
P O K Y N Y
k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her

 1)  Odvod z loterií a jiných podobných her (dále jen „odvod“) je upraven v části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ve smyslu § 41h odst. 3 zákona se při správě odvodu postupuje 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

2)  Poplatníkem odvodu je podle § 41 zákona provozovatel loterie nebo jiné podobné hry, kterým může být jen právnická osoba se 
sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (§ 1 odst. 7  
zákona).

3)  Předmětem odvodu je provozování loterie nebo jiné podobné hry (§ 41a zákona).
4) Odvodovým obdobím je kalendářní rok (§ 41e zákona).
5)  Odvod se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh na odvod, které se spravují jako daň podle daňového řádu. Zálohovým 

obdobím je kalendářní čtvrtletí. Záloha se neplatí za poslední čtvrtletí odvodového období. 
6) Poplatník odvodu je povinen podat přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her (dále jen „odvodové přiznání“)  

a současně zaplatit odvod finančnímu úřadu místně příslušnému ke správě daní poplatníka odvodu. Na odvodové 
přiznání poplatníka odvodu se použije ustanovení § 135 daňového řádu o řádném daňovém tvrzení, přičemž dle ustanovení  
§ 41f zákona se odvodové přiznání podává nejpozději do 2 měsíců po uplynutí odvodového období; tuto lhůtu nelze 
prodloužit. Dle ustanovení § 135 odst. 3 daňového řádu je odvod splatný v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného 
odvodového přiznání. 

7) Odvodové přiznání je možné podat na tiskopise „Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her“ č. 25 5539 MFin 5539 –  
vzor č. 2 nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. 
Vyplňuje-li poplatník v odvodovém přiznání ř. 170, je jeho součástí také zvláštní příloha nazvaná „Zvláštní příloha k řádku 
170 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her“ č. 25 5539/A MFin 5539/A – vzor č. 1 (dále jen „zvláštní příloha“).  
V elektronické podobě je tiskopis hlášení a jeho zvláštní přílohy ke stažení na webových stránkách České daňové správy  
http://www.cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Podání odvodového přiznání včetně zvláštní přílohy lze učinit písemně nebo 
elektronicky datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím 
datové schránky. Podání datovou zprávou lze učinit také bez uznávaného elektronického podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů 
ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové 
schránky. Odvodové přiznání a jeho zvláštní přílohu je rovněž možné podat elektronicky formou datové zprávy ve tvaru a struktuře 
a za podmínek zveřejněných ministerstvem v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou správu“, která je k dispozici na webové 
adrese http://www.cds.mfcr.cz v sekci Daně elektronicky, v nabídce EPO – elektronické podání. 

8) Před uplynutím lhůty k podání odvodového přiznání může poplatník odvodu nahradit odvodové přiznání, které již podal, opravným 
odvodovým přiznáním. V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného odvodového přiznání a k předchozímu odvodovému 
přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná odvodová přiznání nebo již podaná opravná odvodová přiznání (§ 138 
daňového řádu). 

9) Zjistí-li poplatník odvodu, že odvod má být vyšší než poslední známý odvod, je povinen podat do konce měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné odvodové přiznání, a ve stejné lhůtě rozdílnou částku 
uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení odvodu (§ 141 odst. 1 daňového řádu). Poplatník odvodu je 
oprávněn ve lhůtě podle věty první tohoto odstavce podat dodatečné odvodové přiznání na odvod nižší, než je poslední 
známý odvod, jestliže daň byla stanovena v nesprávné výši, přičemž v podání nelze namítat vady postupu správce 
daně (§ 141 odst. 2 daňového řádu). Dodatečné odvodové přiznání na odvod nižší, než je poslední známý odvod, není 
přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známý odvod, bylo učiněno podle pomůcek nebo vydáno 
na základě sjednání odvodu (§ 141 odst. 3 daňového řádu). Poplatník odvodu je oprávněn ve lhůtách podle věty první  
a druhé tohoto odstavce podat též dodatečné odvodové přiznání, kterým se nemění poslední známý odvod, ale pouze 
údaje jím dříve tvrzené (§ 141 odst. 4 daňového řádu). V dodatečném odvodovém přiznání poplatník odvodu uvede rozdíl 
oproti poslednímu známému odvodu a den jeho zjištění; v případě dodatečného odvodového přiznání na odvod nižší, než 
je poslední známý odvod a dodatečného odvodového přiznání, kterým se nemění poslední známý odvod, ale pouze údaje 
dříve poplatníkem odvodu tvrzené, uvede i důvody pro jeho podání (§ 141 odst. 5 daňového řádu). Dodatečné odvodové 
přiznání není přípustné k odvodu, který je předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě je-li předmětem výzvy podle 
§ 87 odst. 2 daňového řádu, oznámené poplatníkovi odvodu, nebo je-li o tomto odvodu zahájeno řízení o mimořádném 
opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně; tyto skutečnosti 
přerušují běh lhůty pro podání dodatečného odvodového přiznání podle § 141 odst. 1 věty první daňového řádu; nová lhůta 
počne běžet od ukončení daňové kontroly, podle jejíhož výsledku se poslední známý odvod nemění, nebo od právní moci 
dodatečného platebního výměru, byl-li na základě daňové kontroly vydán, popřípadě od právní moci rozhodnutí, kterým je 
ukončeno řízení o mimořádném opravném prostředku, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí 
správce daně (§ 141 odst. 6 daňového řádu). Podá-li poplatník dodatečné odvodové přiznání ještě před vyměřením odvodu, 
popřípadě před jeho doměřením, řízení zahájené tímto podáním se zastaví. Údaje uvedené v takto podaném dodatečném 
odvodovém přiznání se využijí při vyměření nebo doměření tohoto odvodu (§ 141 odst. 7 daňového řádu). Pakliže spolu  
s dodatečným odvodovým přiznáním podaným elektronicky je poplatník odvodu povinen předkládat i zvláštní přílohu,  
ve zvláštní příloze rovněž uvede všechny správné údaje. V případě, že dodatečné odvodové přiznání s přílohou podává 
písemně, lze ve zvláštní příloze uvést buď všechny údaje jako u elektronického podání nebo jen údaje nové / opravené / rušené,  
ovšem za předpokladu zachování správnosti údajů zbylých (blíže viz poučení ke zvláštní příloze). 

