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Abstrakt 

 

Diplomová práce pojednává o právní úpravě loterií a podobných her zejména 

z daňového pohledu podle stavu před a po 1. 1. 2012, kdy došlo k významné novele 

loterijního zákona a souvisejících předpisů. Přibližuje vývoj příjmů obce v důsledku 

novely a vývoj prostředků vynakládaných na veřejně prospěšné účely. Práce navrhuje 

možné změny uvedené problematiky. 

 

 

Abstract 

The thesis discusses legal regulations of lotteries and similar games  

especially from the tax perspective and according to the state before and  

after 1 January 2012, when a significant amendment of the Lottery Act and  

related regulations was carried out. The work explains the development of  

community income as a result of the amendment and also the development of  

funds spent on community purposes. Possible changes to the issue are  

suggested herein. 

  

 

Klí čová slova 

 

Loterie, hry, sázka, hazard, zdanění hazardu, loterijní zákon, odvod z loterií, 

odvodové přiznání, rozpočtové určení odvodu. 
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ÚVOD, CÍLE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Diplomová práce pojednává o problematice zdanění hazardu v České republice. 

Diplomová práce se zaměřuje na zdanění hazardu z pohledu obce, které jsou nejvíce 

přímo ovlivňovány provozováním loterií, především jejich negativními projevy jako je 

kriminalita, zanedbání povinné péče aj. 

Již od prvopočátku lidské existence člověka zajímaly hazardní hry. V České 

republice došlo k rozmachu loterijního průmyslu až po sametové revoluci. I když došlo 

v České republice k rozvoji loterijního průmyslu později než v jiných vyspělých zemích 

světa, předehnal je zejména díky benevolentní právní úpravě. V České republice je 

6,5krát více heren a kasin než v celé Evropské unii! S ohledem na počet obyvatel 

hustota provozoven s hazardními hrami v ČR oproti zbytku EU je 312x vyšší. Tyto 

hrozivé statistiky se v posledních letech zlepšují, kdy se počty herních zařízení pomalu, 

ale jistě snižují.1 

Hazardní hry upravuje loterijní zákon, který byl schválen již v roce 1990. Svou 

nekoncepčností nahrává loterijním společnostem společně s benevolentním přístupem 

Ministerstva financí. Přesto v současné době autor vidí pozitivní vývoj dané 

problematiky i přes výrazné lobbistické skupiny provozovatelů loterií. Loterijní zákon 

prošel významnou změnou k 1. lednu 2012 zvláště v oblasti zdaňování. Novela zákona 

zrušila problematické a těžko kontrolovatelné odvádění prostředků z hazardu 

pochybným společnostem, které byly zakládány provozovateli loterie jen za účelem 

získání těchto financí zpět. Z pohledu daňového poplatníka to bylo zcela nepochopitelné 

zvýhodnění v tom, že si provozovatel loterie mohl zvolit, na jaký účel jeho odvod půjde. 

Cílem práce je zhodnotit důsledky novely loterijního zákona na příjmy obce a na 

financování veřejně prospěšných účelů. Po zhodnocení situace z teoretického 

i praktického hlediska na příkladu konkrétních obcí autor navrhne možné změny 

v právní úpravě loterijního odvětví se zaměřením na financování obcí, veřejně 

prospěšných účelů a sociálních dopadů patologického hráčství. Autor ukáže i možné 

změny v postoji obce k hazardu na svém území. 

Co se týče metodiky tvorby práce, tak zpočátku bude použita metoda sběru dat 

a informací pro přiblížení tématiky z teoretického pohledu s využitím odborné literatury 

                                                           
1Fakta o hazardu v České republice. Sdružení Občané proti hazardu [online]. 



11 

 

a právních předpisů. Po utříbení informací bude použita analýza právní situace loterií 

v České republice před a po novele loterijního zákona. Výsledků analýzy bude použito 

ke srovnání vybraných obcí, změny jejich přístupu k loteriím a příjmové stránky po 

změně právní úpravy. U těchto vybraných obcí dojde ke sběru dat z dokumentů, které 

zpracovávají, jako je především rozpočet města, závěrečný účet města nebo výkaz pro 

hodnocení plnění rozpočtu. Následně po zpracování dat od obcí bude použita metoda 

dedukce pro vlastní návrh možných změn současné právní úpravy týkající se loterií. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Daňový systém ČR 

Daňový systém ČR je souhrn všech daní, které se vybírají na území ČR (daňová 

soustava). Zahrnuje též vztahy mezi jednotlivými daněmi a pravidla, podle kterých se 

daně vybírají. Proč však existuje daňový systém s mnoha různými daněmi, když 

k naplnění státní pokladny by stačila jedna daň? Každá daň má svá pozitiva a negativa, 

a tak se vytvořením daňového systému z více daní negativní dopady do ekonomiky 

částečně vyruší. Odvod z loterií a jiných podobných her (dále jen „odvody z loterií“) 

patří také do daňové soustavy ČR, i když je zákon nenazývá přímo daní. Nejdříve si 

představíme co je to daň a jaké má základní funkce. Pak začleníme odvody z loterií do 

české daňové soustavy. 

 

1.1.1 Definice pojmu daň 

Každé malé dítě má představu o tom, co je to daň, avšak nejlépe se definuje přes 

její vlastnosti. Daň je v dnešní době vždy jen v peněžní podobě, což v minulosti 

neplatilo. Je placena buď pravidelně (např. důchodové daně) nebo jednorázově při 

naplnění určitých skutečností (např. daň darovací, daň dědická, daň z převodu 

nemovitosti).2 

Daň je povinná, nenávratná, neekvivalentní, zpravidla neúčelová a zákonem 

předem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu a odčerpává část nominálního 

důchodu ekonomickému subjektu. Zpravidla se opakuje v určitých časových intervalech 

nebo se hradí za určitých okolností.3 

V České republice lze uložit daně a poplatky pouze na základě zákona, což 

vyplývá z článku 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Co je dané zákonem, je 

zároveň povinné, protože člověk musí činit to, co ukládá zákon.4 

 

                                                           
2 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie – s praktickou aplikací, s. 9. 
3 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie – s praktickou aplikací, s. 9 a KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie 
a politika, s. 13. 
4 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 10. 
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Nenávratnost znamená, že již zaplacená daň se nevrací. Tím se liší od půjčky, 

kdy se majetek či finanční prostředky vrací zpět. 5 

Neekvivalentnost znamená, že díl, jakým se jednotlivec podílí na příjmech do 

veřejných rozpočtů, neovlivňuje to, jak se podílí na výdajích. Často se stává, že právě 

ten, který má vysoké příjmy a odvádí vysoké daně, čerpá málo z veřejných rozpočtů 

(nečerpá sociální dávky apod.).6 

Neúčelovost daně znamená, že když jednotlivec platí daň, neví, na jaký účel 

bude konkrétně použita a je součástí příjmů veřejného rozpočtu. Uhrazením daně také 

jednotlivci nevzniká právo na konkrétní plnění z veřejných rozpočtů. Neúčelovost je asi 

nejdůležitějším faktorem toho, že se jednotlivcům nechtějí platit daně dobrovolně. 

Zejména v dnešní době, kdy dochází ke zneužívání veřejných prostředků. Výjimkou 

neúčelovosti je daň silniční, jejíž výnos se používá na údržbu silnic a dálnic.7 

Dle OECD je za daň považováno i povinné pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a rovněž povinné pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění, které v České republice tvoří podstatnou část odvodů. V České 

republice mají všechny atributy daní i místní poplatky, které plynou do rozpočtů obcí. 

Svou ekonomickou povahou se daním přibližují cla.8 

 

1.1.2 Funkce daní 

Daně jsou nástrojem ekonomické politiky státu a už se po nich nepožaduje jen to 

jediné a nejdůležitější, a to naplnit veřejné rozpočty, ale také se vyžaduje, aby plnili 

v ekonomice i celou řadu jiných funkcí. V dalším textu se budeme zabývat těmi 

nejdůležitějšími, a to funkcí fiskální, alokační, redistribuční, stimulační a stabilizační. 

Fiskální funkce je primární historicky nejstarší funkcí. Od daní se očekává, že 

naplní veřejné rozpočty. Ne vždy se však zvýší výnos daně, pokud se zvýší nominální 

sazba daně. Může dojít k větší snaze se dani úplně vyhnout, dochází tedy k daňovým 

únikům nebo k přesunutí své činnosti do státu, kde je nižší míra zdanění. 

Nepromyšleným zvýšením daní může dojít i k makroekonomickým důsledkům 

                                                           
5 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 10. 
6 tamtéž, s. 10. 
7 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika, s. 13. 
8 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky, s. 20 a BONĚK, V. a kol. Lexikon - daňové 
pojmy: úvod do problematiky, s. 131. 
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(např. zvýšení nezaměstnanosti, protože společnosti si nebudou moci dovolit více 

pracovních sil nebo přesunou svou činnost do jiných lokalit) nebo 

k mikroekonomickým důsledkům (úpadek společnosti). Je proto podstatné, aby se 

každá změna nejen ve výši sazby daně, ale také ve tvorbě základu daně a jiných 

klíčových změn podrobila dostatečné analýze s vyhodnocením důsledků vyplývajících 

z těchto změn. Podíl daní na příjmech veřejných rozpočtů v České republice je okolo 

90 %.9 

Alokační funkce vyplývá z toho, že na některých trzích efektivnost tržních 

mechanismů selhává, resp. neodpovídá představě státu o rozvoji společnosti. Alokační 

funkce řeší problematiku investování vládních výdajů a optimálního rozdělení mezi 

veřejnou a soukromou spotřebou. Příliš rozsáhlý veřejný sektor by vedl k alokování 

i těch prostředků, které by bylo možno efektivněji a méně nákladně umisťovat 

prostřednictvím trhu.10 

Redistribuční funkce vychází z toho, že rozdělení důchodů je společensky 

nepřijatelné, i když tržně efektivní. Daně jsou nástrojem pro zmírnění rozdílů 

v důchodech jednotlivců. Vyšší daně se vybírají od bohatších, a proto si stát může 

dovolit prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším. V podnikatelské sféře 

mohou být zvýhodněny chudší regiony oproti těm bohatším.11 

Stimulační funkce využívá toho, že daně jsou jednotlivci vnímány jako újma, 

a proto se snaží své daňové povinnosti vyhnout. Proto stát nabízí různé daňové výhody 

nebo naopak zvyšuje daňové zatížení, pokud subjekty neplní své povinnosti řádně 

a včas. Příkladem daňové úspory může být možnost uplatnit si daňovou ztrátu 

v následujících obdobích nebo daňové úlevy pro začínající podnikatelské subjekty. 

Negativní stimulací může být daň uvalená na alkohol nebo cigarety, čímž chce stát 

omezit spotřebu těchto komodit kvůli jejich vlivu na zdraví spotřebitelů. Jako jeden 

z důvodů stanovení odvodů z loterií můžeme uvést omezení gamblerstvím jako 

negativního jevu ve společnosti.12 

Stabilizační funkce znamená zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice 

k zajištění dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. V období konjunktury 

                                                           
9 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 11 a BONĚK, V. a kol. Lexikon - 
daňové pojmy: úvod do problematiky, s. 131. 
10 ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie – s praktickou aplikací, s. 12-13. 
11 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 12. 
12 tamtéž, s. 12. 
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(rozmachu) důchody i spotřeba rostou, dochází tedy k vyššímu výnosu z daní a mohou 

se vytvářet rezervy pro horší časy, čímž se ekonomika „nepřehřívá“. V době stagnace se 

vybere na daních méně, ale vytvořené rezervy pomáhají ekonomiku nastartovat. 

