHH 
(3) […] Pro účely rozpočtového určení daně z hazardních her se povolený 
přístroj a zařízení podle § 41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za herní pozici 
povoleného koncového zařízení uvedenou v povolení k umístění herního 
prostoru, pouze pokud obecní úřad nebo krajský úřad, který je povolil, 
poskytne ministerstvu do konce kalendářního měsíce, ve kterém tento zákon 
nabývá účinnosti, informace o počtu těchto přístrojů a zařízení povolených ke 
dni nabytí účinnosti tohoto zákona a o tom, na území které obce jsou tyto 
přístroje a zařízení povoleny, jakému provozovateli jsou tyto přístroje a 
zařízení povoleny a do kdy jsou tyto přístroje a zařízení povoleny.[…]  
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3. Přechodné informační povinnosti 
obcí 4/6 

• navazující informační povinnost obecních a krajských 
úřadů v průběhu roku 2017 bezodkladně informovat 
MF o: 
– nově vydaném povolení podle § 135 ZHH 
– změně povolení, kterou se mění údaj, o kterém obec má 

informovat MF pro účely fikce pro rozpočtové určení daně 
(viz dříve), nebo obdobný údaj o nově vydaném povolení 
podle § 135 ZHH 

– zrušení povolení vydaného podle z. č. 202/1990 Sb. či  
§ 135 ZHH 
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3. Přechodné informační povinnosti 
obcí 5/6 

§ 136 odst. 3 ZHH 
(3) […] Obecní úřad a krajský úřad jsou povinny poskytnout 
ministerstvu bezodkladně informace o jimi nově vydaném 
povolení. Obecní úřad a krajský úřad jsou povinny poskytnout 
ministerstvu bezodkladně informace o jimi provedené změně 
povolení, kterou se mění údaj podle věty šesté nebo sedmé, nebo 
o jimi provedeném zrušení povolení přístroje a zařízení podle § 
41b odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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3. Přechodné informační povinnosti 
obcí 6/6 
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3. Účinnost 

• účinnost všech 3 zákonů nastane 1. ledna 2017 
• výjimkou jsou ustanovení upravující 

povolovací řízení a ustanovení s nimi 
související, která nabyla účinnosti dnem 
vyhlášení  
– ze ZDHH § 8 odst. 2 – poskytování informací 

obecními úřady správci daně 
– nezbytné pro rozpočtové určení daně! 
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H. SPRÁVNÍ POPLATKY 

54 



H. Správní poplatky 1/2 
• upraveno v položce 21 zákona  

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
• dotčeno změnou na základě tzv. změnového 

zákona 
• výnos správních poplatků za řízení ve věci 

povolení k umístění herního prostoru příjmem 
obecního rozpočtu 
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H. Správní poplatky 2/2 

Úkon Sazba 
Přijetí žádosti o vydání základního povolení k provozování hazardní hry 5 000 Kč 
Přijetí žádosti o změnu základního povolení k provozování hazardní hry, 
týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek 
jejího provozování 

3 000 Kč 

Přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč 
Přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato 
změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího 
provozování 

2 500 Kč 
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Děkuji za pozornost. 
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