10) Nepodá-li poplatník odvodu odvodové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění 
je delší než 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanoveného 
odvodu za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky odvodu (§ 1 odst. 3 a § 250 odst. 1 daňového 
řádu). Pokud by takto vypočtená částka byla menší než 200 Kč, pokuta se nepředepíše (§ 250 odst. 3 daňového řádu). V případě, 
že tvrzení daně daňový subjekt nepodá, použije se při výpočtu částky stanovená horní hranice  a výše pokuty činí vždy nejméně 
500 Kč (§ 250 odst. 4 daňového řádu). Maximální výše pokuty nesmí být vyšší než 300 000 Kč (§ 250 odst. 5 daňového řádu).  
O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního 
výměru (§ 250 odst. 6 daňového řádu). Nepodá-li poplatník odvodu odvodové přiznání vůbec, vyzve správce daně k jeho podání 
a stanoví mu náhradní lhůtu. Nevyhoví-li poplatník odvodu této výzvě ve stanovené době, může správce daně odvod vyměřit 
podle pomůcek (§ 145 odst. 1 daňového řádu).

11) Poplatník odvodu je v prodlení, nezaplatí-li splatný odvod nejpozději v den jeho splatnosti (§ 252 odst. 1 daňového řádu).  
Za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, vzniká 
poplatníkovi odvodu povinnost uhradit úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené 
Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (§ 252 odst. 2 
daňového řádu).
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Postup při vyplnění odvodového přiznání

Záhlaví tiskopisu

Tiskopis je členěný do V. oddílů. Jeho součástí je zvláštní příloha k ř. 170 odvodového přiznání, pokud provozujete sázkové hry pomocí 
výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) a jiných technických herních zařízení (dále jen „JTHZ“). Údaje v jednotlivých řádcích 
vyplňte dle následujících pokynů: 
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu – doplňte v předtištěném rámečku zbývající část oficiálního názvu 
svého místně příslušného finančního úřadu (správce daně) v příslušném tvaru (např. Finančnímu úřadu – pro Středočeský kraj, – pro 
Kraj Vysočina, apod.) nebo vyplňte Specializovanému finančnímu úřadu. Místní příslušnost finančního úřadu se řídí sídlem poplatníka 
ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, popř. vyplývá z osvědčení o registraci nebo z rozhodnutí o delegaci.
Územní pracoviště v, ve, pro – doplňte název územního pracoviště, kde je umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Počet stran zvláštní přílohy – uveďte počet stran zvláštní přílohy vyplněných v případě, že provozujete sázkové hry pomocí VHP a JTHZ. 
01 Daňové identifikační číslo – za předtištěným kódem CZ uveďte kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor, nebo vlastní 
identifikátor správce daně.
Odvodové období - vyplňte číslo letopočtu nebo uveďte část odvodového období, nastala-li některá z níže uvedených rozhodných skutečností. 
02 Odvodové přiznání – škrtněte nehodící se typ odvodového přiznání. V případě dodatečného odvodového přiznání uveďte den, kdy 
byly zjištěny důvody pro podání dodatečného odvodového přiznání, tj. den, kdy jste zjistili rozdíl oproti posledně známému odvodu. 
Pakliže podáváte dodatečné odvodové přiznání na odvod nižší, než je poslední známý odvod nebo dodatečné odvodové přiznání, 
kterým neměníte poslední známý odvod, ale pouze údaje dříve tvrzené, důvody pro jeho podání uveďte na zvláštní příloze. Údaje 
ve II. oddíle dodatečného odvodového přiznání vyplňte v celkových částkách, nikoliv pouze ve výši rozdílů oproti původním částkám 
měněných údajů. Celkový rozdíl proti poslednímu známému odvodu se v dodatečném odvodovém přiznání vyznačí pouze v V. oddíle, 
a to podle dílčího pokynu k jeho vyplnění tam uvedeného. 
03 Kód rozlišení typu odvodového přiznání – vyplňte s použitím těchto symbolů:
A – odvodové přiznání nespadající do typů uvedených pod písmeny B až M,
B – odvodové přiznání za část odvodového období počínající dnem vzniku poplatníka,
C – odvodové přiznání při zániku poplatníka odvodu bez likvidace, včetně zániku poplatníka při přeměně obchodní společnosti, které 

