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KE SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 254
- vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony

POZIČNÍ DOKUMENT K POZMĚŇOVACÍMU NÁVRHU Č. 1483 KE ST Č. 254 - VLÁDNÍ NÁVRH
ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKON Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY
Pozměňovací návrh předkládá poslanec Marek Benda. Předložený pozměňovací návrh obsahuje
snížení sazby daně z loterií na 23% tak, aby „nejvyšší sazba daně (35 %) zůstala zachována jen u daně
z technických her“ s odůvodněním, že: „Loterie představují v rámci hazardních her společensky
nejméně škodlivou formu, a je proto proti úmyslu diferencovat sazbu daně podle škodlivosti
jednotlivého druhu hazardních her, pokud jsou výnosy z loterií daněny nejvyšší sazbou, a to sazbou
totožnou, jako jsou daněny výnosy z technických her. Tato vysoká míra zdanění není tedy řádně
zdůvodněna a odporuje principu proporcionality při stanovení daní.“ Uvedená vysoká míra zdanění
neodporuje pouze principu proporcionality, ale odporuje i odborným principům řešení závislostí
přístupem harm reduction. Pozměňovací návrh, který se zasazuje o snížení sazby daně z loterií
na 23%, je tedy z adiktologického1 hlediska návrhem v souladu s přístupem minimalizace rizik a
škod.
Podle Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2021, kterou schválila vláda ČR,
hraní hazardní hry v posledních 12 měsících uvedlo téměř 50% obyvatel České republiky. Riziko
spojené s hraním hazardních her se však netýká všech hráčů: podle výzkumů Národního
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se v riziku problémového hráčství nachází cca 250
tisíc osob, ve vysokém riziku pak cca 110 tisíc osob. Dosavadní odborné studie dlouhodobě ukazují,
že nejvyšší počet rizikových hráčů je zastoupen mezi hráči živých her a hráči kurzových sázek.
Vysokou rizikovost také vykazují online hry. Oproti tomu číselné loterie vykazují nejmenší
rizikovost.
Hazardní hraní je staré jako lidstvo samo a představuje na jedné straně neškodnou zábavu, na
druhé straně velmi nebezpečnou posedlost, se kterou je také spojeno mnoho negativ včetně
kriminality. V roce 2019 se dopustilo krádeže 51 % patologických hráčů, podvodu 37 %, zpronevěry
33 %, výroby a/nebo prodeje drog 28 % a loupeže 12 %. Většina patologických hráčů má dluhy,
které obtížně splácí, často trpí i jejich rodiny, které se dostávají do existenčních potíží a jsou
ohroženy sociálním vyloučením.
Svět zcela bez závislostí je utopií, proto Think tank racionální politiky závislostí dlouhodobě
prosazuje v řešení problematiky závislostí princip harm reduction, tzn. zmírnění
škod/minimalizace škod a rizik, které závislosti působí. Jedním z nástrojů této politiky je i
daňová politika, kdy jsou škodlivější produkty zatíženy vyšší daní a jsou tak méně přístupné.
Proto prosazujeme nižší zdanění například u bezdýmných tabákových výrobků, které mají
menší zdravotní dopady, tak i u hazardních her, které mají nižší závislostní potenciál.

ZÁVĚR: Pozměňovací návrh č. 1483 doporučujeme podpořit.

1
Adiktologie - transdisciplinární obor, který se zabývá prevencí, léčbou a výzkumem užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování (např.
patologického hráčství), zkoumá jejich dopady na společnost i jedince a také se zabývá odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou jimi ohroženy.

Think tank Racionální politiky závislostí je multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, kteří se věnují
problematice závislostí ze všech úhlů pohledu — veřejné a individuální zdraví, legislativa a další právní důsledky, včetně
bezpečnostních výzev, dále oblast ekonomie včetně tržních modelací, daňových, ekonomických dopadů do veřejných
rozpočtů, oblast edukace a prevence, a v neposlední řadě také oblasti sociální a sociologické a politologické. Think tank
má za cíl ovlivňovat veřejné mínění a tím modelovat politické postoje, ovlivňovat strategické dokumenty politického
i odborného charakteru, včetně odborně správné nastavení legislativy, působit na druhé straně na silné industrie k přijetí
základních etických standardů.