V dnešní době však politici tuto funkci nevyužívají. Přemýšlejí krátkodobě pouze na své 

volební období, a i když je doba rozmachu, rezervy na horší časy se netvoří.13 

  

1.1.3 Daňový systém ČR ve zkratce 

Daňový systém je souhrn všech daní, které se na daném území vybírají 

a zahrnuje rovněž vztahy mezi jednotlivými daněmi a pravidla, podle kterých se daně 

vybírají. Nynější daňový systém ČR se skládá z daní přímých a nepřímých. Přímá daň 

se vypočte z předmětu daně poplatníka, který ji zpravidla i odvede (výjimkou může být 

daň z příjmu ze závislé činnosti, kde daň odvádí za poplatníka plátce, tedy 

zaměstnavatel). Nepřímou daň vybírá a neodvádí poplatník, ale plátce, který nenese 

daňové břemeno. Na následujícím obrázku 1 je uvedeno jednoduché schéma daňové 

soustavy ČR.14 

 

Obrázek 1 – Daňová soustava ČR15 

 

Přímé daně platí přímo poplatník na úkor svého důchodu, jsou pro něj 

viditelnější a tudíž i více pociťovány. Jsou využívány jako nástroj regulace. Přímé daně 

se dále dělí na daně z příjmů a daně majetkové, jejichž zástupce lze vidět na výše 
                                                           
13 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 12-13 a KUBÁTOVÁ, K. Daňová 
teorie: úvod do problematiky, s. 17. 
14 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 46-51. 
15 Daňový systém ČR. Ekonomie – maturitní témata z ekonomie [online]. 
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uvedeném obrázku. Nepřímé daně se přenesou na poplatníka prostřednictvím zvýšení 

ceny zboží nebo služby. Nejvýznamnějšími přímými daněmi jsou daně z příjmů neboli 

důchodové daně. Podíl přímých daní na celkovém výnosu z daní v posledních 20 letech 

postupně klesá. Daně z příjmů se dělí na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů 

právnických osob. 16 

Provozovatelé loterií a sázkových her jsou právnické osoby, a proto odvody 

z loterií spadají v tomto členění pod daně z příjmu právnických osob. Před novelou 

1. 1. 2012 však byly z této daně výtěžky z loterií osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. g) 

zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). Toto ustanovení však bylo zrušeno 

s účinností od 1. 1. 2012 a v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ze dne 17. května 1990, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“) 

byla nastavena nová pravidla zdaňování, o kterých bude pojednáno níže.17 

 

1.1.4 Rozpočtové určení daní v ČR 

Daně jsou příjmy veřejných rozpočtů, těch je však v České republice celá řada 

a tvoří rozpočtovou soustavu. Soustavu veřejných rozpočtů v České republice tvoří 

rozpočty centrální vlády a územními rozpočty. Mezi rozpočty centrální vlády patří 

státní rozpočet a územní rozpočty na decentralizované úrovni jsou tvořeny rozpočty 

obcí a krajů. Soustavu veřejných rozpočtů upravuje zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, který upravuje tvorbu, funkci a obsah státního rozpočtu 

a státního závěrečného účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, hospodaření 

organizačních složek státu aj a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, který upravuje tvorbu, funkci a obsah územních rozpočtů 

a stanovuje pravidla hospodaření územních samosprávných celků. Zákonem 

č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je určeno, do kterých veřejných rozpočtů 

plynou nebo jaká část jednotlivých daní je příjmem toho kterého rozpočtu.18 

Územní rozpočet se sestavuje ve dvou oddělených částech, a to běžný 

a kapitálový rozpočet. Odděluje se tedy běžné hospodaření od hospodaření investičního. 

                                                           
16 VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012, s. 52-53, KUBÁTOVÁ, K. Daňová 
teorie a politika, s. 18 a KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie: úvod do problematiky, s. 30. 
17 § 19 odst. 1 písm. g) ZDP účinného k 31. 12. 2011. 
18 BONĚK, V. a kol. Lexikon - daňové pojmy: úvod do problematiky, s. 391., PEKOVÁ, J. Veřejné 
finance: úvod do problematiky, s. 89-91 a NAHODIL, F. a kol. Veřejné finance v České republice, s. 47. 
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Mezi příjmy běžného rozpočtu patří příjmy daňové, nedaňové a přijaté dotace. Do 

daňových příjmů se začleňují i místní a správní poplatky.19 

Daňové příjmy se třídí dle rozpočtového určení daní na daně svěřené a sdílené. 

Výnos ze svěřených daní plyne celý do určitého rozpočtu, např. některé do státního 

rozpočtu, některé do rozpočtu obce. Jako příklad mohu uvést daň z nemovitosti, jejíž 

výnos je příjmem pouze obecních rozpočtů dle území, na kterém se nemovitost nachází. 

Naopak výnos ze sdílených daní se rozděluje zákonem stanoveným způsobem mezi 

rozpočty na jednotlivých vládních úrovních včetně úrovní územní samosprávy. 

Sdílených daní je v České republice podstatně více než těch svěřených, jedná se např. 

o daň z příjmů fyzických osob, DPH nebo daň z příjmů právnických osob s výjimkou 

daně placené obcemi nebo kraji.20 

Nové odvody z loterií jsou svou podstatou sdílenými daněmi, které určitým 

dílem plynou do státního rozpočtu i do rozpočtů krajů či obcí. Místní poplatky za 

loterie, které můžeme považovat také za daň, plynuly v celém svém rozsahu do 

rozpočtů obcí, správní poplatky za loterie byly sdíleny mezi státním rozpočtem 

a rozpočtem obce, v současné době jsou svěřeny v celé své výši do rozpočtu obce. 

 

1.2 Historie loterie, her a sázek 

Lidská touha vyzkoušet své štěstí v sázkové hře i s vědomím, že šance na prohru 

je vždy větší, než šance na výhru, je věčná.21 

Lidstvo bylo vždy fascinováno hazardem a po staletí byl pro většinu zábavou, 

pro některé i obživou. Sázení je staré jako lidstvo samo. V historii se sázení objevovalo 

ve většině kultur – v Číně, Indii, Egyptě i v Římě, což dokazují sázky při Olympijských 

hrách i bojových utkáních v Koloseu.22 

Světoznámé kostky se hrály již v dobách před Kristem. V říši římské 

zákonodárci nařizovali, aby se děti kostky naučily hrát. Římští hráči a dokonce 

i samotný César se snažili při hře s kostkami podvádět. Na našem území byly nalezeny 
                                                           
19PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe,  
s. 67-68. 
20PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe,  
s. 144 a PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky, s. 274. 
21 Sázkové hry v ČR: Historie a fakta. Sázkové hry v ČR: historie a fakta | Společensky odpovědné herny 
[online].  
22 Historie hazardu. Historie hazardu [online].  
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hrací kostky u Strakonic. Číňané zase v 1. tisíciletí n. l. vymysleli karty, které si získaly 

postupně oblibu po celém světě.23 

Ve středověku bylo hraní sázkových her zakázanou aktivitou považovanou za 

hřích, která se někdy trestala dokonce i vězením.24 

Legalizaci sázkových her přineslo až osvícenství. Stát začal provozovat loterie 

nebo udílel právo k jejich provozování soukromým osobám a vybíral od nich podíl 

z vkladů. O tvrdou prohibici sázkových her se pokusil komunistický režim po roce 

1948. Tím však vznikl trh černých sázek. Proto byla v roce 1956 založena společnost 

Sazka, která dodnes provozuje číselné loterie a sportovní sázky.25 

V roce 1990 nabyl účinnosti loterijní zákon umožňující provozování loterií 

soukromým subjektům. O rok později se začaly výherní automaty v ČR znovu 

i vyrábět.26 

Český loterijní trh je v dnešní době pokryt subjekty s platným povolením 

státních orgánů, ale také subjekty, které nároky pro povolení nesplňují. Subjekty 

s povolením musí splňovat spoustu zákonem daných podmínek – mít vysoký základní 

kapitál, bezúhonnost majitelů, hradit správní a místní poplatky, hradit odvody z loterií, 

zajistit, aby sázejícímu nebylo méně než 18 let. Subjekty bez povolení však nemusí plnit 

vůbec nic. Jedná se o zahraniční internetové sázení, které je nelegální a kde mizí ročně 

přes 5 miliard Kč do zahraničí.27 

 

1.3 Vymezení základních pojmů v oblasti loterií, her a sázek 

Před samotným rozebráním zdanění hazardu si vymezíme některé důležité 

pojmy, se kterými budeme pracovat dále v textu. Pod pojmem herní právo si můžeme 

představit „účelový soubor právních norem z různých odvětví soukromého i veřejného 

práva, upravujících společenské vztahy vznikající v souvislosti s uskutečňováním sázek 

a her a zakotvujících tomu odpovídající specifické právní pojmy a instituty.“28 

                                                           
23 Historie hazardu. Historie hazardu [online]. 
24 Sázkové hry v ČR: Historie a fakta. Sázkové hry v ČR: historie a fakta | Společensky odpovědné herny 
[online]. 
25 tamtéž. 
26 KASAL I. Historie. Historie | Unie herního průmyslu ČR [online].  
27 tamtéž. 
28 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 13. 
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Stěžejní právní úpravou herního práva v České republice je tzv. loterijní zákon 

a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování 

a uchovávání záznamů v kasinu, č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích a č. 315/1999 Sb. 

o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou 

loterií. Tato právní úprava je převážně veřejnoprávní., patří tedy do oblasti veřejného 

práva.29 

Dále jsou oblasti herního práva uvedeny i v právních předpisech práva 

soukromého. Jedná se např. o zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), s účinností od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(tzv. nový občanský zákoník), zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

nebo zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.30 

 

1.3.1 Sázka a hra 

Definice sázky a hry se v našem právním řádu nevyskytuje. Při vymezení těchto 

pojmů je tedy nutné vycházet z jejich charakteristických znaků. Při hře a sázce závisí 

existence nebo rozsah závazku jedné strany na náhodě nebo předem neznámé okolnosti. 

Každá ze stran má naději na výhru stejně jako na prohru, tedy ztrátu vložených 

prostředků.31 

Sázka je právní vztah vznikající na základě smlouvy o sázce. Sázka může být 

jednostranná i dvoustranná. Jednostranná sázka znamená, že jedna strana slibuje druhé, 

že jí poskytne plnění, pokud z protichůdných tvrzení stran vyplyne, že tvrzení slibující 

strany je nepravdivé. Dvoustranná sázka je smlouva, při které si obě strany slibují 

plnění v případě, že se ukáže, že jedno z tvrzení strany je nepravdivé.32 

Hra  může být také jednostranná i dvoustranná a dokonce i vícestranná. Plnění je 

závislé na výsledku hry, která se hraje podle určitých pravidel. Na rozdíl od sázky se 

hry aktivně účastní více stran (např. sport). Pokud je malá ovlivnitelnost výsledku, jedná 

se o hazardní hry.33 

 

                                                           
29 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 34-36. 
30 tamtéž, s. 33. 
31 HRNČÁŘ, J. Úskalí sázek a her. epravo.cz – Sbírka zákonů, judikatura, právo [online].  
32 tamtéž.  
33 tamtéž. 
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Sázka a hra v občanském zákoníku 

Sázka a hra jsou upraveny v občanském zákoníku v hlavě osmnácté v §§ 845 

a 846. Tato ustanovení jsou velmi stručná. § 845 občanského zákoníku uvádí, že výhry 

ze sázek a her nelze vymáhat. Nelze je ani platně zajistit. Výher se tedy nelze domáhat 

prostřednictvím soudu. Jedná se o tzv. naturální obligace, kdy uvedené pohledávky jsou 

sice platné, ne však žalovatelné. Tyto pohledávky lze však splnit dobrovolně a jejich 

splněním nevzniká bezdůvodné obohacení dle § 455 odst. 2 občanského zákoníku. Dále 

§ 845 občanského zákoníku uvádí, že los se posuzuje jako sázka nebo hra. Následující 

ustanovení § 846 občanského zákoníku poukazuje na to, že § 845 občanského zákoníku 

se nepoužije, jde-li o výherní podnik, který provozuje stát nebo který byl úředně 

povolen. Z tohoto ustanovení vyplývá, že při realizaci sázek a her, kde se projevuje 

státní integrace nebo dohled, vznikají žalovatelné pohledávky a mohou být i platně 

zajištěny. Jedná se o výhry v kasinu, z videoloterijního terminálu, z dostihového sázení, 

z kurzových sázek na různá sportovní utkání nebo z losování Sportky.34 

Novela občanského zákoníku, která nabude účinnosti 1. 1. 2014 rozšiřuje úpravu 

her a sázek. Nově se sázkám a hrám věnuje deset paragrafů (§§ 2873 až 2883 nového 

občanského zákoníku). Nový občanský zákoník nově výslovně definuje sázku v § 2873 

a hru v § 2881. „Sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-

li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení 

druhé strany o této události správným …“ Sázka je neplatná, pokud jedna ze stran zná 

výsledek a druhé straně to zatají. Toto explicitní ustanovení je novinkou, protože podle 

současného občanského zákoníku je možné domáhat se neplatnosti v těchto situacích 

jen pomocí obecných pravidel o omylu nebo jednání proti dobrým mravům. § 2876 

nového občanského zákoníku zakotvuje právo soudu zmírnit přemrštěnou výhru podle 

okolností případu a poměrů a možností stran. Aktuálně mohou soudy prohlásit závazek 

za neplatný pouze v plné výši, nově budou moci i jen v částečné výši.35 

 