se podává nejpozději do konce následujícího měsíce po jeho zániku, a to za část odvodového období ke dni zániku poplatníka 
odvodu, za kterou nebylo dosud podáno (§ 240 odst. 4 daňového řádu), 

D – odvodové přiznání při vstupu do likvidace ke dni předcházejícímu vstupu poplatníka odvodu do likvidace, které se podává  
do 1 měsíce ode dne vstupu do likvidace, a to za uplynulou část odvodového období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 240 
odst. 5 daňového řádu), 

E – odvodové přiznání v průběhu likvidace (§ 240 odst. 5 daňového řádu),
F – odvodové přiznání ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, a to za uplynulou část odvodového období,  

za kterou nebylo dosud podáno (§ 240 odst. 5 daňového řádu), 
G – odvodové přiznání za část odvodového období ke dni předcházejícímu účinnosti rozhodnutí o úpadku,které se podává do 30 dnů 

ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku, a to za uplynulou část odvodového období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 1  
daňového řádu),

H – odvodové přiznání ke dni přechodu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou z insolvenčního správce na poplatníka nebo 
opačně, které se podává do 15 dnů ode dne předchodu oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, a to za uplynulou část 
odvodového období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 4 a 5 daňového řádu), 

I – odvodové přiznání v průběhu insolvenčního řízení (§ 244 odst. 2 daňového řádu),
J – odvodové přiznání ke dni předložení konečné zprávy, které se podává do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy, a to  

za uplynulou část odvodového období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
K – odvodové přiznání ke dni podání návrhu na zrušení konkursu, které se podává do 15 dnů ode dne podání návrhu na zrušení 

konkursu, a to za uplynulou část odvodového období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
L – odvodové přiznání ke dni zrušení konkursu, které se podává do 15 dnů ode dne zrušení konkursu, a to za uplynulou část odvodového 

období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu),
M – odvodové přiznání ke dni splnění jiného způsobu řešení úpadku, které se podává do 15 dnů ode dne splnění jiného způsobu 

řešení úpadku, a to za uplynulou část odvodového období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 3 a 5 daňového řádu).

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

04 Název poplatníka – uveďte název, pod kterým jste zapsáni v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.
05 Sídlo poplatníka – vyplňte adresu sídla tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru. 
06 Bankovní spojení poplatníka – máte-li zřízen bankovní účet, vyplňte jeho číslo ve struktuře uvedené v odvodovém přiznání.

II. ODDÍL – výpočet odvodu podle § 41g odst. 2 zákona

Členění II. oddílu do části A až E odpovídá pořadí dílčích základů odvodu zakotvených v § 41b odst. 1 a 2 zákona. Při jeho vyplňování 
se postupuje podle věcné náplně jednotlivých řádků.
Výpočty na základě sazby uvedené v § 41c zákona proveďte s přesností na dvě platná desetinná místa (§ 146 odst. 3 daňového řádu). 
Částky v jednotlivých řádcích vyplňte v celých korunách podle obecných matematických pravidel pro zaokrouhlování.

Část A. Dílčí odvod z loterií
ř. 100 Dílčí základ odvodu z loterií – uveďte součet částí dílčího základu odvodu připadajících na jednotlivé druhy loterií provozovaných 

podle § 2 písm. a), c) a d) zákona (ř. 101 + 104 + 107). Dílčí základ odvodu z loterií podle § 41b odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona 
tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher z provozovaných loterií. Za vsazenou částku 
se považuje souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související  
s uskutečňovaným vkladem. 

ř. 101  Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. a) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek 
uvedený na ř. 102 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 103 v případě provozování peněžitých nebo věcných loterií 
(ř. 102 – 103 > 0). 

ř. 104  Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. c) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek 
uvedený na ř. 105 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 106 v případě provozování číselných loterií (ř. 105 – 106 > 0). 

ř. 107  Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. d) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený 
na ř. 108 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 109 v případě provozování okamžitých loterií (ř. 108 – 109 > 0). 

