
01 Daňové identifikační  číslo poplatníka

CZ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny

P Ř I Z N Á N Í
k odvodu z loterií a jiných podobných her 

podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za odvodové období kalendářního roku

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
04 Název poplatníka

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

100 Dílčí základ odvodu z loterií podle § 41b odst. 1 písm. a) zákona 
(ř. 101 + 104 + 107)

101 Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. a) zákona 
(ř. 102  - 103 > 0)

102 ze ř. 101: úhrn vsazených částek
103 úhrn vyplacených výher

104 Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. c) zákona 
(ř. 105  - 106 > 0)

105 ze ř. 104: úhrn vsazených částek
106 úhrn vyplacených výher

107 Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. d) zákona 
(ř. 108  - 109 > 0)

108 ze ř. 107: úhrn vsazených částek

109 úhrn vyplacených výher
200 Sazba pro dílčí základ odvodu z loterií podle § 41c písm. a) zákona 20% 20%

300 Dílčí odvod z loterií podle § 41b odst. 1 písm. a) zákona ř. 100 x ř. 200 
100

05 Sídlo poplatníka
a) ulice, část obce

b) obec c) PSČ

06 Bankovní účet poplatníka (předčíslí - číslo/směrový kód banky)
- /

II. ODDÍL - výpočet dílčích odvodů z loterií a jiných podobných her podle § 41d odst. 2 zákona 
A. Dílčí odvod z loterií

otisk podacího razítka finančního úřadu

25 5539 MFin 5539 - vzor č. 2

02 Odvodové přiznání 1)

Důvody pro podání dodatečného  
odvodového přiznání zjištěny dne

opravnéřádné dodatečné  2)

264a482a-e254-4bac-8042-0b005999ad3c

nebo jeho část od do

Počet stran 
zvláštní přílohy

03 Kód rozlišení typu přiznání

1

Územní pracoviště v, ve, pro

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

/
Č. popisné Č. orientační



C. Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

120
Dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her podle § 41b 
odst. 1 písm. c) zákona (ř. 121 + 124)

121 Část dílčího základu odvodu z her podle § 2 písm. m) bodu 1. zákona 
(ř. 122  - 123 > 0)

122 ze ř. 121: úhrn vsazených částek
123 úhrn vyplacených výher

124 Část dílčího základu odvodu z her podle § 2 písm. m) bodu 2. zákona 
(ř. 125  - 126 > 0)

125 ze ř. 124: úhrn vsazených částek
126 úhrn vyplacených výher

220
Sazba pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her podle 
§ 41c písm. c) zákona 20% 20%

320 ř. 120 x ř. 220 
100

Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her 
podle § 41b odst. 1 písm. c) zákona

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

130
Dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 
písm. d) zákona (ř. 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146)

131 Část dílčího základu odvodu připadající na tomboly podle § 2 písm. b) zákona 
(ř. 132 - 133 > 0)

132 ze ř. 131: úhrn vsazených částek
133  úhrn vyplacených výher

134 Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona 
(ř. 135 - 136 > 0)

135 ze ř. 134: úhrn vsazených částek
136  úhrn vyplacených výher

137 Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona 
(ř. 138 - 139 > 0)

138 ze ř. 137: úhrn vsazených částek
139 úhrn vyplacených výher

140 Část dílčího základu odvodu připadající na hry podle § 2  písm. j) zákona 
(ř. 141  - 142 > 0)

141 ze ř. 140: úhrn vsazených částek
142 úhrn vyplacených výher

143 Část dílčího základu odvodu z dostihových sázek podle § 2 písm. k) zákona 
(ř. 144  - 145 > 0)

144 ze ř. 143: úhrn vsazených částek
145 úhrn vyplacených výher

146 Část dílčího základu odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 
zákona (ř. 147 – 148 > 0)

147 ze ř. 146: úhrn vsazených částek
148 úhrn vyplacených výher

230
Sazba pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 41c 
písm. d) zákona 20% 20%

330 ř. 130 x ř. 230 
100

Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her 
podle § 41b odst. 1 písm. d) zákona

D. Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

110
Dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu podle § 41b odst. 1 
písm. b) zákona (ř. 111 + 114 + 117)

111 Část dílčího základu odvodu připadající na hry podle § 2 písm. h) zákona (ř. 112  - 113 > 0)
112 ze ř. 111: úhrn vsazených částek
113 úhrn vyplacených výher

114 Část dílčího základu odvodu připadající na internetové kursové sázky podle § 50 odst. 3 
zákona (ř. 115 - 116 > 0)

115 ze ř. 114: úhrn vsazených částek
116 úhrn vyplacených výher

117 Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona 
(ř. 118  - 119 > 0)

118 ze ř. 117: úhrn vsazených částek
119 úhrn vyplacených výher

210
Sazba pro dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu podle § 41c písm. b) 
zákona 20% 20%

310 ř. 110 x ř. 210 
100

Dílčí odvod z kursových sázek a sázkových her v kasinu 
podle § 41b odst. 1 písm. b) zákona

B. Dílčí odvod z kursových sázek a sázkových her v kasinu

2
1fc503c3-6790-4e8d-a3b3-bae2805a215e



Řádek Název položky
Vyplní

poplatník finanční úřad

1703)
Pevná část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení podle § 41b odst. 4 zákona, ve dnech

270
Sazba podle § 41c písm. f) zákona pro pevnou část dílčího základu odvodu 
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 55 Kč/den 55 Kč/den

370 Pevná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení podle § 41b odst. 4 zákona, v celých Kč

ř. 170 x ř. 270

b) pevná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

410
Část odvodu připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b  
odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona  
(ř. 300 + 310 + 320 + 330), zaokrouhlená na celé Kč nahoru

420
Část odvodu připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických  
herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1  
zákona (ř. 350 + 370), zaokrouhlená na celé Kč nahoru

500
Odvod z loterií a jiných podobných her celkem (§ 41d odst. 1 zákona) 
(ř. 410 + 420)

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, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona

421 Část zálohy za 1. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona

510 Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 1. kalendářní čtvrtletí celkem 
(§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 411 + 421)

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, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona

422 Část zálohy za 2. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona

520 Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 2. kalendářní čtvrtletí celkem 
(§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 412 + 422)

413 Část zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b 
odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona

423 Část zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona

530 Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 3. kalendářní čtvrtletí celkem 
(§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 413 + 423)

414 Část odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle 
§ 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona

424 Část odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona

540 Část odvodu z loterií a jiných podobných her za 4. kalendářní čtvrtletí celkem 
(§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 414 + 424)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

150
Poměrná část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení podle § 41b odst. 3 zákona (ř. 151 + 154 + 157 + 160)

151 Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí  
povolených výherních hracích přístrojů podle § 2 písm. e) zákona (ř. 152  - 153 > 0)

152 ze ř. 151: úhrn vsazených částek
153 úhrn vyplacených výher

154 Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí povolených 
koncových interaktivních videoloterních terminálů podle § 2 písm. l) zákona (ř. 155 - 156 > 0)

155 ze ř. 154: úhrn vsazených částek
156 úhrn vyplacených výher

157 Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí 
povolených lokálních loterních systémů podle § 2 písm. n) zákona (ř. 158 – 159 > 0)

158 ze ř. 157: úhrn vsazených částek
159 úhrn vyplacených výher

160 Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí 
jiných technických herních zařízení povolených podle § 50 odst. 3 zákona (ř. 161 – 162 > 0)

161 ze ř. 160: úhrn vsazených částek
162 úhrn vyplacených výher

250
Sazba pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení podle § 41c písm. e) zákona 20% 20%

350 ř. 150 x ř. 250 
100

Poměrná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 3 zákona

E. Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 
a) poměrná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

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

3cbf2423-3f93-45ba-9bdf-3a42e412f3c5

3



1fc503c3-6790-4e8d-a3b3-bae2805a215e

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

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad
600 Za odvodové období bylo na čtvrtletních zálohách zaplaceno celkem
610 Nedoplatek (-) (ř. 500 – 600 > 0); přeplatek (+) (ř. 500 – 600 < 0)