  
                                                           
34 §§ 845 a 846 občanského zákoníku a HRNČÁŘ, J. Úskalí sázek a her. epravo.cz – Sbírka zákonů, 
judikatura, právo [online]. 
35 Sázka, hra a los. Jak se změní v novém občanském zákoníku? Investice, ekonomika a finance, kurzy, 
akcie, měny, komodity – Patria.cz [online] a Nový Občanský zákoník – Část čtvrtá. Úplné Znění – úplné 
znění zákonů ČR [online]. 
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1.3.2 Loterie a jiná podobná hra 

Pravděpodobnost výhry 

Pravděpodobnost výhry u peněžitých a věcných loterií a u tombol nesmí být 

menší než 1:200. Dále zákon vyžaduje, aby byly všem účastníkům hry zaručeny rovné 

podmínky včetně možnosti výhry.36 

 

Dobrovolnost a náhoda 

Loterií a jinou podobnou hrou se rozumí dle § 1 odst. 2 loterijního zákona hra, 

které se dobrovolně účastní každá fyzická osoba, jež zaplatí vklad (sázku), jehož 

návratnost se účastníkovi nezaručuje. Dobrovolnost znamená např. to, že si účastník 

loterie koupí los.37 

„O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo 

událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen 

"herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, 

elektronicko-mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.“ Dále dle 

§ 1 odst. 3 loterijního zákona „okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, 

sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu 

předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo 

sázejícím ovlivněna.“38 

Náhoda je právní skutečnost, která je nezávislá na vůli člověka a která tak 

představuje událost nepředvídatelné povahy. V případě náhody je nutné prokázat 

absenci vůle člověka a musí jít o událost objektivně nepředvídatelnou. Prvek 

objektivnosti znamená, že nelze ovlivnit výsledek hry nebo pořadí, a to ani v důsledku 

znalosti principů přírodních zákonů, resp. různých vědomostí. Náhoda hraje roli 

v podstatě u všech her a sportů, avšak u loterií je míra náhody velmi vysoká. Náhodou 

může být to, zda na ruletě padne červená, zda bude vytaženo určité číslo z osudí nebo, 

                                                           
36 § 1 odst. 4 a 6 loterijního zákona. 
37 § 1 odst. 2 loterijního zákona. 
38 § 1 odst. 2 a 3 loterijního zákona. 
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zda na automatu padnou 3 stejné symboly. Okolnost, jež není nikomu předem známa, je 

např. výsledek zápasu, pořadí závodníků v závodě nebo vítěz utkání.39 

 

Spotřebitelské loterie 

Loterijní zákon také upravuje tzv. spotřebitelské loterie. Dle § 1 odst. 5 

loterijního zákona se za spotřebitelskou loterii„…považují soutěže, ankety a jiné 

akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným 

slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, 

pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého 

zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo 

uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo 

účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to 

i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby.“ 

Za spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při 

nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům 

nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn 

všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním 

vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé 

výhry přesáhne částku 20 000 Kč.  

Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Smlouvy takto uzavřené 

jsou absolutně neplatné s odkazem na § 39 občanského zákoníku. Soutěže, ankety a jiné 

akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých 

souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč 

a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací 

povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu.“40 

Prakticky to znamená, že loterijní zákon některé spotřebitelské soutěže zakazuje 

a některé povoluje. Zakázány jsou ty spotřebitelské soutěže, jejichž výhra spočívá 

v obdržení peněžní ceny, vkladní knížky, cenného papíru nebo pojištění. Mohou se 

                                                           
39Akce o ceny – herní koncepty, které nepodléhají zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších přepisů. Ministerstvo financí ČR [online]. 
40  § 1 odst. 5 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: 
s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 23. 
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uspořádat ty spotřebitelské soutěže, jejichž předmětem výhry je pouze věcné či jiné 

nepeněžité plnění.41 

Nepeněžní výhry jsou sice dle loterijního zákona povoleny, avšak jsou uvedeny 

maximální hodnoty těchto výher. Hodnota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout 

20 000 Kč a suma všech výher poskytnutých jedním provozovatelem nesmí 

v kalendářním roce přesáhnout částku 200 000 Kč. Spotřebitelské soutěže, jejichž výhry 

přesahují tyto limity, jsou zakázány.42 

Spotřebitelské loterie podléhají oznamovací povinnosti za podmínek 

stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 315/1999 Sb. ze dne 1. prosince 1999 

o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou 

loterií. Dle této vyhlášky musí provozovatel spotřebitelské soutěže písemně oznámit 

místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem jejího zahájení. 

Toto oznámení se podává jednotlivě za každou soutěž. Finanční úřady díky této 

povinnosti mohou kontrolovat výše uvedené limity.43 

Pokud provozovatelova spotřebitelská soutěž přesáhne maximální limity hodnot 

výher nebo poruší zákaz poskytování peněžních výher, pak mu může finanční úřad 

uložit pokutu až do výše 10 mil. Kč.44 

Regulaci spotřebitelské soutěže podle loterijního zákona je možné se legálně 

vyhnout. Soutěže, které reguluje loterijní zákon, spojuje společný znak náhody. Pokud 

určení výherce nebude záležet na prvku náhody, nebude již na takovou soutěž dopadat 

úprava loterijního zákona. v praxi to znamená, že výherce nebude losován, ale bude 

např. vybrán na základě nejpřesnější odpovědi na tipovací otázku. Samo Ministerstvo 

financí vydalo 11. května 2006 vyjádření, že chybí-li prvek náhody ve vztahu k určení 

výherce, nejedná se již o spotřebitelskou soutěž regulovanou loterijním zákonem. 

V tomto vyjádření označují soutěže, které nepodléhají loterijnímu zákonu jako 

marketingové soutěže.45 

                                                           
41 BEDNÁŘ, M. Jak na loterie a spotřebitelské soutěže. epravo.cz – Sbírka zákonů, judikatura, právo 
[online]. 
42 tamtéž. 
43 BEDNÁŘ, M. Jak na loterie a spotřebitelské soutěže. epravo.cz – Sbírka zákonů, judikatura, právo 
[online] a Vyhláška č. 315/1999 Sb. Ministerstvo financí ČR [online].  
44 BEDNÁŘ, M. Jak na loterie a spotřebitelské soutěže. epravo.cz – Sbírka zákonů, judikatura, právo 
[online].  
45Akce o ceny – herní koncepty, které nepodléhají zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších přepisů. Ministerstvo financí ČR [online].  
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Mezi marketingové soutěže patří vědomostní soutěže, kreativní soutěže, 

rychlostní a výkonové soutěže, soutěže s předem stanoveným pořadím a soutěžní 

koncept „každý vyhrává“. 

Ve vědomostní soutěži o výherci rozhoduje objektivní správnost odpovědi na 

položenou otázku. Odpověď závisí na znalosti soutěžícího. Pokud odpoví více 

soutěžících správně, musí být předem známa pravidla, na základě kterých bude učeno 

pořadí výherců, např. podle pořadí doručených odpovědí. 

V kreativní soutěži je výherce vybrán na základě předem známých objektivních 

či subjektivních kritérií na základě transparentních pravidel, např. prostřednictvím 

poroty. 

Na základě rychlosti či výkonu je výherce určen v rychlostní a výkonové 

soutěži. Vyhraje např. ten, kdo se první dovolá do rádia nebo ten, kdo zašle nejvíce 

kódů z výrobku. 

U soutěže s předem stanoveným pořadím se výhercem stane ten, kdo na 

základě předem daných podmínek v určitém pořadí zašle svůj hlas. Koncept není 

náhodný a soutěžící může zaslat více hlasů, čímž může ovlivnit výsledné pořadí. Jedná 

se o případ, kdy vyhraje ten, kdo zašle SMS jako každý stý. 

Při soutěžním konceptu „každý vyhrává“mohou být výhry různé, avšak rozdíl 

mezi hodnotami jednotlivých výher by neměl být velký. Ministerstvo financí uvádí jako 

příklad soutěže, kdy každý, kdo zodpoví správně vědomostní otázku, získá různé druhy 

kosmetických balíčků v hodnotách 500 – 12 000 Kč. Do této kategorie však již nepatří 

případ, kdy je soutěžící vylosován a získá drobnou výhru, zatímco druhý soutěžící, 

který je vylosován později, vyhraje např. automobil značné hodnoty. Zde již figuruje 

prvek náhody a jednalo by se o spotřebitelskou loterii regulovanou loterijním 

zákonem.46 

 

Loterie v občanském zákoníku 

Občanský zákoník sice pojednává v ustanoveních §§ 845 a 846 občanského 

zákoníku o sázce a hře, avšak dále v § 53 odst. 8 písm. f) občanského zákoníku je 

                                                           
46Akce o ceny – herní koncepty, které nepodléhají zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších přepisů. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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uveden pojem hra nebo loterie. Jedná se tedy o pojmovou nepřesnost. Dle tohoto 

ustanovení nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy spočívající ve hře nebo loterii.47 

 

Druhy loterijních her 

Druhy loterijních her jsou uvedeny v § 2 loterijního zákona a ty, co zde nejsou 

uvedeny, upravuje § 50 odst. 3 loterijního zákona za předpokladu, že takové loterie 

splňují všechny podmínky provozování takové loterie.48 

Loteriemi jsou zejména dle § 2 loterijního zákona: 

• peněžité nebo věcné loterie (§ 2 písm. a)), 

• číselné loterie – není předem určen počet účastníků ani výše herní jistiny 

(§ 2 písm. c)), 

• okamžité loterie, při nichž účastník hry zjistí případnou výhru nebo 

prohru až po setření části zakoupeného losu (§ 2 písm. d)), 

• loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení 

obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu 

(§ 2 písm. j)), 

• sázkové hry 

o provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky 

řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení 

(dále jen "VHP") (§ 2 písm. e)), 

o u nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků 

nebo pořadí ve sportovních soutěžích nebo závodech (kurzové 

sázky) (§ 2 písm. h)) – tyto sázkové hry nesmí být uzavřeny na 

události, které jsou proti etickým principům, tedy např. na to, zda 

člověk přežije autonehodu, 

o provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti 

čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, tzv. bingo 

(§ 2 písm. g)), 

                                                           
47 § 53 odst. 8 písm. f) občanského zákoníku. 
48 § 2 a 50 odst. 3 loterijního zákona. 
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o provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), např. 

ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli 

kasina (§ 2 písm. i)), 

o u nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí v koňských 

dostizích (dostihové sázky) (§ 2 písm. k)), 

o provozované prostřednictvím interaktivních videoloterijních 

terminálů, jež jsou obsluhovány přímo sázejícím (dále jen „VLT“) 

(§ 2 písm. l)), 

o turnajové nebo hotovostní provozované za pomoci karet 

(§ 2 písm. m)), 

o provozované prostřednictvím lokálního loterijního systému (dále 

jen „LLS“). Tento systém nabízí konkrétní válcové hry 

zobrazované prostřednictvím nejméně tří kotoučů s různými 

symboly, doplněné o bonusovou hru (§ 2 písm. n)), 

• tomboly – do slosování se zahrnou pouze prodané losy (§ 2 písm. b)).49 

 

1.3.3 Provozovatel loterie 

Provozovatelem loterie může být dle § 1 odst. 7 loterijního zákona „jen 

právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal 

povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.“ Není tedy možné, aby povolení 

získala fyzická osoba, zahraniční právnická osoba nebo tuzemská právnická osoba se 

zahraniční majetkovou účastí s výjimkou tuzemské právnické osoby se zahraniční 

majetkovou účastí, která provozuje sázkové hry v kasinu (§ 2 písm. i) loterijního 

zákona).50 

Povolení dle § 18 odst. 1 loterijního zákona vydává: 

• obecní úřad pro svůj územní obvod v přenesené působnosti, 

• krajský ú řad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem VHP  

obec ve svém územním obvodu, 

                                                           
49 § 2 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 30. 
50 § 1 odst. 7 a § 4 a odst. 4 loterijního zákona a Herní problematika. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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• ministerstvo, je-li VHP na českou měnu provozován v kasinu a u VHP 

na cizí měnu.51 

Právnická osoba, která chce být provozovatelem loterie, musí podat žádost 

o povolení k provozování loterie příslušnému správnímu orgánu. Žadatel je povinen 

uvést v žádosti o povolení k provozování VHP jméno osoby, která bude odpovídat za 

zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny. Povolení se vydává nejdéle na jeden 

kalendářní rok a oprávnění k provozování loterie vzniká nabytím právní moci. Žadatel 

musí před vydáním povolení zaplatit správní poplatek. Ten činí 5000 Kč, což je 

uvedeno v položce 21 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“). 