ř. 200 Sazba pro dílčí základ odvodu z loterií – sazba podle § 41c písm. a) zákona činí 20 %.
ř. 300 Dílčí odvod z loterií – uveďte výslednou částku připadající na dílčí odvod z loterií, vypočtenou podle § 41d odst. 2 a 3 zákona 

jako součin dílčího základu odvodu a sazby pro tento dílčí základ odvodu (ř. 100 x 200 : 100).
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Část B. Dílčí odvod z kursových sázek a sázkových her v kasinu
ř. 110 Dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu – uveďte součet částí dílčího základu odvodu připadajících  

na provozované hry podle § 2 písm. h) zákona, na internetové kursové sázky podle § 50 odst. 3 zákona a na sázkové hry 
podle § 2 písm. i) zákona (ř. 111 + 114 + 117). Dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu podle § 41b  
odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher z provozovaných 
kursových sázek, internetových kursových sázek a sázkových her v kasinu. Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých 
plnění provozovatelem, který tvoří vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovaným vkladem. 

ř. 111  Část dílčího základu odvodu připadající na hry podle § 2 písm. h) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený 
na ř. 112 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 113 v případě provozování kursových sázek (ř. 112 – 113 > 0). 

ř. 114  Část dílčího základu odvodu připadající na internetové kursové sázky podle § 50 odst. 3 zákona – uveďte částku, o kterou úhrn 
vsazených částek uvedený na ř. 115 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 116 v případě provozování internetových 
kursových sázek (ř. 115 – 116 > 0). 

ř. 117  Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených 
částek uvedený na ř. 118 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 119 v případě provozování sázkových her v kasinech 
(ř. 118 – 119 > 0). 

ř. 210 Sazba pro dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu - sazba podle § 41c písm. b) zákona činí 20 %.
ř. 310 Dílčí odvod z kursových sázek a sázkových her v kasinu – uveďte výslednou částku připadající na dílčí odvod z kursových 

sázek a sázkových her v kasinu, vypočtenou podle § 41d odst. 2 a 3 zákona jako součin dílčího základu odvodu a sazby pro 
tento dílčí základ odvodu (ř. 110 x 210 : 100).

Část C. Záloha připadající na dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her
ř. 120 Dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her – uveďte součet částí dílčího základu odvodu 

připadajících na jednotlivé hry provozované podle § 2 písm. m) zákona (ř. 121 + 124). Dílčí základ odvodu z karetních turnajových 
a hotovostních sázkových her podle § 41b odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek 
převyšuje úhrn vyplacených výher z provozovaných karetních turnajových a hotovostních sázkových her. Za vsazenou částku 
se považuje souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související  
s uskutečňovaným vkladem. 

ř. 121  Část dílčího základu odvodu z her podle § 2 písm. m) bodu 1. zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek 
uvedený na ř. 122 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 123 v případě turnajových nebo hotovostních sázkových 
her provozovaných za pomocí karet, které jsou uskutečňovány jako stolní hry (ř. 122 – 123 > 0). 

ř. 124  Část dílčího základu odvodu z her podle § 2 písm. m) bodu 2. zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek 
uvedený na ř. 125 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 126 v případě turnajových nebo hotovostních sázkových 
her provozovaných za pomocí karet, které jsou uskutečňovány prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím  
(ř. 125 – 126 > 0). 

ř. 220 Sazba pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her – sazba podle § 41c písm. c) zákona činí 20 %.
ř. 320 Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her – uveďte výslednou částku připadající na dílčí odvod  

z karetních turnajových a hotovostních sázkových her, vypočtenou podle § 41d odst. 2 a 3 zákona jako součin dílčího základu 
odvodu a sazby pro tento dílčí základ odvodu (ř. 120 x 220 : 100).

Část D. Záloha připadající na dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her
ř. 130 Dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her – uveďte součet částí dílčího základu odvodu připadajících  

na jednotlivé druhy loterií nebo jiných podobných her provozovaných podle § 2 písm. b), f), g), j), k) a § 50 odst. 3 zákona  
(ř. 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146). Dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 
písm. d) a odst. 5 zákona tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher z provozovaných 
loterií nebo jiných podobných her. Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří vklad 
(sázka) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovaným vkladem. 

ř. 131  Část dílčího základu odvodu připadající na tomboly podle § 2 písm. b) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek 
uvedený na ř. 132 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 133 v případě provozování tombol (ř. 132 – 133 > 0). 

ř. 134  Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených 
částek uvedený na ř. 135 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 136 v případě provozování sázkových her, při nichž 
je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá 
na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher (ř. 135 – 136 > 0). 

ř. 137  Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených 
částek uvedený na ř. 138 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 139 v případě sázkových provozovaných pomocí 
zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet 
účastníků a ani výše herní jistiny (ř. 138 – 139 > 0). 

ř. 140  Část dílčího základu odvodu připadající na hry podle § 2 písm. j) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek 
uvedený na ř. 141 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 142 v případě loterií a jiných podobných her provozovaných 
pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet 
účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek (ř. 141 – 142 > 0). 

ř. 143  Část dílčího základu odvodu z dostihových sázek podle § 2 písm. k) zákona – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený 
na ř. 144 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 145 v případě provozování dostihových sázek (ř. 144 – 145 > 0). 

ř. 146  Část dílčího základu odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona – uveďte částku, o kterou úhrn 
vsazených částek uvedený na ř. 147 převyšuje úhrn vyplacených výher uvedený na ř. 148 v případě provozování ostatních 
loterií a jiných podobných her neuvedených jinde ve II. oddílu (ř. 147 – 148 > 0). 