620
ze ř. 610: část nedoplatku (přeplatku) připadající na část odvodu z loterií a jiných 

podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona,  
s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona 

630
ze ř. 610: část nedoplatku (přeplatku) připadající na část odvodu z výherních hracích  

přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona,  
s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

700 Poslední známý odvod z loterií a jiných podobných her celkem
710 Nově zjištěný odvod z loterií a jiných podobných her celkem  (ř. 500)
720 Zvýšení odvodu (+) (ř. 710 – ř. 700 > 0); snížení odvodu (-) (ř. 710 – ř. 700 < 0)

730
ze ř. 720: zvýšení (+) snížení (-) odvodu, připadající na část odvodu z loterií a jiných 

podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona,  
s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona

740
ze ř. 720: zvýšení (+) snížení (-) odvodu, připadající na část odvodu z výherních  

hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2  
zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona

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

4

Přiznání sestavil: E-mail:Telefon:

Vysvětlivky: 
1)  Nehodící se možnost škrtněte. 
2)  Při podání dodatečného odvodového přiznání uvede poplatník den zjištění rozdílu oproti posledně známému odvodu; u dodatečného odvodového přiznání 
      podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uvede na zvláštní příloze důvody pro jeho podání. 
3)  Specifikace úhrnné částky uvedené na takto označeném řádku se rozvede na zvláštní příloze.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ  
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Datum
Otisk 

razítka

Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu
Osoba oprávněná k podpisu

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a)

Datum narození

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),  
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Vztah k právnické osobě

Název právnické osobyPříjmení

IČ právnické osobyEvidenční číslo osvědčení daňového poradce

PříjmeníJméno(-a)

Typ zástupce:


01 Daňové identifikační  číslo poplatníka
CZ
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny
P Ř I Z N Á N Í
k odvodu z loterií a jiných podobných her
podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za odvodové období kalendářního roku
I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
04 Název poplatníka
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
100
Dílčí základ odvodu z loterií podle § 41b odst. 1 písm. a) zákona
(ř. 101 + 104 + 107)
101
Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. a) zákona
(ř. 102  - 103 > 0)
102
ze ř. 101: úhrn vsazených částek
103
úhrn vyplacených výher
104
Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. c) zákona
(ř. 105  - 106 > 0)
105
ze ř. 104: úhrn vsazených částek
106
úhrn vyplacených výher
107
Část dílčího základu odvodu připadající na loterie podle § 2 písm. d) zákona
(ř. 108  - 109 > 0)
108
ze ř. 107: úhrn vsazených částek
109
úhrn vyplacených výher
200
Sazba pro dílčí základ odvodu z loterií podle § 41c písm. a) zákona
20%
Sazba podle § 41c písm. a) zákona činí 20 %.
20%
300
Dílčí odvod z loterií podle § 41b odst. 1 písm. a) zákona
ř. 100 x ř. 200
100
05 Sídlo poplatníka
a) ulice, část obce
b) obec
c) PSČ
06 Bankovní účet poplatníka (předčíslí - číslo/směrový kód banky)
-
/
II. ODDÍL - výpočet dílčích odvodů z loterií a jiných podobných her podle § 41d odst. 2 zákona
A. Dílčí odvod z loterií
otisk podacího razítka finančního úřadu
25 5539 MFin 5539 - vzor č. 2
02 Odvodové přiznání 1)
Důvody pro podání dodatečného  odvodového přiznání zjištěny dne
opravné
řádné
dodatečné  2)
Vyberte typ DAP a označte ho křížkem.
nebo jeho část od 
do
Počet stran
zvláštní přílohy
03 Kód rozlišení typu přiznání
1
Územní pracoviště v, ve, pro
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
/
Č. popisné
Č. orientační
C. Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
120
Dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her podle § 41b odst. 1 písm. c) zákona (ř. 121 + 124)
121
Část dílčího základu odvodu z her podle § 2 písm. m) bodu 1. zákona
(ř. 122  - 123 > 0)
122
ze ř. 121: úhrn vsazených částek
123
úhrn vyplacených výher
124
Část dílčího základu odvodu z her podle § 2 písm. m) bodu 2. zákona
(ř. 125  - 126 > 0)
125
ze ř. 124: úhrn vsazených částek
126
úhrn vyplacených výher
220
Sazba pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her podle § 41c písm. c) zákona
20%
sazba podle § 41c písm. c) zákona činí 20 %.
20%
320
ř. 120 x ř. 220
100
Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních sázkových her
podle § 41b odst. 1 písm. c) zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
130
Dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1
písm. d) zákona (ř. 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146)
131
Část dílčího základu odvodu připadající na tomboly podle § 2 písm. b) zákona
(ř. 132 - 133 > 0)
132
ze ř. 131: úhrn vsazených částek
133
 úhrn vyplacených výher
134
Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona
(ř. 135 - 136 > 0)
135
ze ř. 134: úhrn vsazených částek
136
 úhrn vyplacených výher
137
Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona
(ř. 138 - 139 > 0)
138
ze ř. 137: úhrn vsazených částek
139
úhrn vyplacených výher
140
Část dílčího základu odvodu připadající na hry podle § 2  písm. j) zákona
(ř. 141  - 142 > 0)
141
ze ř. 140: úhrn vsazených částek
142
úhrn vyplacených výher
143
Část dílčího základu odvodu z dostihových sázek podle § 2 písm. k) zákona
(ř. 144  - 145 > 0)
144
ze ř. 143: úhrn vsazených částek
145
úhrn vyplacených výher
146
Část dílčího základu odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona (ř. 147 – 148 > 0)
147
ze ř. 146: úhrn vsazených částek
148
úhrn vyplacených výher
230
Sazba pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her podle § 41c
písm. d) zákona
20%
Sazba podle § 41c písm. d) zákona činí 20 %.
20%
330
ř. 130 x ř. 230
100
Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her
podle § 41b odst. 1 písm. d) zákona
D. Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných her
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
110
Dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu podle § 41b odst. 1písm. b) zákona (ř. 111 + 114 + 117)
111
Část dílčího základu odvodu připadající na hry podle § 2 písm. h) zákona (ř. 112  - 113 > 0)
112
ze ř. 111: úhrn vsazených částek
113
úhrn vyplacených výher
114
Část dílčího základu odvodu připadající na internetové kursové sázky podle § 50 odst. 3 zákona (ř. 115 - 116 > 0)
115
ze ř. 114: úhrn vsazených částek
116
úhrn vyplacených výher
117
Část dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona(ř. 118  - 119 > 0)
118
ze ř. 117: úhrn vsazených částek
119
úhrn vyplacených výher
210
Sazba pro dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu podle § 41c písm. b) zákona
20%
Sazba podle § 41c písm. b) zákona činí 20 %.
20%
310
ř. 110 x ř. 210
100
Dílčí odvod z kursových sázek a sázkových her v kasinu
podle § 41b odst. 1 písm. b) zákona
B. Dílčí odvod z kursových sázek a sázkových her v kasinu
2
Řádek
Název položky
Vyplní
poplatník
finanční úřad
1703)
Pevná část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení podle § 41b odst. 4 zákona, ve dnech
270
Sazba podle § 41c písm. f) zákona pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
55 Kč/den
Sazba podle § 41c písm. f) zákona činí 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z VHP a JTHZ.
55 Kč/den
370
Pevná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 4 zákona, v celých Kč
ř. 170 x ř. 270
b) pevná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
410
Část odvodu připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b 
odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona 
(ř. 300 + 310 + 320 + 330), zaokrouhlená na celé Kč nahoru
420
Část odvodu připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 
zákona (ř. 350 + 370), zaokrouhlená na celé Kč nahoru
500
Odvod z loterií a jiných podobných her celkem (§ 41d odst. 1 zákona) (ř. 410 + 420)
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, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona
421
Část zálohy za 1. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona
510
Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 1. kalendářní čtvrtletí celkem (§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 411 + 421)
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, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona
422
Část zálohy za 2. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona
520
Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 2. kalendářní čtvrtletí celkem
(§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 412 + 422)
413
Část zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona
423
Část zálohy za 3. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona
530
Záloha na odvod z loterií a jiných podobných her za 3. kalendářní čtvrtletí celkem (§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 413 + 423)
414
Část odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvody z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona
424
Část odvodu za 4. kalendářní čtvrtletí připadající na dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona
540
Část odvodu z loterií a jiných podobných her za 4. kalendářní čtvrtletí celkem (§ 41g odst. 2 zákona ve spojení s § 41d odst. 1 zákona) (ř. 414 + 424)
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
150
Poměrná část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 3 zákona (ř. 151 + 154 + 157 + 160)
151
Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí 
povolených výherních hracích přístrojů podle § 2 písm. e) zákona (ř. 152  - 153 > 0)
152
ze ř. 151: úhrn vsazených částek
153
úhrn vyplacených výher
154
Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí povolených koncových interaktivních videoloterních terminálů podle § 2 písm. l) zákona (ř. 155 - 156 > 0)
155
ze ř. 154: úhrn vsazených částek
156
úhrn vyplacených výher
157
Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí
povolených lokálních loterních systémů podle § 2 písm. n) zákona (ř. 158 – 159 > 0)
158
ze ř. 157: úhrn vsazených částek
159
úhrn vyplacených výher
160
Část poměrné části dílčího základu odvodu připadající na sázkové hry provozované pomocí
jiných technických herních zařízení povolených podle § 50 odst. 3 zákona (ř. 161 – 162 > 0)
161
ze ř. 160: úhrn vsazených částek
162
úhrn vyplacených výher
250
Sazba pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení podle § 41c písm. e) zákona
20%
Sazba podle § 41c písm. e) zákona činí 20 %.
20%
350
ř. 150 x ř. 250
100
Poměrná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů
a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 3 zákona
E. Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
a) poměrná část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení
III. ODDÍL - výpočet a rozpočtové určení odvodu z loterií a jiných obdobných her 
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IV. ODDÍL - placení odvodu z loterií a jiných podobných her
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
600	
Za odvodové období bylo na čtvrtletních zálohách zaplaceno celkem
610
Nedoplatek (-) (ř. 500 – 600 > 0); přeplatek (+) (ř. 500 – 600 < 0)
620
ze ř. 610: část nedoplatku (přeplatku) připadající na část odvodu z loterií a jiných
podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, 
s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona 
630
ze ř. 610: část nedoplatku (přeplatku) připadající na část odvodu z výherních hracích 
přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, 
s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad
700	
Poslední známý odvod z loterií a jiných podobných her celkem
710
Nově zjištěný odvod z loterií a jiných podobných her celkem  (ř. 500)
720
Zvýšení odvodu (+) (ř. 710 – ř. 700 > 0); snížení odvodu (-) (ř. 710 – ř. 700 < 0)
730
ze ř. 720: zvýšení (+) snížení (-) odvodu, připadající na část odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, 
s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona
740
ze ř. 720: zvýšení (+) snížení (-) odvodu, připadající na část odvodu z výherních 
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 
zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona
V. ODDÍL - dodatečné přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her
4
Přiznání sestavil:
E-mail:
Telefon:
Vysvětlivky:
1)  Nehodící se možnost škrtněte.
2)  Při podání dodatečného odvodového přiznání uvede poplatník den zjištění rozdílu oproti posledně známému odvodu; u dodatečného odvodového přiznání      podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, uvede na zvláštní příloze důvody pro jeho podání.
3)  Specifikace úhrnné částky uvedené na takto označeném řádku se rozvede na zvláštní příloze.
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ  A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Datum
Otisk razítka
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu
Osoba oprávněná k podpisu
Údaje o zástupci: 
Kód zástupce:
Jméno(-a)
Datum narození
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), 
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Vztah k právnické osobě
Název právnické osoby
Příjmení
IČ právnické osoby
Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Příjmení