Za změnu povolení k provozování loterie je v položce 21 písm. b) sazebníku zákona 

o správních poplatcích účtován poplatek ve výši 3000 Kč. Tento poplatek se vztahoval 

i na pořádání tombol. 3. února 2012 však ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl 

o plošném prominutí větší části poplatku za přijetí žádosti o povolení pořádání tomboly 

i zpětně na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. Poplatek byl snížen 

z 5000 Kč na 500 Kč a z 3000 Kč na 300 Kč. Do 31. prosince 2011 byl v případě 

tombol poplatek za přijetí žádosti o povolení odvozen od výše herní jistiny.52 

Za provozování loterií bez platného povolení hrozí pokuty dle § 48 odst. 1 

písm. a)-c) loterijního zákona. Pokutu 150 000 Kč uloží obec, která by rozhodovala 

o povolení, pokutu 300 000 Kč uloží krajský úřad, pokud by o povolení rozhodoval 

a pokutu 10 mil. Kč uloží finanční úřad v případech, kdy by povolení vydávalo 

ministerstvo.53 

Dle § 4 odst. 10 loterijního zákona je zakázáno provozování zahraničních 

loterií  a provozování tuzemských loterií, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí. 

Ministerstvo může povolit z tohoto zákazu výjimku.54 

Dle § 4 odst. 6 loterijního zákona může být provozovatelem loterií dle § 2 písm. 

a), c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50 odst. 3 loterijního zákona stát nebo akciová 

společnost se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání 

provozování loterií a jiných podobných her, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. 

                                                           
51 § 18 odst. 1 loterijního zákona. 
52 § 18 odst. 2 loterijního zákona, položka 21 písm. a) a b) sazebníku zákona o správních poplatcích 
a Ministr financí snížil správní poplatek za povolení tomboly. Ministerstvo financí ČR [online].  
53 § 48 odst. 1 písm. a)-c) loterijního zákona. 
54 § 4 odst. 10 loterijního zákona. 
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Základní kapitál  této akciové společnosti musí činit nejméně 100 mil. Kč v peněžitých 

vkladech po celou dobu platnosti povolení. Původ těchto peněžitých vkladů musí 

žadatel o povolení povinen prokázat a základní kapitál musí být splacen ještě před 

podáním žádosti o povolení.55 

Dle následujících odstavců 7 a 8 § 4 loterijního zákona může sázkové hry podle 

§ 2 písm. e) a g) loterijního zákona provozovat akciová společnost se sídlem na území 

České republiky, která je založena k provozování těchto her a jejíž veškeré akcie znějí 

na jméno. Základní kapitál  této akciové společnosti musí činit nejméně 30 mil. Kč 

v peněžitých vkladech po celou dobu platnosti povolení a musí být splacen před 

podáním žádosti o povolení.56 

V ustanovení § 4 odst. 9 loterijního zákona je uvedeno, že sázkové hry podle 

§ 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená akciová společnost se sídlem 

na území České republiky, která je založena k provozování těchto her a jejíž veškeré 

akcie znějí na jméno. Základní kapitál a.s. musí činit nejméně 10 mil. Kč v peněžitých 

vkladech po celou dobu platnosti povolení a musí být splacen před podáním žádosti 

o povolení.57 

V oblasti základního kapitálu došlo novelou loterijního zákona ke změnám. 

V loterijním zákoně účinném k 31. 12. 2011 nebyl určen povinný základní kapitál 

u akciové společnosti provozující loterie dle § 2 písm. l), m) a n) loterijního zákona, 

protože jde o nově definované typy loterií. U loterií dle § 2 písm. h) a i) loterijního 

zákona došlo k navýšení povinného základního kapitálu na 100 mil. Kč, u písm. h) 

z 10 mil. Kč, u písm. i) z 30 mil. Kč. U loterií dle § 2 písm. k) loterijního zákona došlo 

k navýšení na 10 mil. Kč a u loterií dle § 2 písm. e) loterijního zákona došlo k navýšení 

na 30 mil. Kč.58 

Jelikož jsou předcházející odstavce plné odkazů na ustanovení loterijního 

zákona, shrneme si je do následující tabulky, která je zpracována na základě loterijního 

zákona účinného k 1. 1. 2012. 

  

                                                           
55 § 4 odst. 6 loterijního zákona. 
56 § 4 odst. 7 a 8 loterijního zákona. 
57 § 4 odst. 9 loterijního zákona. 
58 § 4 odst. 6 loterijního zákona účinný k 31. 12. 2011 a k 1. 1. 2012. 
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Typ loterie 
Ustanovení 
loterijního 

zákona 

Základní 
kapitál do 

r. 2011 

Základní 
kapitál od 

r. 2012 

Typ 
provozovatele 

Peněžité a věcné loterie § 2 písm. a) 

100 mil. 
Kč 

100 mil. 
Kč 

Stát nebo 
akciová 

společnost 

Číselné loterie § 2 písm. c) 

Okamžité loterie § 2 písm. d) 
Sázkové hry, u nichž je 

výhra podmíněna 
uhodnutím sportovních 

výsledků – podílové sázky 

§ 2 písm. f) 

Loterie provozované 
pomocí technických 

zařízení 
§ 2 písm. j) 

Loterie neuvedené v § 2 § 50 odst. 3 
Sázkové hry, u nichž je 

výhra podmíněna 
uhodnutím sportovních 

výsledků – podílové sázky 

§ 2 písm. h) 10 mil. Kč 

Sázkové hry provozované 
prostřednictvím VLT 

§ 2 písm. l) Není 
určen 

Karetní sázkové hry § 2 písm. m) 
Sázkové hry provozované  

v kasinech 
§ 2 písm. i) 

30 mil. Kč 
Sázkové hry provozované 

pomocí žetonů (bingo) 
§ 2 písm. g) 

30 mil. Kč 
Akciová 

společnost Sázkové hry provozované 
pomocí VHP 

§ 2 písm. e) 

Není 
určen 

Dostihové sázky § 2 písm. k) 10 mil. Kč 

Stát nebo 
státem 

pověřená 
akciová 

společnost 

Tomboly § 2 písm. b) 
Není 
určen 

Není určen 

Tabulka 1 – Výše základního kapitálu a typ provozovatele u jednotlivých loterií59
 

Žadatel o povolení, fyzické osoby, které jsou statutární orgány, členy 

statutárních orgánů, akcionáři nebo společníky žadatele, které jsou fyzickými osobami 

osoby, musí být bezúhonní. Personální rozsah ustanovení o bezúhonnosti je poměrně 

široký, avšak věcné vymezení bezúhonnosti je relativně úzké, protože se vymezuje jen 

na trestněprávní bezúhonnost. Problém může vyvstat u cizích státních příslušníků, 

protože v některých zahraničních státech nemají evidenci trestů srovnatelnou s českým 

                                                           
59 Vlastní zpracování dle § 4 odst. 6-9 loterijního zákona. 
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Rejstříkem trestů. Pokud nebude schopen cizinec z tohoto důvodu dodat příslušné 

potvrzení o bezúhonnosti, v praxi nezbývá než se spokojit s čestným prohlášením.60 

Za bezúhonnou osobu se nepovažuje právnická osoba, byla-li pravomocně 

odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s provozováním loterií a fyzická osoba, byla-li pravomocně odsouzena 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání nejméně 1 roku pro trestný čin 

spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s provozováním loterií.61 

Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který není starší 

než 3 měsíce.62 

 

1.3.4 Režimy vzniku oprávnění 

Vznik oprávnění provozovat loterii se dá rozdělit do 3 režimů povolování – 

ohlašovací, povolovací a koncesní.63 

 

Ohlašovací režim 

Ten, kdo hodlá provozovat činnost v oblasti loterií v ohlašovacím režimu, musí 

splňovat hmotněprávní předpoklady, které jsou uvedeny níže a musí svůj záměr ohlásit 

příslušnému správnímu úřadu.  

Oprávnění vzniká již samotným ohlášením správnímu úřadu, případně 

pozdějším dnem, který je předem stanoven.64 

Ohlašovací režim se uplatňuje u loterií uvedených v § 1 odst. 5 loterijního 

zákona, což jsou tzv. spotřebitelské loterie.65 

  

                                                           
60  § 4a odst. 1 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: 
s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 44-45. 
61 § 4a odst. 1 a 2 loterijního zákona. 
62 § 4a odst. 3 loterijního zákona. 
63 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 13. 
64 tamtéž, s. 49-50. 
65 tamtéž, s. 52. 
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Povolovací režim 

V povolovacím režimu ten, kdo hodlá provozovat loterie, musí splňovat 

stanovené hmotněprávní předpoklady a podat příslušnému správnímu úřadu žádost 

o povolení k provozování loterií. Při splnění hmotněprávních předpokladů a předložení 

žádosti, která má stanovené náležitosti, je na kladné rozhodnutí o žádosti právní nárok. 

Právní nárok vyplývá ze slovního spojení v úvodu ustanovení § 4 odst. 2 loterijního 

zákona „povolení se vydá“.66 

Dle loterijního zákona převládá režim povolovací. Uplatňuje se u her dle 

§ 2 písm. a)-e), h), i) a také j), jedná-li se o hry, které jsou v užším slova smyslu 

loteriemi a dle § 2 písm. k).67 

 

Koncesní režim 

V koncesním režimu na rozdíl od povolovacího režimu není ani při splnění 

hmotněprávních předpokladů na kladné rozhodnutí o žádosti právní nárok. Záleží pouze 

na volné úvaze správního úřadu.68 

Koncesní režim se uplatňuje u loterií dle § 50 odst. 3 a § 2 písm. f), g) a také j), 

pokud jde o tzv. neloterijní hry, které nemají v loterijním zákoně žádnou svou zvláštní 

úpravu, § 2 písm. l), m) a n). To, že na udělení povolení není právní nárok, vyplývá ze 

slovního spojení uvedeného např. v § 50 odst. 3 „ministerstvo může povolovat i loterie 

a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny…“69 

 

Hmotněprávní předpoklady pro vznik oprávnění dle ohlašovacího režimu 

Hmotněprávní předpoklady u tzv. spotřebitelských loterií jsou uvedeny přímo 

v § 1 odst. 5 loterijního zákona.  Předpoklady jsou takové, že jednotlivá výhra 

nepřesáhne hodnotu 20 000 Kč a současně souhrn jednotlivých nepeněžitých výher 

                                                           
66 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 50-51. 
67 tamtéž, s. 50-51. 
68 tamtéž, s. 50. 
69 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 51 a § 50 odst. 3 loterijního zákona. 
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nepřesáhne za všechny provozovatelem provozované hry za kalendářní rok 

200 000 Kč.70 

 

Obecné hmotněprávní předpoklady pro vznik oprávnění dle povolovacího 

a koncesního režimu 

Obecné hmotněprávní předpoklady jsou uvedeny v § 4 odst. 2 loterijního 

zákona, tedy pokud je „provozování loterií v souladu s jinými právními předpisy, 

nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného 

technického vybavení.“ 71 

Další obecné hmotněprávní předpoklady provozování loterií jsou již zmíněné 

v předchozí podkapitole 1.3.3, bezúhonnost a složení jistoty a v podkapitole 1.3.6 

existence herního plánu.72 

 

Zvláštní hmotněprávní předpoklady pro vznik oprávnění dle povolovacího 

a koncesního režimu 

Vedle obecných předpokladů pro vydání povolení stanovuje loterijní zákon 

zvláštní předpoklady pro jednotlivé druhy loterií.73 

Loterie a tomboly jsou upraveny v části první v §§ 6 až 14 loterijního zákona 

a v dalším textu jsou uvedeny jejich zvláštní předpoklady. 