ř. 230 Sazba pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her – sazba podle § 41c písm. d) zákona činí 20 %.
ř. 330 Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her – uveďte výslednou částku připadající na dílčí odvod z ostatních loterií  

a jiných podobných her, vypočtenou podle § 41d odst. 2 a 3 zákona jako součin dílčího základu odvodu a sazby pro tento dílčí 
základ odvodu (ř. 130 x 230 : 100).

Část E. Dílčí odvod z VHP a JTHZ
Dílčí základ odvodu z VHP a JTHZ se skládá z poměrné a pevné části (§ 41b odst. 2 až 4 zákona).
a) poměrná část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ 
ř. 150 Poměrná část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ – uveďte součet částí poměrné části dílčího základu odvodu připadajících 

na sázkové hry provozované podle § 2 písm. e), l), n) a § 50 odst. 3 zákona pomocí povolených přístrojů a zařízení, kterými 
se rozumí jednotlivé herní místo povoleného VHP nebo povoleného JTHZ, konkrétně koncového interaktivního videoloterního 
terminálu, lokálního loterního systému a JTHZ povoleného podle § 50 odst. 3 zákona (ř. 151 + 154 + 157 + 160). Poměrnou 
část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ podle § 41b odst. 3 a odst. 5 zákona tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek 
převyšuje úhrn vyplacených výher ze sázkových her provozovaných pomocí VHP a JTHZ. Za vsazenou částku se považuje 
souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovaným 
vkladem. 
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ř. 151  Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. e) zákona provozované pomocí povolených 
VHP – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený na ř. 152 převyšuje úhrn vyplacených výher ze sázkových výher 
provozovaných pomocí povolených VHP uvedený na ř. 153 (ř. 152 – 153 > 0). 

ř. 154  Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. l) zákona provozované pomocí JTHZ 
(povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu) – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený 
na ř. 155 převyšuje úhrn vyplacených výher ze sázkových výher provozovaných pomocí povolených koncových interaktivních 
videoloterních terminálů uvedený na ř. 156 (ř. 155 – 156 > 0). 

ř. 157 Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. n) zákona provozované pomocí JTHZ 
(povoleného lokálního loterního systému) – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený na ř. 158 převyšuje úhrn 
vyplacených výher ze sázkových výher provozovaných pomocí povolených lokálních loterních systémů uvedený na ř. 159  
(ř. 158 –159 > 0). 

ř. 160  Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 50 odst. 3 zákona provozované pomocí  
JTHZ – uveďte částku, o kterou úhrn vsazených částek uvedený na ř. 161 převyšuje úhrn vyplacených výher ze sázkových výher 
provozovaných pomocí povolených JTHZ na ř. 162 (ř. 161 –162 > 0). 

ř. 250 Sazba pro poměrnou část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ – sazba podle § 41c písm. e) zákona činí 20 %.
ř. 350 Poměrná část dílčího odvodu z VHP a JTHZ - uveďte výslednou částku připadající na poměrnou část dílčího odvodu z VHP  

a JTHZ, vypočtenou podle § 41d odst. 2 a 3 zákona jako součin poměrné části dílčího základu odvodu a sazby pro tento dílčí 
základ odvodu (ř. 150 x 250 : 100).

b) pevná část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ 
ř. 170 Pevná část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ – uveďte součet počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených přístrojů  

a zařízení povolen. Výše částky uvedené na tomto řádku vyplývá ze zvláštní přílohy (viz poučení ke zvláštní příloze).
ř. 270 Sazba pro pevnou část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ – sazba podle § 41c písm. f) zákona činí 55 Kč pro pevnou část 

dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ.
ř. 370 Pevná část dílčího odvodu z VHP a JTHZ – uveďte výslednou částku připadající na pevnou část dílčího odvodu z VHP a JTHZ, 

vypočtenou podle § 41d odst. 2 a 3 zákona jako součin pevné části dílčího základu odvodu a sazby pro tento dílčí základ 
odvodu (ř. 170 x 270).

 III. ODDÍL - výpočet a rozpočtové určení odvodu z loterií a jiných podobných her 

Při vyplňování III. oddílu se postupuje podle věcné náplně jednotlivých řádků. Některé řádky se tak vyplňují způsobem v nich uvedeným, 
tj. propočtem údajů vykázaných na příslušných řádcích II. a III. Oddílu, a jiné řádky představují zákonem předepsané výše částí zálohy 
za 1., 2. a 3. zálohové období a výše částí odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí. Údaje týkající se zálohových povinností přitom nemusí 
zcela odpovídat údajům uvedeným v hlášení k záloze na odvod (dále jen „hlášení“) za zálohové období 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí, 
pakliže bylo podáno, neboť s ohledem na ustanovení § 41g odst. 4 zákona (dle kterého zjistí-li poplatník odvodu do podání odvodového 
přiznání, že údaje uvedené v hlášení k záloze na odvod nebyly správné, není povinen podat následné hlášení) je poplatník odvodu 
oprávněn zjištěné nesprávnosti napravit až v řádném odvodovém přiznání. 
Rozčlenění celkové částky na odvod z loterií a jiných podobných her na ř. 410 až 540 vychází z rozpočtového určení částí odvodu 
vymezených v § 41i odst. 1 a § 41i odst. 3 zákona.
ř. 410 Část odvodu připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona 