Jméno(-a)
Typ zástupce:
10.0.0.0.20110715.1.847530
Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her
5539_2
GFŘ
	Za předtištěným kódem CZ uveďte kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor, nebo vlastní identifikátor správce daně.: 
	Uveďte název, pod kterým jste zapsáni v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.: 
	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.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Vyplňte číslo letopočtu nebo uveďte část odvodového období, nastala-li některá z níže uvedených rozhodných skutečností.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.: 
	Máte-li zřízen bankovní účet, vyplňte jeho číslo ve struktuře uvedené v odvodovém přiznání.: 
	Máte-li zřízen bankovní účet, vyplňte jeho číslo ve struktuře uvedené v odvodovém přiznání.: 
	Máte-li zřízen bankovní účet, vyplňte jeho číslo ve struktuře uvedené v odvodovém 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.: 
	Zaškrtněte 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.: 
	Zaškrtněte 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.: 
	Zaškrtněte 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.: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Vyplňte číslo letopočtu nebo uveďte část odvodového období, nastala-li některá z níže uvedených rozhodných skutečností.: 
	Vyplňte číslo letopočtu nebo uveďte část odvodového období, nastala-li některá z níže uvedených rozhodných skutečností.: 
	Uveďte počet stran zvláštní přílohy.: 
	Vyplňte s použitím symbolů viz. Pokyny.: 
	Doplňte název územního pracoviště, kde je umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).: 
	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.: 
	c_pracufo: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonném registru.: 
	lphop1_forma: 
	k_uladis: 
	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.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	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.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	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.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	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).: 
	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).: 
	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).: 
	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).: 
	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).: 
	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.: 
	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.: 
	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).: 
	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.: 
	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.: 
	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).: 
	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.: 
	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.: 
	Uveďte celkovou výši zálohy připadající 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).: 
	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).: 
	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).: 
	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).: 
	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.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	Uveďte úhrn vsazených částek.: 
	Uveďte úhrn vyplacených částek.: 
	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).: 
	PaperFormsBarcode3: 
	Uveďte částku, kterou jste zaplatili na zálohách za příslušná zálohová období.: 
	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.: 
	Uveďte ze ř. 610: část nedoplatku (přeplatku) připadající na část odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona.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.: 
	Uveďte ze ř. 610: část nedoplatku (přeplatku) připadající na část odvodu z výherních hracích  přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona.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.: 
	Uveďte poslední známý odvod vztahující se k danému odvodovému období.: 
	Uveďte nově zjištěný odvod uvedený na řádku 500.: 
	Uveďte rozdíl oproti poslednímu známému odvodu (ř. 710 – ř. 700).: 
	Uveďte ze ř. 720: zvýšení (+) snížení (-) odvodu, připadající na část odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 3 zákona.: 
	Uveďte ze ř. 720: zvýšení (+) snížení (-) odvodu, připadající na část odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení podle § 41b odst. 2 zákona, s rozpočtovým určením podle § 41i odst. 1 zákona.: 
	Uveďte email osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte telefonní číslo osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte datum podepsání Přiznání.: 
	Uveďte jméno(-a) zástupce.: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	Uveďte název právnické osoby, která je zástupcem.: 
	Vyplňte datum narození zástupce - fyzické osoby.: 
	Uveďte evidenční číslo osvědčení daňového poradce - fyzické osoby.: 
	Uveďte IČ právnické osoby - zástupce.: 
	Tyto údaje vyplňte podle toho, zda je odvodové přiznání podáváno poplatníkem nebo zástupcem, který je právnickou osobou.: 
	Tyto údaje vyplňte podle toho, zda je odvodové přiznání podáváno poplatníkem nebo zástupcem, který je právnickou osobou.: 
	Tyto údaje vyplňte podle toho, zda je odvodové přiznání podáváno poplatníkem nebo zástupcem, který je právnickou osobou.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Vyúčtování zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	Vyberte typ zástupce: 
	Uveďte jméno osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte jméno osoby, která Přiznání sestavila.: 