Účelem loterie nebo tomboly nesmí být krytí výdajů provozovatele loterie nebo 

tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů, výdajů na pořádání zábav, 

slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné nebo nákladů jakékoliv 

akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání loterie 

nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.74 

                                                           
70 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 59. 
71 § 4 odst. 2 loterijního zákona. 
72 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 49-57. 
73 tamtéž, s. 57. 
74 § 6 odst. 2 loterijního zákona. 
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Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % 

herní jistiny. Ministerstvo financí má však oprávnění zvýšit úhrnnou cenu výher až na 

70 % herní jistiny.75 

Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10 % 

z ceny jimi prodaných losů. Výplata vyšší odměny zakládá bezdůvodné obohacení ze 

strany příjemce odměny a poskytovatel se této odměny může domáhat zpět v promlčení 

lhůtě dle § 107 odst. 1 a 2 občanského zákoníku (dvouletá subjektivní lhůta76, 3letá 

objektivní lhůta77, příp. 10letá78).79 

Slosování musí být veřejné. Porušení této povinnosti zakládá absolutní 

neplatnost slosování.80 

Provozovatel loterie musí dodržet zákonem stanovenou formu a text losu, který 

podléhá schválení orgánu státního dozoru (ten nemusí být vždy totožný s orgánem 

povolující loterii nebo tombolu) a na losu nesmí být užity žádné státní symboly. 

Porušení těchto podmínek nezakládá automaticky neplatnost smlouvy o loterii, pokud 

byla uzavřena v dobré víře. Losy nad 50 000 Kč podléhají vyšší regulaci, např. musí být 

vytištěny Státní tiskárnou cenin v Praze, slosování musí být provedeno za účasti notáře 

a za účasti orgánu státního dozoru.81 

Provozovatel musí stanovit loterní komisi (u loterie) nebo loterního zástupce 

(u tomboly), loterní komisi nemusí stanovit stát nebo akciová společnost, která je 

založena k provozování loterií. Členové loterní komise nebo loterní zástupce mohou být 

zaměstnanci nebo např. členové orgánu provozovatele.82 

Tomboly provozované při slavnostech a zábavách, při nichž jsou výhry 

vypláceny z více než 50 % z prostředků členů pořádající organizace, mohou být 

povoleny příslušnou obcí za podmínek i nad rámec loterijního zákona.83 

                                                           
75 § 6 odst. 3 loterijního zákona. 
76lhůta, která začíná běžet od okamžiku, kdy se daný subjekt o skutečnosti dozvěděl. 
77lhůta, která začíná běžet od okamžiku, kdy ke skutečnosti došlo. 
78 jedná-li se o úmyslné bezdůvodné obohacení. 
79 § 7 loterijního zákona, § 107 odst. 1 a 2 občanského zákoníku a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích 
a jiných podobných hrách: s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 50. 
80 § 10 loterijního zákona 
81 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 57, §§ 8, 9 odst. 1 a § 10 loterijního zákona a DVOŘÁK 
T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 53. 
82 § 11 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 55. 
83  § 4 odst. 4 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: 
s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 48-49. 
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Sázkové hry provozované pomocí VHP jsou upraveny v části druhé v §§ 17 až 

20 loterijního zákona a zvláštní předpoklady pro jejich provozování jsou uvedeny 

v následujících odstavcích. 

Provozovatel musí zajistit, aby se hry na VHP nemohly zúčastnit osoby mladší 

18 let. Nejvyšší vsazená částka na jednu hru může činit 2 Kč, 5 Kč u VHP umístěných 

v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry může činit 

300 Kč, u VHP umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu, 

výjimkou z tohoto pravidla jsou VHP umístěné v hernách a kasinech, které jsou 

propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), nejvyšší 

kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.84 

Provozovány mohou být pouze VHP, jejichž konstrukce neumožňuje nastavení 

výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 % a ty, které dovolují nejvyšší 

hodinovou prohru 1000 Kč, u VHP v herně 2000 Kč a 10 000 Kč, jsou-li umístěny 

v kasinu.85 

Více než 6 VHP v jednom zařízení může být provozováno pouze v hernách 

a kasinech, kde je zakázán vstup osobám mladším 18 let, menší počet VHP může být 

provozován i v pohostinských zařízeních, kde odpovědná osoba zaručí, že zamezí hře 

na VHP osobám mladším 18 let tím, že takovým osobám zakáže vstup do celého 

prostoru provozovny nebo do oddělené místnosti nebo části provozovny určené 

k provozování VHP.86 

Provozovatel musí zajistit odborný servis VHP. Dále musí mít VHP osvědčení 

pověřené autorizované osoby, že je provozuschopný dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a dle 

vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. Tímto osvědčením 

se dokazuje, že od data výroby VHP neuplynulo více než 5 let, že do VHP je zabudován 

systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených finančních prostředků bez 

možnosti jejich nulování a počítadla musí být minimálně šestimístná. Osvědčování 

provozuschopnosti VHP provádí státní zkušebna.87 

                                                           
84 § 17 odst. 2 a 4 loterijního zákona. 
85 § 17 odst. 5 a 6 loterijního zákona. 
86 § 17 odst. 8 až 10 loterijního zákona. 
87 § 19 odst. 2 a 3 loterijního zákona, KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 57-58 a vyhláška 
ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. 



35 

 

VHP nesmí být provozovány ve školách, školských zařízeních, zařízeních 

sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, 

orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských 

společností.88 

Hrací zařízení, která nesplňují podmínky uvedené v § 17 odst. 1 a 3-7 loterijního 

zákona, mohou být provozovány dle § 50 odst. 3 loterijního zákona na základě povolení 

Ministerstva financí. Z žádného ustanovení zákona totiž neplyne, že by tato herní 

zařízení, která nesplňují výše uvedené podmínky, nemohla být provozována.89 

Zvláštní předpoklady pro provozování kurzových sázek, jež jsou upraveny 

v části třetí v §§ 21 až 31 loterijního zákona, jsou uvedeny níže. 

Osoby, které přijímají sázky a které stanovují kurzy, se nesmí zúčastnit sázek. 

Tato podmínka slouží k zamezení střetu zájmů. Osoby, které se aktivně podílejí na 

sportovní události, se nesmí účastnit sázek ve sportovních soutěžích, jejichž jsou 

účastníky nebo se na nich jinak podílejí (hráči, trenéři, rozhodčí, …).90 

Provozovatel musí zajistit, aby se kurzových sázek se nezúčastnila osoba mladší 

18 let.91 

Sázkové hry v kasinu, které jsou upraveny v části čtvrté v §§ 32 až 39 

loterijního zákona, jsou regulovány tím, že jsou pro jejich provozování dány následující 

zvláštní předpoklady. 

Provozovatel musí od návštěvníků kasina požadovat při vstupu doklad 

totožnosti, aby nebyl vpuštěn do kasina ten, jenž nedovršil 18 let věku,92 

Kasino musí vést denní jmennou evidenci návštěvníků s údaji dle zákona 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu93– jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u cizích státních 

občanů také státní příslušnost a číslo cestovního dokladu,94 

                                                           
88 § 50 odst. 5 loterijního zákona. 
89 DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami a souvisejícími předpisy, 
s. 61. 
90 § 26 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 72. 
91 § 31 loterijního zákona. 
92 § 36 loterijního zákona. 
93 dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu je povinnou osobou držitel povolení k provozování sázkových her v kasinu podle 
loterijního zákona. 
94 § 36 loterijního zákona, DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 78-79 a Návštěvní řád kasina – vzor. Ministerstvo financí ČR [online].  
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Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno účastnit se her v tomto kasinu.95 

Kromě herního plánu musí mít provozovatel schválen ministerstvem návštěvní 

řád a druhy sázkových her, které budou v kasinu provozovány. V návštěvním řádu lze 

mimo jiné vymezit osoby, jimž je přístup do kasina zakázán, může jít např. 

o patologické hazardní hráče neboli gamblery,96 

Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím 

zařízením, kterým musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech 

provozovaných her, přípravné práce (výdej žetonů) a závěrečné práce (uzavírání stolů, 

počítání žetonů a hotovosti). Tyto záznamy je provozovatel povinen uchovávat po dobu 

90 kalendářních dnů a na požádání musí k záznamům umožnit přístup, příp. je zapůjčit 

mimo prostor kasina zaměstnancům státního dozoru,97 

Ke hře v kasinu se používají hodnotové žetony, které schvaluje ministerstvo 

financí, každé kasino používá svoje žetony a provozovatel kasina je povinen vést 

řádnou evidenci žetonů,98 

Dostihové sázky uvedené v § 2 písm. k) loterijního zákona mají stanoveny 

v části páté § 40 loterijního zákona obecné předpoklady, které se odkazují na § 4 odst. 9 

loterijního zákona (stát nebo státem pověřená akciová společnost se základním 

kapitálem min. 100 mil. Kč) a mezi zvláštní předpoklad patří blíže neurčené podmínky 

pro řádné provozování dostihových sázek.99 

V následující tabulce uvádím přehled her rozdělených dle režimu vzniku 

oprávnění i s časovým údajem, na jak dlouho se povolení vydává. 

  

                                                           
95 § 38 loterijního zákona. 
96  § 32 odst. 2 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: 
s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 75. 
97 § 37 loterijního zákona. 
98 § 35 loterijního zákona. 
99 § 4 odst. 9 a § 40 loterijního zákona. 
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Typ loterie 
Ustanovení 
loterijního 

zákona 

Režim vzniku 
oprávnění 

Časové 
omezení 
povolení 

Spotřebitelské loterie § 1 odst. 5 Ohlašovací režim Neomezeno 

Peněžité a věcné loterie § 2 písm. a) 

Povolovací režim 

Neomezeno 

Tomboly § 2 písm. b) 

Číselné loterie § 2 písm. c) 

Okamžité loterie § 2 písm. d) 
Loterie provozované pomocí 

technických zařízení – které jsou 
v užším slova smyslu loteriemi 

§ 2 písm. j) 

Dostihové sázky § 2 písm. k) 
Sázkové hry provozované pomocí 

VHP 
§ 2 písm. e) Max. 1 rok100 

Sázkové hry, u nichž je výhra 
podmíněna uhodnutím 

sportovních výsledků – kurzové 
sázky 

§ 2 písm. h) Max. 10 let101 

Sázkové hry provozované 
v kasinech 

§ 2 písm. i) Max. 10 let102 

Sázkové hry, u nichž je výhra 
podmíněna uhodnutím 

sportovních výsledků – podílové 
sázky 

§ 2 písm. f) 

Koncesní režim Neomezeno 

Sázkové hry provozované pomocí 
žetonů (bingo) 

§ 2 písm. g) 

Loterie provozované pomocí 
technických zařízení – které 
nejsou v užším slova smyslu 

loteriemi 

§ 2 písm. j) 

Sázkové hry provozované 
prostřednictvím VLT 

§ 2 písm. l) 

Karetní sázkové hry § 2 písm. m) 
Sázkové hry provozované 

prostřednictvím LLS 
§ 2 písm. n) 

Loterie neuvedené v § 2 § 50 odst. 3 

Tabulka 2 – Režim vzniku oprávnění a časové omezení povolení u jednotlivých 

loterií 103 

                                                           
100 dle § 18 odst. 3 loterijního zákona. 
101 dle § 21 loterijního zákona. 
102 dle § 32 odst. 1 loterijního zákona. 
103 Vlastní zpracování dle KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo. 
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1.3.5 Zajištění pohledávek 

O zajištění pohledávek pojednává § 4b loterijního zákona. K zajištění 

pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet 

u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku, tzv. jistotu, se kterou po 

celou dobu povolení nesmí nakládat. Jistota může být uvolněna po uplynutí lhůty 

povolení nebo v případě zrušení povolení po podání vyúčtování provozu loterie. 

Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí. Teprve poté se uhradí poměrně 

případné pohledávky z výher sázejících, tedy ostatních věřitelů. Zákon však opomněl na 

pohledávky krajů, které byly znovu obnoveny v roce 2006. Ty jsou hrazeny až v rámci 

pohledávek vůči ostatním věřitelům.104 

Toto ustanovení je reakcí na negativní úkazy z praxe, kdy podnik za dobu své 

existence inkasoval zisk z provozování loterií, ale neprováděl žádné odvody. Došlo-li 

k úpadku provozovatele, pak obvykle nebylo možné v rámci konkursního nebo 

likvidačního řízení odpovídající dlužné odvody získat. Za závazky provozovatele, který 

je akciovou společností, akcionáři neručí dle § 154 odst. 1 obchodního zákoníku. 

