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ZHODNOCENÍ VÝNOSŮ A POPLATKŮ Z HAZARDNÍCH HER V RÁMCI
JIHOČESKÉHO KRAJE
EVALUATION OF REVENUES AND FEES GAMBLING IN THE SOUTH BOHEMIAN
REGION
M. Vlčková
Abstract
The paper deals with evaluation of revenues into the state budget and the municipal budget, resulting in revenues
of companies doing business in the gambling and lottery business in the South Bohemian region and design
options, which would mean improving the current situation. Companies that operate in the area of gambling are
exempt from paying income tax. Instead, they have an obligation to pay fees and charges arising from the
proceeds of these games. It is the levy obligation, fees for permits and local fees generated from slot machines
and an administrative fees, the fees for state supervision and payment for the public benefit arising from video
lottery terminals, roulette game and other technical equipment. In connection with this, it would lead to
substantial changes in this area by 2012. The best option seems to be a combination of existing taxes and levies
summarized under the so-called "evil tax", which represents the rate of taxation of gambling specific taxes and
taxes on corporate income.
Key words: Fees and levy obligation, Gambling revenues of public budgets, Development of the lottery
business
Abstrakt
Příspěvek se zabývá zhodnocením příjmů do státního rozpočtu i do rozpočtu obcí, plynoucích z tržeb firem
podnikajících v oblasti hazardních her a loterijního byznysu v rámci Jihočeského kraje a návrhem možných
variant, které by znamenaly zlepšení stávajícího stavu. Firmy, které podnikají v oblasti hazardních her, jsou
osvobozeny od placení daně z příjmů právnických osob. Místo toho mají povinnost odvádět poplatky a odvody
plynoucí z výnosů z těchto her. Jedná se o odvodovou povinnost, poplatek za povolení a místní poplatek
plynoucí z výherních hracích přístrojů a o správní poplatky, poplatky za státní dozor a odvod na veřejně
prospěšné účely plynoucí z videoloterijních terminálů, rulet a jiných technických herních zařízení. V souvislosti
s tímto by mělo do roku 2012 dojít k zásadním změnám v této oblasti. Nejvhodnější variantou se jeví kombinace
stávajících poplatků a odvodů shrnuté pod tzv. „daň za zlo“, která představuje zdanění hazardu specifickou
sazbou daně a daně z příjmů právnických osob.
Klíčová slova: Poplatky a odvodová povinnost, hazardní hry, příjmy veřejných rozpočtů, vývoj loterijního
podnikání
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