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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane,  

Ministerstvu financí byla dne 20. dubna 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

„Z tabulky daňových úlev za DPPO a DPFO v roce 2019, dostupné na webu mfcr.cz, 
vyplývá, že celková výše daňových úlev ve formě osvobození výher z loterií byla v roce 
2019 53,1 miliard korun. 
 
1. Žádám tedy MFČR o vysvětlení, jak je možné, že na daních z loterií byla v roce 
2019 odpuštěna taková neúměrná částka. Co vše se za těmito miliardami skrývá 
a komu byly tyto daňové úlevy poskytnuty. 
 
Vycházím z předpokladu, že společnost Sazka, která má přibližně 90procentní podíl 
na trhu číselných loterií a 80procentní podíl na trhu okamžitých loterií, uvedla, že v roce 
2018 vyplatila 1884 výhercům výhry ve výši téměr 1,737 miliardy korun. Srážková daň 
ve výši 15 procent by tedy u těchto výher činila přibližně 260,5 milionu korun. 
 
Pokud byly v roce 2019 poskytnuty daňové úlevy ve výši 52 miliard korun, musel by 
loterijní trh meziročně narůst o neuvěřitelných 17 700 procent. 
2. Žádám zároveň o data za rok 2020, příp. 2021, po zavedení 15procentní daně na 
výhry nad 1 000 000 Kč.“ 
 
K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
K bodu 1. 
K Vašemu dotazu je nutno uvést, že předmětná daňová úleva představuje pouze 
teoretickou daň z výher všech typů her dle metodiky výpočtu použité pro Zprávu o 
daňových úlevách, která by mohla být v případě zrušení osvobození vybrána od 
výherců. 
 
Zprávu o daňových úlevách za rok 2019, včetně metodiky výpočtu, která byla 
publikována jako součást dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 
2022 Vám poskytujeme v příloze tohoto dopisu. Též je dostupná na internetových 
stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Sněmovní tisk 32/0 
Vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=32&CT1=0. Pro úplnost povinný 
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subjekt uvádí, že se nejedná o „odpuštění daně“, ale o osvobození od daně podle § 10 
odst. 3 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 
 
K bodu 2. 
Ministerstvo financí aktuálně požadované údaje nemá k dispozici. Daňové úlevy za 
jednotlivé roky jsou pravidelně vyčíslovány a zveřejňovány ve Zprávě o daňových 
úlevách, která tvoří součást dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu. 
Z důvodu dostupnosti dat jsou daňové úlevy počítány zpětně a zpráva je obvykle 
publikována po uplynutí 2 let. Zpráva o daňových úlevách za rok 2020 tak bude 
zveřejněna v rámci dokumentace ke státnímu rozpočtu na rok 2023 ve 3. čtvrtletí roku 
2022.  
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