Jistota činí: 

• 50 mil. Kč u loterií dle § 2 písm. a), c), d), l), m) bodu 2, n) a podle § 50 

odst. 3, a to za všechny jím provozované loterie, 

• 20 mil. Kč u her podle § 2 písm. i) a m) bodu 1, 

• 10 mil. Kč u loterií dle § 2 písm. h), 

• 5 mil. Kč u loterií uvedených v § 2 písm. f), g) a j), 

• 2 mil. Kč u loterií dle § 2 písm. e).105 

Původ těchto finančních prostředků je povinen žadatel o povolení prokázat. Na 

složení jistoty si nesmí žadatel vzít půjčku či úvěr.106 

I zde se zákon odkazuje na jednotlivé druhy loterií, a proto si pro přehlednost 

výše zmíněné shrneme do tabulky. 

  

                                                           
104 § 4b odst. 1, 3 a 4 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: 
s poznámkami a souvisejícími předpisy, s. 46-47. 
105 § 4b odst. 1 loterijního zákona. 
106 tamtéž. 
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Typ loterie Ustanovení loterijního 
zákona 

Výše jistoty 

Peněžité a věcné loterie § 2 písm. a) 

50 mil. Kč 

Číselné loterie § 2 písm. c) 

Okamžité loterie § 2 písm. d) 
Sázkové hry provozované 

prostřednictvím VLT 
§ 2 písm. l) 

Karetní sázkové hry - stolní § 2 písm. m) bod 2 
Sázkové hry provozované 

prostřednictvím LLS 
§ 2 písm. n) 

Loterie neuvedené v § 2 § 50 odst. 3 
Sázkové hry provozované 

v kasinech 
§ 2 písm. i) 

20 mil. Kč Karetní sázkové hry – provozované 
prostřednictvím zařízení 

obsluhovaných přímo sázejícím 
§ 2 písm. m) bod 1 

Sázkové hry, u nichž je výhra 
podmíněna uhodnutím sportovních 

výsledků – kurzové sázky 
§ 2 písm. h) 10 mil Kč 

Sázkové hry, u nichž je výhra 
podmíněna uhodnutím sportovních 

výsledků – podílové sázky 
§ 2 písm. f) 

5 mil. Kč Sázkové hry provozované pomocí 
žetonů (bingo) 

§ 2 písm. g) 

Loterie provozované pomocí 
technických zařízení 

§ 2 písm. j) 

Sázkové hry provozované pomocí 
VHP 

§ 2 písm. e) 2 mil. Kč 

Tomboly § 2 písm. b) 
Není určena 

Dostihové sázky § 2 písm. k) 

Tabulka 3 - Výše jistoty u jednotlivých loterií107 

 

1.3.6 Herní plán 

Herní plán loterie určuje podmínky hry, zejména stanoví pravděpodobnost 

výhry, podmínky dozoru, způsobu kontroly, výši vkladu, výši herní jistiny, počet výher 

a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování nebo zajištění 

                                                           
107 Vlastní zpracování dle § 4b loterijního zákona. 
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okolnosti, jež určuje výhru a způsob zveřejnění výher. Podléhá schvalování 

Ministerstva financí.108 

Herní plán je něco obdobného jako obchodní podmínky např. na e-shopu, které 

však nepodléhají schvalovacímu procesu od státních orgánů. 

Pokud provozovatel provozuje loterii v rozporu s herním plánem, uloží mu 

správní orgán pokutu.109 

 

1.3.7 Účastník loterie 

§ 1 odst. 8 loterijního zákona určuje, kdo smí být účastníkem loterie. 

„Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") může být jen fyzická 

osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad 

(sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Osobám mladším 

18 let je účast na loteriích zakázána. Provozovatel loterií a jiných podobných her 

musí učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je 

oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.“110 

Pokud je porušen zákaz účasti na loteriích osobám mladším 18 let, uloží orgán 

státního dozoru pokutu 50 000 Kč v případě prvního porušení tohoto zákazu 

a 500 000 Kč v případě opakovaného porušení tohoto zákazu dle § 48 odst. 1 písm. g) 

a h) loterijního zákona.111 

Účast na sázkách, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, je zakázána, stejně 

tak jako provozování zahraničních loterií, jak již bylo zmíněno v podkapitole 1.3.3.112 

 

1.3.8 Předmět výhry 

Dle § 3 loterijního zákona mohou být předmětem výhry u peněžitých, číselných 

a okamžitých loterií  a sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo výjimečně 

nepovolí i výhry v jiných movitých věcech a u věcných loterií a tombol věci movité 

s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů. Nevyplácí-li provozovatel 
                                                           
108 § 42 loterijního zákona. 
109 § 48 loterijního zákona. 
110 § 1 odst. 8 loterijního zákona. 
111 § 48 odst. 1 písm. g) a h) loterijního zákona. 
112 § 4 odst. 10 loterijního zákona. 
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výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji ve lhůtě stanovené v herním 

plánu, nejpozději však do 60 dní od uplatnění nároku.113 

„Lhůta pro uplatnění práva na výhru u provozovatele loterie nesmí být kratší než 

30 dnů a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo na výhru 

v této lhůtě u provozovatele uplatněno, zaniká.“114 

Marným uplynutím lhůty stanovené v herním plánu nebo dle zákona (60 dní) 

v případě řádného uplatnění nároku na výhru, se tato výhra stává soudně vymahatelnou, 

a to v promlčecích lhůtách dle § 107 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.115 

 

1.4 Zdanění výher fyzických osob 

Zdanění výher fyzických osob nedosáhlo změn a v roce 2011, 2012 i v letošním 

roce 2013 platí níže uvedená právní úprava. 

Výhry z loterií, z reklamní soutěží a slosování jsou zařazeny do tzv. ostatních 

příjmů v § 10 odst. 1 písm. h) ZDP. Výhry v loteriích provozovaných na základě 

povolení dle loterijního zákona či obdobného povolení vydaného ve státech Evropské 

unie a Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) jsou 

osvobozeny dle § 10 odst. 3 písm. b) ZDP.116 

Ceny z veřejné soutěže, reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud se 

nejedná o spotřebitelskou loterii podle loterijního zákona117, jsou osvobozeny dle 

§ 4 odst. 1 písm. f) ZDP do hodnoty 10 000 Kč. Nad tuto částku je zdaněna celá výhra. 

Jedná se o hry, kde nerozhoduje náhoda, ale schopnosti soutěžícího.118 

Výhry z loterií, reklamních soutěží a slosování, které nejsou provozovány na 

základě povolení, jsou zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 % dle § 36 odst. 2 

písm. k) ZDP.119 

 

                                                           
113 § 3 loterijního zákona. 
114 § 12 loterijního zákona. 
115 DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami a souvisejícími předpisy, 
s. 31 a 56. 
116 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 84-88. 
117 které jsou však dle § 1 odst. 5 loterijního zákona zakázány. 
118 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 84-88. 
119 tamtéž, s. 84-88. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Odvody z loterií před rokem 2012 

V této podkapitole, pokud nebude uvedeno jinak, se vychází z právních předpisů 

k 31. 12. 2011. 

Daňové zákony se před rokem 2012 zabývaly oblasti loterií jen okrajově. 

Z dlouhodobého hlediska neprošla oblast loterií zásadní změnou. Pokud poplatníci, kteří 

získali povolení k provozování loterií, odvedli určenou část svého výtěžku na veřejně 

prospěšné účely (dále jen „VPÚ“), byly u nich příjmy ze vsazených částek osvobozeny 

od daně z příjmů dle § 19 odst. 1 písm. g) ZDP. S tím však souvisí důležitý fakt, že 

náklady, které měli tito provozovatelé s provozováním loterií (související 

s osvobozenými příjmy) byly daňově neuznatelné, jako např. opravy, odpisy a nájem 

hracích přístrojů, správní poplatky, vyplacené výhry, odvody na VPÚ, neboť 

nepřinášely zdanitelné výnosy. Odvodem části výtěžku na VPÚ se nahrazovalo zdanění 

daní z příjmů z vsazených částek. Uvedené náklady přímo snižovaly příjmy ze 

vsazených částek (tzv. výtěžek) a nemohly tedy současně snižovat daňový základ pro 

účely daně z příjmu.120 

Tito provozovatelé však mohou a zpravidla i mají zdanitelné příjmy, které je 

potřeba vést odděleně. Častým příkladem mohou být úroky z vkladů, kurzové zisky, 

příjmy z pronájmu, z prodeje a mnoho dalších výnosů z doplňkového podnikání.121 

Dle § 19 odst. 1 písm. ch) ZDP byly osvobozeny příjmy příjemců odvodu 

z loterií.122 

 

Veřejně prospěšné účely 

Povinnost odvést část výtěžku stanovoval loterijní zákon v § 4 odst. 2 na 

sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak VPÚ. Část výtěžku je 

definován jako rozdíl, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami 
                                                           
120 JAROŠ, T. Zdanění provozovatelů loterií a podobných her aneb zásada daňové souvztažnosti v praxi. 
e-Bulletin KDPČR. 
121 tamtéž. 
122 KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 85. 
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ze všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3 loterijního zákona, které 

podléhají vyúčtování v účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní 

poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru. V níže uvedené tabulce jsou 

uvedeny % odvodu, které jsou progresivně odstupňované od 6 do 20 % dle výše části 

výtěžku (rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami a souvisejícími 

náklady). 

Výše rozdílu v mil. Kč Stanovené % odvodu 

Do 50 6 % 

50-100 8 % 

100-500 10 % 

500-1000 15 % 

Nad 1000 20 % 

Tabulka 4 – Stanovená % odvodu z loterií123 

Tato část výtěžku může být použita pro VPÚ uvedený v povolení. K jinému 

použití může udělit souhlas povolující orgán na základě odůvodněné žádosti 

provozovatele. Příjemce odvodu je povinen provozovateli doložit, jak naložil 

s přijatými prostředky do 90 dnů po skončení účetního období nebo vyúčtování hry. 

V případě loterií dle § 2 písm. e) loterijního zákona, což jsou sázkové hry provozované 

pomocí VHP, musí provozovatel odvodu do 15 dnů od obdržení potvrzení od příjemce 

odvodu toto potvrzení předložit orgánu, který mu vydal povolení. Pokud příjemce 

odvodu nevydá potvrzení o užití odvodu na VPÚ, je příslušný orgán veřejné správy 

oprávněn změnit účel využití odvodu. To znamená, že původní příjemce odvodu musí 

převést zčásti nebo zcela přijaté prostředky, v rozhodnutí určenému jinému příjemci. 

Tento nový příjemce má také zákonnou povinnost vydat potvrzení o užití prostředků 

jako původní příjemce.124 

Většina těchto odvodů plynula do sportu a tělovýchovy, v roce 2011 téměř 60 % 

z celkových odvodů. V následující tabulce jsou uvedeny v procentuálním vyjádření 

poměry odvodů na jednotlivé VPÚ od roku 2006 do roku 2011. V jednotlivých letech je 

rozdělení poměrně stejné. Zajímavostí je, že v roce 2006 neplynuly žádné odvody na 

ekologické účely. K výraznému poklesu došlo u odvodů plynoucích obcím v letech 

2009 až 2011. Níže uvedenou tabulku uvádím pro názornost. 
                                                           
123 § 4 odst. 2 loterijního zákona. 
124 § 16 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 58-59. 
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Rok 
Účel 

Ekologie Kultura  Nadace Obce Sociální Sport Školství Zdravotnictví  

2006 0,0 % 2,0 % 2,4 % 33,8 % 1,2 % 59,1 % 0,5 % 1,0 % 

2007 0,8 % 2,5 % 6,7 % 32,0 % 0,8 % 55,6 % 0,4 % 1,4 % 

2008 0,6 % 3,6 % 8,4 % 37,5 % 2,1 % 45,0 % 0,6 % 2,2 % 

2009 1,1 % 6,8 % 10,2 % 21,9 % 4,1 % 52,4 % 0,7 % 2,9 % 

2010 0,8 % 5,6 % 12,9 % 14,6 % 4,1 % 58,9 % 1,1% 1,9 % 

2011 0,4 % 7,3 % 12,1 % 12,2 % 5,3 % 59,7 % 1,3 % 1,7 % 

Tabulka 5 – Podíl jednotlivých typů účelů na celkových výdajích na VPÚ125 

 

V následující tabulce jsou uvedeny absolutní výše výdajů na VPÚ rozdělené dle 

účelu. 