– uveďte součet dílčích odvodů uvedených na ř. 300 (tj. dílčí odvod z loterií), na ř. 310 (tj. dílčí odvod z kursových sázek  
a sázkových her v kasinu) na ř. 320 (tj. dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her) a na ř. 330 (tj. dílčí 
odvod z ostatních loterií a jiných podobných her), který je podle § 41i odst. 3 zákona z 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 %  
příjmem rozpočtů obcí (ř. 300 + 310 + 320 + 330). 

ř. 420 Část odvodu připadající na dílčí odvod z VHP a JTHZ podle § 41b odst. 2 zákona – uveďte dílčí odvod z VHP a JTHZ  
(tj. součet poměrné části uvedené na ř. 350 a pevné části uvedené na ř. 370), který je podle § 41i odst. 1 zákona z 20 % 
příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí (ř. 350 + 370).

ř. 500 Odvod z loterií a jiných podobných her – uveďte celkovou výši odvodu z loterií a jiných podobných her včetně odvodu z VHP 
a JTHZ vypočtenou dle § 41d odst. 1 součtem jednotlivých dílčích odvodů uvedených ve II. oddíle (ř. 300 + 310 + 320 + 330 
+ 350 + 370) nebo součtem ř. 410 a 420 (ř. 410 + 420).

ř. 411  Část zálohy za 1. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c)  
a d) zákona – uveďte skutečnou výši části zálohy za 1. kalendářní čtvrtletí, která buď je totožná s ř. 410 vyplněným Vámi  
v hlášení podaném za 1. kalendářní čtvrtletí nebo její správná výše vyplývá z údajů uvedených ve II. oddíle tohoto odvodového 
přiznání, popř. byla v průběhu odvodového období stanovena správcem daně. 

ř. 421 Část zálohy za 1. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z VHP a JTHZ podle § 41b odst. 2 zákona – uveďte skutečnou 
výši části zálohy za 1. kalendářní čtvrtletí, která buď je totožná s ř. 420 vyplněným Vámi v hlášení podaném za 1. kalendářní 
čtvrtletí nebo její správná výše vyplývá z údajů uvedených ve II. oddíle tohoto odvodového přiznání, popř. byla v průběhu 
odvodového období stanovena správcem daně.

ř. 510  Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 1. kalendářní čtvrtletí celkem – uveďte celkovou výši zálohy připadající 
na odvod z loterií a jiných podobných her včetně odvodu z VHP a JTHZ za 1. kalendářní čtvrtletí, kterou vypočtete součtem 
jejích jednotlivých částí (ř. 411 + 421). 

ř. 412  Část zálohy za 2. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c)  
a d) zákona – uveďte skutečnou výši části zálohy za 2. kalendářní čtvrtletí, která buď je totožná s ř. 410 vyplněným Vámi  
v hlášení podaném za 2. kalendářní čtvrtletí nebo její správná výše vyplývá z údajů uvedených ve II. oddíle tohoto odvodového 
přiznání, popř. byla v průběhu odvodového období stanovena správcem daně. 

ř. 422 Část zálohy za 2. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z VHP a JTHZ podle § 41b odst. 2 zákona – uveďte skutečnou 
výši části zálohy za 2. kalendářní čtvrtletí, která buď je totožná s ř. 420 vyplněným Vámi v hlášení podaném za 2. kalendářní 
čtvrtletí nebo její správná výše vyplývá z údajů uvedených ve II. oddíle tohoto odvodového přiznání, popř. byla v průběhu 
odvodového období stanovena správcem daně.

ř. 520  Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 2. kalendářní čtvrtletí celkem – uveďte celkovou výši zálohy připadající 
na odvod z loterií a jiných podobných her včetně odvodu z VHP a JTHZ za 2. kalendářní čtvrtletí, kterou vypočtete součtem 
jejích jednotlivých částí (ř. 412 + 422). 

ř. 413 Část zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c)  
a d) zákona – uveďte skutečnou výši části zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí, která buď je totožná s ř. 410 vyplněným Vámi  
v hlášení podaném za 3. kalendářní čtvrtletí nebo její správná výše vyplývá z údajů uvedených ve II. oddíle tohoto odvodového 
přiznání, popř. byla v průběhu odvodového období stanovena správcem daně. 

ř. 423 Část zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z VHP a JTHZ podle § 41b odst. 2 zákona – uveďte skutečnou 
výši části zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí, která buď je totožná s ř. 420 vyplněným Vámi v hlášení podaném za 3. kalendářní 
čtvrtletí nebo její správná výše vyplývá z údajů uvedených ve II. oddíle tohoto odvodového přiznání, popř. byla v průběhu 
odvodového období stanovena správcem daně.

ř. 530  Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 3. kalendářní čtvrtletí celkem – uveďte celkovou výši zálohy připadající 
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na odvod z loterií a jiných podobných her včetně odvodu z VHP a JTHZ za 3. kalendářní čtvrtletí, kterou vypočtete součtem 
jejích jednotlivých částí (ř. 413 + 423). 

ř. 414  Část odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41 b odst. 1  
písm. a), b), c) a d) zákona – uveďte skutečnou výši části odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí nebo od části odvodu za celé 
odvodové období připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her (tj. od ř. 410) odečtěte příslušnou část jednotlivých 
záloh (ř. 410 – ř. 411 – ř. 412 – ř. 413).

ř. 424 Část odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z VHP a JTHZ podle § 41b odst. 2 zákona – uveďte skutečnou 
výši části odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí nebo od části odvodu za celé odvodové období připadající na dílčí odvod z VHP  
a JTHZ (tj. od ř. 420) odečtěte příslušnou část jednotlivých záloh (ř. 420 – ř. 421 – ř. 422 – ř. 423).

ř. 540 Část odvodu z loterií a jiných podobných her za 4. kalendářní čtvrtletí celkem – uveďte celkovou výši odvodu připadající  
na odvod z loterií a jiných podobných her včetně odvodu z VHP a JTHZ za 4. kalendářní čtvrtletí, kterou vypočtete součtem 
jeho jednotlivých částí (ř. 414 + ř. 424). 

IV. ODDÍL – placení odvodu z loterií a jiných podobných her

ř. 600 Za odvodové období bylo na čtvrtletních zálohách zaplaceno celkem – uveďte částku, kterou jste zaplatili na zálohách  
za příslušná zálohová období.

ř. 610 Nedoplatek (–) (ř. 500 – ř. 600), přeplatek (+) (ř. 500 – ř. 600) – uveďte výši nedoplatku nebo přeplatku, vypočtenou rozdílem 
mezi uvedenými řádky.

Případný nedoplatek na odvodu uhraďte dle pokynů pro úhradu jednotlivých daní zveřejněných na webových stránkách České daňové 
správy http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy (Jak správně zaplatit daň). Přitom upozorňujeme, že s ohledem na rozpočtové 
určení odvodu zakotvené v § 41i zákona není pro celkový odvod uvedený na ř. 610 zřízen jeden společný bankovní účet, a proto je 
nutné každou část nedoplatku odvodu uvedenou na ř. 620 a na ř. 630 uhradit samostatně na 2 bankovní účty, které byly pro 
tento účel zřízeny.

V. ODDÍL – dodatečné přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her

Tento oddíl se vyplňuje pouze tehdy, je-li podáváno dodatečné odvodové přiznání nebo opravné odvodové přiznání nahrazující 
dodatečné odvodové přiznání anebo již podané opravné odvodové přiznání nahrazující dodatečné odvodové přiznání. 
ř. 700  Poslední známý odvod – uveďte poslední známý odvod vztahující se k danému odvodovému období.
ř. 710 Nově zjištěný odvod – uveďte nově zjištěný odvod uvedený na řádku 500.
ř. 720 Zvýšení odvodu (+), snížení odvodu (–) – uveďte rozdíl oproti poslednímu známému odvodu (ř. 710 – ř. 700) 

Prohlášení

Údaje o zástupci – vyplňte pouze v případě, kdy odvodové přiznání zpracovává a podává za poplatníka zástupce. 
Kód zástupce: vyplňte číselný kód podle níže uvedených typů zástupců:
1  – zákonný zástupce;
2  – ustanovený zástupce;
3  – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a  – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b  – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c  – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby: vyplňte datum narození zástupce – fyzické 
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce poplatníka.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické 
osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) – tyto údaje vyplňte podle toho, zda je odvodové přiznání podáváno poplatníkem 
nebo zástupcem, který je právnickou osobou.
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu: Odvodové přiznání opatřete vlastnoručním podpisem fyzické osoby oprávněné 
podepsat odvodové přiznání za poplatníka; v případě zastoupení poplatníka vlastnoručním podpisem zmocněné fyzické osoby (včetně 
daňového poradce), nebo fyzické osoby oprávněné podepsat odvodové přiznání za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické 
osoby vykonávající daňové poradenství).

Zvláštní příloha k řádku 170 hlášení k záloze na odvod 

Tuto zvláštní přílohu vyplňují pouze poplatníci, kteří provozují VHP nebo JTHZ, kdy součástí jejich odvodu z loterií a jiných podobných 
her je část odvodu připadající na poměrnou a pevnou část dílčího odvodu podle § 41b odst. 2 až 4 zákona a vyplňují tak v odvodovém 
přiznání i ř. 170.
Pro správné vyplnění jednotlivých údajů je nutné odkázat na § 41b odst. 3 zákona, podle kterého se pro účely tohoto zákona  
za povolené přístroje a zařízení považuje jednotlivé herní místo povoleného VHP nebo JTHZ.