Rok 

Účel 
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Z
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2006  
48 311 58 967 818 106 27 971 1 429 987 11 883 24 221 

2007 21 053 67 768 180 968 869 747 21 287 1 511 454 10 325 38 008 

2008 23 205 130 607 304 351 1 356 787 76 555 1 628 167 20 041 79 510 

2009 36 823 228 532 342 668 735 618 136 942 1 762 784 21 954 95 971 

2010 30 486 206 896 477 053 536 733 152 326 2 173 246 40 942 70 513 

2011 13 373 251 188 417 488 423 162 184 623 2 067 313 46 095 59 151 

Tabulka 6 – Prostředky na VPÚ v letech 2006 – 2011 v tis. Kč126 

Předchozí tabulky s údaji o prostředcích vynakládaných na VPÚ jsou názorně 

zobrazeny v následujícím grafu. 

                                                           
125Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011. Ministerstvo financí ČR 
[online].  
126 Upraveno dle Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011. Ministerstvo 
financí ČR [online]. 
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127 Zpracováno dle tabulky 6 a 7.
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• sport – příspěvky hokejovým klubům, na rekonstrukci stájí pro stanici 

ohrožených zvířat, na vybavení na basketbal, fotbal, šachy, 

• školství – příspěvky na vybavení učeben, na učební pomůcky, na 

maturitní ples, zateplení budovy školy, na stravování dětí, 

• zdravotnictví – příspěvky na vybavení ordinace, na nákup 

zdravotnického materiálu, na laboratorní vyšetření, na rehabilitační 

pobyty.128 

Z výčtu příkladů příspěvků je vidět, že provozovatelé loterií byly kreativní ve 

výběru účelu pro jejich odvádění. 

V následující tabulce je uveden přehled výsledků z provozování loterií za roky 

2007 až 2011. Celkově můžeme spatřit klesající trend jak ve vložených částkách, tak 

i ve vyplacených s výjimkou kategorie technické hry, kde se na nárůstu nejvíce podílí 

interaktivní VLT a internetové sázení. Díky nárůstu v této jediné kategorii, bylo 

sázejícími do hry vloženo o téměř 1 % více a vyplaceno bylo o 2 % více na výhrách 

v roce 2011 oproti roku 2010. Z tohoto důvodu došlo k poklesu příjmů ze hry přes 2 % 

mezi lety 2011 a 2010.129 

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí se za rok 2011 vybralo formou správních 

a místních poplatků 3,7 miliardy Kč, pro srovnání o rok dříve tato částka byla 

o 0,5 miliardy Kč nižší.130 

V roce 2011 provozovalo VHP povolované obcemi 382 provozovatelů 

a 172 provozovatelů provozovalo hry povolované Ministerstvem financí.131 

Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá největší místo 

na trhu společnost SYNOT TIP, a.s. s podílem 5,8 % na vložených částkách. Její hlavní 

činností je provozování kurzových sázek a technických her. Druhé místo patří 

společnosti Tipsport.net a.s. s podílem 5,3 % na vložených částkách. Tato společnost se 

věnuje především internetovému kursovému sázení. Třetí je s podílem 5 % na 

vložených částkách společnost BONVER WIN, a.s. a zabývá se technickými hrami.132 

 
                                                           
128Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2011. Ministerstvo financí ČR 
[online]. 
129 Hodnocení výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2011. Ministerstvo financí ČR 
[online]. 
130 tamtéž. 
131 tamtéž. 
132 tamtéž. 
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Typ Rok Vloženo Vyplaceno 
Příjmy 
ze hry 

Správní 
poplatky 

Státní 
dozor 

Místní 
poplatky 

VPÚ 

Loterie 

2007 7 256,9 3 579,4 3 677,6 70,1 
  

718,6 

2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 68,2 
  

752,3 

2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 61,3 
  

719,2 

2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7 
  

711,6 

2011 3 950,2 1 966,9 1 983,3 91,6 0,2  365,6 

Kursové 
sázky 

2007 11 972,4 10 100,8 1 871,6 54,0 18,7 
 

245,8 

2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 76,7 25,7 
 

314,5 

2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 77,0 26,0 
 

287,9 

2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5 82,2 22,7 
 

255,9 

2011 6 551,7 4 505,9 2 045,8 80,1 20,5  237,9 

Bingo 

2007 150,7 105,5 45,2 4,5 
  

3,2 

2008 92,3 64,6 27,7 2,8 
  

1,9 

2009 28,0 19,6 8,4 0,8 
  

0,5 

2010 21,2 14,9 6,4 0,6 
  

0,3 

2011 19,9 13,9 6,0 0,6   0,3 

Kasina 

2007 9 625,6 7 714,9 1 910,8 190,9 19,1 
 

158,8 

2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 182,2 18,2 
 

145,5 

2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 171,3 17,2 
 

143,4 

2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6 154,4 15,5 0,1 122,4 

2011 8 693,0 7 041,1 1 651,9 165,2 16,7 0,7 128,0 

VHP 

2007 57 164,9 44 630,4 12 534,5 1 998,0 
 

1 118,0 841,7 

2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 2 063,8 
 

1 228,5 1 326,5 

2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 1 745,0 
 

1 036,0 677,1 

2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8 1 357,7 
 

790,3 423,4 

2011 30 864,0 24 156,5 6 707,5 1 047,0 0,0 601,5 509,8 

Technické 
hry  

2007 22 160,2 17 842,1 4 318,1 341,2 43,2 
 

429,4 

2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 476,5 82,2 
 

915,2 

2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 482,0 123,2 
 

1 485,8 

2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2 531,9 155,8 96,2 2 017,1 

2011 76 743,5 58 037,7 18 705,8 673,4 187,7 797,2 2 297,7 

Celkem 

2007 108 330,7 83 972,9 24 357,8 2 658,7 81,0 1 118,0 2 397,5 

2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 2 870,1 126,1 1 228,5 3 455,9 

2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 2 537,4 166,4 1 036,0 3 313,8 

2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 205,5 194,0 886,7 3 530,7 

2011 126 822,3 95 722,0 31 100,3 2 057,9 225,1 1 399,3 3 539,2 

Tabulka 7 – Přehled výsledků z provozování loterií za roky 2007 a 2011 v tis. Kč133 

  

                                                           
133 Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2007 – 2011. Ministerstvo 
financí ČR [online]. 
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Správní poplatky 

S žádostí o povolení se pojí také povinná úhrada správního poplatku na základě 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nezaplatí-li osoba, která žádá 

o povolení správní poplatek s podáním žádosti nebo později, avšak před provedením 

úkonu, tak ji příslušný správní orgán vyzve k zaplacení do 15 dnů od výzvy. Pokud 

nebude poplatek i po uplynutí lhůty zaplacen, pak správní orgán správní řízení zastaví. 

U číselných loterií, sázkových her v kasinu, dostihových sázek a loterií povolovaných 

dle § 50 odst. 3 loterijního zákona vyměřuje správní poplatky finanční úřad zpětně. 

Jednotlivá výše poplatků je uvedena v zákoně o správních poplatcích v položce 

21. Pro přehlednost uvádím výši jednotlivých poplatků do tabulky. 

Typ loterie Ustanovení loterijního 
zákona 

Správní poplatek 

Peněžité a věcné loterie § 2 písm. a) 10 % z rozdílu mezi cenou 
losů a předpokládanými 

výhrami v rozmezí 
200 – 10 mil. Kč 

Okamžité loterie § 2 písm. d) 

Tomboly § 2 písm. b) 
10 % z ceny losů v rozmezí 

200 – 10 mil. Kč 
Číselné loterie § 2 písm. c) 

10 % z rozdílu mezi 
vsazenými částkami 

a výhrami za každý rok 
provozování v rozmezí  

1500 – 10 mil. Kč 

Sázkové hry, u nichž je výhra 
podmíněna uhodnutím 
sportovních výsledků 

§ 2 písm. f) a h) 

Loterie provozované pomocí 
technických zařízení 

§ 2 písm. j) 

Dostihové sázky § 2 písm. k) 

Loterie neuvedené v § 2 § 50 odst. 3 
Sázkové hry provozované 

pomocí žetonů (bingo) 
§ 2 písm. g) 

10 % z rozdílu mezi 
vsazenými částkami 

a výhrami za každý rok 
provozování, nejméně  

1500 Kč 

Sázkové hry provozované 
v kasinech 

§ 2 písm. i) 

Sázkové hry provozované 
pomocí VHP 

§ 2 písm. e) 

Za každý VHP povolený: 
na 3 měsíce: 10 000 Kč, 
na 6 měsíců: 16 000 Kč, 

na rok: 30 000 Kč. 
Tabulka 8 – Správní poplatky za vydání povolení loterií k 31. 12. 2011134 

 

                                                           
134 Vlastní zpracování dle položky 21 zákona o správních poplatcích účinného k 31. 12. 2011. 
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Za vydání povolení změny stálého umístění VHP je stanoven správní poplatek 

ve výši 1000 Kč a za změnu povolení při výměně VHP v důsledku zničení požárem 

nebo jinou živelnou pohromou je stanoven správní poplatek ve výši 2000 Kč.135 

Správní poplatek za vydané povolení k provozování VHP, vybraný obecním, 

příp. krajským úřadem, byl příjmem rozpočtu obce, příp. kraje z 50 %, zbývajících 

50 % odvedl obecní, příp. krajský úřad místně příslušnému finančnímu úřadu do konce 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž vydané povolení 

nabylo právní moci.136 

Z vybraných správních poplatků za vydání povolení změny stálého umístění 

VHP a za změnu povolení při výměně VHP v důsledku zničení požárem nebo jinou 

živelnou pohromou 50 % obce ani kraje finančnímu úřadu nezasílají.137 

 

Místní poplatky 

S účinností dnem 16. června 2010 byla schválena novela zákona o místních 

poplatcích, podle níž mohly obce vybírat místní poplatek za provozovaný VHP nebo 

jiné technické herní zařízení (dále jen „JTHZ“) povolené Ministerstvem financí dle 

loterijního zákona. Předmětem poplatku byly kromě provozovaných VHP i JTHZ. 

Tento pojem však výslovně loterijní ani jiný zákon nedefinuje. Dle názoru Ministerstva 

financí je JTHZ takové technické zařízení, které je odlišné od VHP podle ustanovení 

§ 17 loterijního zákona, které je funkčně nedělitelné a slouží k realizaci loterie, a to 

celého procesu. Nezáleží na tom, zda je zařízení postaveno na principu mechanickém, 

elektromechanickém, elektronickém či obdobném.138 

Místní poplatky může obec vybírat na základě zákona o místních poplatcích 

pouze v případě, že je upraví obecně závaznou vyhláškou. Sazba poplatku může být 

v rozmezí 1000 až 5000 Kč na 3 měsíce provozování VHP nebo JHTZ. Sazbu poplatku 

může obec stanovit diferencovaně např. podle různého stupně atraktivity místa umístění 

VHP nebo JHTZ nebo dle umístění v hernách nebo v restauračních zařízeních. Pro 

                                                           
135 Položka 21 zákona o správních poplatcích účinného k 31. 12. 2011. 
136  § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů účinného 
k 31. 12. 2011. 
137 Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních 
hracích přístrojů - s platností od 1. července 2009. Ministerstvo financí ČR [online]. 
138 Metodické doporučení k místnímu poplatku za VHP nebo JTHZ povolené MF č.j. 26/40 810/2011-
262. Královéhradecký kraj [online]. 
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délku provozu je rozhodující termín zahájení a ukončení provozu na dané adrese, kterou 

oznamuje provozovatel prostřednictvím tzv. ohlašovací povinnosti.139 

 