Pokyny k vyplnění zvláštní přílohy k prvnímu hlášení:
sl. 1 Číslo řádku – uveďte pořadové číslo řádku
sl. 2  Název obce – uveďte název obce, kam bylo umístění VHP nebo JTHZ, resp. jejich herní místa, povoleno.
sl. 3  Kód obce – uveďte kód obce uvedené ve sl. 2 z číselníku obcí (CISOB), který byl zaveden sdělením Českého statistického 

úřadu č. 364/2002 Sb. o zavedení Číselníku obcí (CISOB), a je k dispozici na webových stránkách Českého statistického 
úřadu http://www.czso.cz v nabídce Číselníky, kde se průběžně aktualizují.

sl. 4  Počet dnů, po které byly přístroje a zařízení uvedené ve sl. 5 a 6 v zálohovém období povoleny – uveďte počet dnů, po které 
byly VHP nebo JTHZ (herní místa) v dané obci povoleny v daném odvodovém období. Přitom lze předpokládat, že údaje  
k jedné obci budou uvedeny na více řádcích s ohledem na to, že každý z VHP nebo z JTHZ může být povolen na jiné časové 
období.

sl. 5  Počet výherních hracích přístrojů podle § 41b odst. 3 písm. a) zákona – uveďte počet herních míst týkajících se VHP, které 
byly povoleny v dané obci po dobu uvedenou ve sl. 4.

sl. 6 Počet jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 3 písm. b), c) a d) zákona – uveďte počet herních míst týkajících 
se JTHZ, které byly povoleny v dané obci po dobu uvedenou ve sl. 4.

sl. 7 Součet počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených přístrojů a zařízení uvedený ve sl. 5 a 6 povolen – uveďte součet počtu 
dnů, ve kterých byl každý z VHP a JTHZ povolen, a to součinem sl. 4 a sl. 5 nebo součinem sl. 4 a sl. 6 nebo součinem sl. 4 
a součtu sl. 5 + sl. 6, podle toho, zda je v daném řádku vyplněn sloupec 5 i 6, nebo pouze jeden z nich [sl. 4 x (sl. 5 + sl. 6)]. 
Celkový součet všech řádků uvedených ve sl. 7 se přitom rovná údaji uvedenému v hlášení na ř. 170. 
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Pokyny k vyplnění zvláštní přílohy k dodatečnému odvodovému přiznání:
V případě podání dodatečného odvodového přiznání, jímž se mění údaj na ř. 170, je nutné provést příslušné změny též v údajích 
zvláštní přílohy způsobem, který je závislý na tom, zda je dodatečné odvodové přiznání se zvláštní přílohou podáváno elektronicky 
nebo písemně. 
Podáváte-li dodatečné odvodové přiznání se zvláštní přílohou elektronicky, uveďte ve zvláštní příloze všechny údaje jako  
v případě podání řádného odvodového přiznání, tzn. údaje ve sl. 1 až 7 podle výše uvedených Pokynů k vyplnění zvláštní přílohy  
k řádnému odvodovému přiznání včetně součtového řádku ke sl. 7. 
Podáváte-li dodatečné odvodové přiznání se zvláštní přílohou písemně, uveďte ve zvláštní příloze buď všechny údaje ve sloupci 
1 až 7 (včetně součtového řádku) jako v případě elektronického podání nebo jen údaje nové / opravené / rušené (za předpokladu 
zachování správnosti údajů zbylých). Nebudete-li uvádět všechny údaje a zvolíte-li postup formou změn, vyplňte ve zvláštní příloze 
ve sl. 8 jedno z písmen „O“, „R“, „V“, dle níže uvedených pokynů ke sl. 8, přičemž součet sloupce 7 se nevyplňuje. 

sl. 8 Kód řádku – uveďte kód řádku podle toho, o jakou změnu se jedná.

Pro označení dotčených řádků se použijí následující kódy:
O –  kód pro označení řádku, pokud se opravují údaje uvedené na již existujícím řádku ve zvláštní příloze k bezprostředně 

předcházejícímu odvodovému přiznání; v tomto případě zůstane zachováno číslo řádku ze sl. 1 bezprostředně předcházející 
zvláštní přílohy, včetně údajů které zůstávají beze změny. 

R – kód pro označení řádku, pokud se ruší již existující řádek ve zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu odvodovému 
přiznání. Číslo řádku ze sl. 1 bezprostředně předcházející zvláštní přílohy zůstane zachováno, resp. bude již pro další úpravy 
obsazeno a nebude možné místo něj vložit nový řádek. Pro účely odstranění pochybností o správnosti rušeného řádku vyplňte  
u tohoto řádku údaje ve sl. 1, 2 a 3. 

V – kód pro označení řádku, který se vkládá jako nový oproti zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu odvodovému přiznání, 
přičemž číslo nového řádku musí být vždy o 1 vyšší, než číslo posledního řádku ve zvláštní příloze k bezprostředně předcházejícímu 
odvodovému přiznání. 
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