Vyúčtování loterie 

Vyúčtování loterie nebo tomboly, které jsou upraveny v části první loterijního 

zákona, zajistí loterní komise nebo loterní zástupce do 60 dnů po skončení lhůty pro 

vyzvednutí výher. Vyúčtování obsahuje údaje o přijatých vkladech a vyplacených 

výhrách a provozovatel jej předkládá orgánu státního dozoru a orgánu, který loterii nebo 

tombolu povolil. Do příjmů patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě 

vyzvednuty.140 

Provozovatel VHP, které jsou upraveny v části druhé loterijního zákona, musí 

provést vyúčtování provozu jednotlivých VHP do 2 měsíců ode dne skončení období, na 

které bylo povolení vydáno. Dle § 18 odst. 3 loterijního zákona se povolení vydá max. 

na 1 rok. Lze však na žádost provozovatele prodloužit. Přitom není rozhodující, v jakém 

účetním období provozovatel účtuje. Toto vyúčtování předloží státnímu dozoru nad 

provozem VHP. Příjmy a výdaje spojené s provozem VHP musí být účtovány odděleně 

od jiných podnikatelských aktivit.141 

Provozovatel kurzových sázek, které jsou upraveny v části třetí loterijního 

zákona, musí předložit příslušnému FÚ každoročně do 2 měsíců po uplynutí 

kalendářního roku vyúčtování z provozování kurzových sázek za předchozí kalendářní 

rok. Vyúčtování předkládá i provozovatel, který ukončil provozování kurzových sázek, 

a to do 2 měsíců po uplynutí měsíce, ve kterém činnost ukončil. Nutnost podání 

vyúčtování za kalendářní rok může činit problémy těm provozovatelům, kteří účtují 

v hospodářském roce. 142 

                                                           
139JIRÁSKOVÁ, Z. a A. ŠNEBERKOVÁ. Místní poplatky v praxi. 
140 § 13 a 14 loterijního zákona. 
141 § 20 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 73. 
142 § 28 loterijního zákona a DVOŘÁK T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami 
a souvisejícími předpisy, s. 64-67. 
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Provozovatel sázkových her provozovaných v kasinu, které jsou upraveny 

v části čtvrté loterijního zákona, musí předložit vyúčtování za stejných podmínek, jako 

jsou uvedeny v předchozím odstavci.143 

 

Vyhlášky obcí o loteriích 

Před 14. 10. 2011 mohly obce regulovat pouze jeden segment loterijního trhu, 

a to provozování VHP cestou obecně závazných vyhlášek. Přijetím zákona 

č. 300/2011 Sb. došlo ke změně § 50 odst. 4 loterijního zákona. Došlo k rozšíření druhů 

loterií, které může obec regulovat vydáváním obecně závazných vyhlášek.144 

Obec tedy může od 14. 10. 2011 vyhláškou stanovit, že loterie dle § 2 písm. e), 

g), i), j), l), m), n) a dle § 50 odst. 3 mohou být provozovány pouze na určených místech 

a v určené době nebo provozování uvedených loterií zakázat na určitých místech 

a v určené době nebo provozování těchto loterií zakázat na celém území obce. Obec tuto 

vyhlášku může vydat na základě svého uvážení. Je to silné oprávnění, které může velice 

silně zasáhnout až úplně omezit provozovatelovo podnikání. Vyhláška však musí být 

obecná a nesmí se diskriminačně vztahovat jen na vyjmenované subjekty. Příjmy, které 

obce mají z výše uvedených loterií, však nejsou zanedbatelné.145 

Dle § 17 odst. 11 loterijního zákona bylo provozování VHP zakázáno „ve 

školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních 

orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m 

od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“146 

Dle ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích byl stanoven 

poplatek 1000 až 5000 Kč za jeden provozovaný VHP na období 3 měsíců. Poplatek se 

nesměl vybírat pouze na základě zákona o místních poplatcích, ale musela existovat 

vyhláška obce. Tato vyhláška musela stanovit konkrétní sazbu, ohlašovací povinnost 

                                                           
143 § 28 a 39 loterijního zákona. 
144 Důvodová zpráva k zákonu č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
145 § 50 odst. 5 loterijního zákona a KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 82-84. 
146 § 17 odst. 11 loterijního zákona a KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 82. 
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a splatnost poplatku. Sazba mohla být stanovena i dle počtu dnů, případně týdnů, což 

bylo příznivé pro provozovatele, kteří VHP provozovali po kratší dobu.147 

Obce mohou vydávat i jiné vyhlášky dle § 10 zákona o obcích, kde se mohou 

odvolávat na zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku nebo na rozpor 

s dobrými mravy. Mohou zakázat na některých veřejných prostranstvích v obci i jiné 

činnosti než provozování VHP, které by mohly narušit veřejný pořádek nebo být 

v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku nebo je povolit 

pouze na určitých místech nebo v určitém čase.148 

 

2.2 Odvody z loterií od 1. 1. 2012 

Zákonem č. 300/2011 Sb. došlo k podstatným změnám loterijního zákona 

v úpravě možnosti obcí regulovat či úplně zakázat obecně závaznou vyhláškou 

provozování loterií dle § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a dle § 50 odst. 3 loterijního 

zákona. Obcím vznikla nová povinnost dle § 50 odst. 7 loterijního zákona informovat 

Ministerstvo financí o přijetí této vyhlášky do 15 dnů od schválení zastupitelstvem. 

Dále zákon přinesl změnu v úpravě zpoplatnění VHP a jiných zařízení. Bylo zrušeno 

ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích, kde byl stanoven poplatek 

1000 až 5000 Kč za jeden provozovaný VHP na období 3 měsíců. Poplatek se nesměl 

vybírat pouze na základě zákona o místních poplatcích, ale musela existovat vyhláška 

obce. V některých částech novela nabyla účinnosti již 14. 10. 2011 (vyhlášky obcí), ve 

zbývajících částech pak 1. 1. 2012 (zrušení zpoplatnění VHP).149 

S účinností k 1. 1. 2012 došlo k novelizaci loterijního zákona novelou 

publikovanou dne 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011.Dlouho 

očekávaná novela zásadním způsobem mění odvodové povinnosti provozovatelů 

loterií.150 

                                                           
147 Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích ve vztahu 
k metodické činnosti Ministerstva vnitra ohledně zpoplatnění hazardu. Ministerstvo vnitra České 
republiky [online] a KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 82-84. 
148 § 10 zákona o obcích a KRAMÁŘ K. a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 82-84. 
149 Informace k problematice novelizací zákona o loteriích a zákona o místních poplatcích ve vztahu 
k metodické činnosti Ministerstva vnitra ohledně zpoplatnění hazardu. Ministerstvo vnitra České 
republiky [online]. 
150 Loterie a sázkové hry. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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Pokud nebude dále v této kapitole uvedeno jinak, pak se hovoří o loterijním 

zákonu účinném k 1. 1. 2012, oproti němuž však loterijní zákon účinný k 1. 1. 2013 

nedoznal téměř žádných změn. 

Loterijní zákon upravuje od 1. 1. 2012 nový druh loterií, a to v § 2 písm. l), m) 

a n). Jedná se o karetní sázkové hry151, které se hrají nejenom na hracích stolech 

v kasinech, ale také ty, které se hrají prostřednictvím sítě internet, interaktivních VLT, 

LLS a VHP. Zákon zahrnuje tedy nejen fyzické pořádání turnajů v kasinech, ale lze se 

těchto her zúčastnit také prostřednictvím technického zařízení, kdy hráči mohou, ale 

nemusí hrát proti sobě v jakémkoli typu provozovny (nejen v kasinech) či na 

internetu.152 

Od 1. 1. 2012 je zakázána reklama, která propaguje loterie, které nejsou 

povolené nebo oznámené dle loterijního zákona. Za porušení tohoto zákazu hrozí 

sankce. Ustanovení je určeno zejména zahraničním společnostem provozujících 

nelegální internetové sázení.153 

S účinností k 1. 1. 2012 byly odvody na VPÚ, místní poplatek a odvod na stání 

dozor zrušeny a nahrazeny odvodem z loterií. Odvody z loterií jsou upraveny v části 

šesté loterijního zákona v §§ 41-41i.154 

Poplatníkem odvodu je provozovatel loterie a předmětem odvodu je provozování 

loterie.155 

Zákon rozděluje v části o odvodech z loterií loterie na dvě skupiny. První 

skupinu tvoří všechny ostatní loterie kromě těch, které jsou vymezeny ve druhé skupině. 

Druhou skupinu tvoří loterie provozované dle § 2 písm. e), l), n) a 50 odst. 3 loterijního 

zákona provozovaných pomocí VHP a JTHZ. 

U první skupiny je dílčí základ odvodu částka, o kterou úhrn vsazených částek 

převyšuje úhrn vyplacených výher. Další rozdělení loterií v § 41b loterijního zákona je 

v podstatě zbytečné, protože dle § 41c je sazba odvodu ve stejné výši 20 %.156 

                                                           
151 § 2 písm. m) loterijního zákona. 
152 Stanovisko ke karetním sázkovým hrám podle § 2 písm. m) zákona č. 202/1990 Sb. Ministerstvo 
financí ČR [online]. 
153 § 1 odst. 9 loterijního zákona. 
154 Komentář k odhadu příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
155 § 41 a 41a loterijního zákona. 
156 § 41b odst. 1 a § 41c písm. a-d) loterijního zákona. 
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Pro doplnění problematiky dílčího odvodu vydalo Generální finanční ředitelství 

stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií. V něm se uvádí, že 

i sponzorské dary do loterie jsou příjmy související s uskutečňovaným vkladem 

v souladu s ustanovením § 41b odst. 5 loterijního zákona. Hodnotu výher od sponzorů, 

která bývá oceněna cenou obvyklou, je proto nutné zahrnovat nejen do úhrnu 

vyplacených výher, ale také do úhrnu vsazených částek. Tím by pak nemělo docházet 

k tomu, že pořádání tombol bude ztrátové.157 

U druhé skupiny loterií se dílčí odvod z loterií skládá z poměrné a pevné části. 

Poměrná část dílčího odvodu se vypočítá stejně jako u ostatních loterií dílčí základ 

odvodu a sazba se pohybuje taktéž na 20 %. Pevnou část dílčího základu odvodu tvoří 

součet počtu dnů, na které byl přístroj povolen. Sazba odvodu pro pevnou část dílčího 

základu odvodu je 55 Kč za každý povolený přístroj a den povolení.158 

Odvodovým obdobím je kalendářní rok bez výjimky. Není tedy podstatné, že 

poplatník odvodu účtuje v hospodářském roce. Odvodové přiznání se podává nejpozději 

do 2 měsíců po skončení odvodového období, letos do čtvrtka 28. února 2013. Tuto 

lhůtu nelze dle zákona prodloužit. Nelze tedy využít odklad jako u daňového přiznání 

k dani z příjmů zpracováním přiznání daňovým poradcem.159 

V průběhu roku se platí zálohy na odvod z loterií. Zálohovým obdobím pro 

zálohu na odvod je kalendářní čtvrtletí. Zálohy se neplatí za poslední čtvrtletí 

odvodového období. Poplatník odvodu je povinen podat hlášení k odvodu a současně 

i zaplatit zálohu. Na toto hlášení se použijí ustanovení daňového řádu o hlášení plátce 

daně, kdy dle § 137 daňového řádu se hlášení podává do 20 dnů po uplynutí měsíce, ve 

kterém vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Stejný termín je i pro 

odvod zálohy. V tento den musí být částka zálohy na odvod připsána na účtu finančního 

úřadu. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud poplatník zjistí do podání odvodového přiznání, 

že údaje, které uvedl v hlášení, nebyly správné, pak není povinen podat následné 

hlášení.160 

                                                           
157 HRUŠÍNSKÁ, E. Stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her. 
Finanční správa [online]. 
158 § 41b odst. 2 a 3 a § 41c písm. e-f) loterijního zákona. 
159 § 41e a 41f loterijního zákona. 
160 § 41g loterijního zákona, § 137 daňového řádu 
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Co se týče platby finančnímu úřadu, pak se rozdělují na první a druhou skupinu 

loterií, kdy pro každou ze skupin se používá jiné předčíslí účtu pro odvod.161 

U rozpočtového určení odvodu záleží, z jaké skupiny loterie je odvod placen. 

U první skupiny loterií je odvod z loterií příjmem z: 

• 70 % státního rozpočtu a 

• 30 % rozpočtů obcí. 

U druhé skupiny loterií (VHP a JTHZ) je odvod z loterií příjmem z: 

• 20 % státního rozpočtu a 

• 80 % rozpočtů obcí. 

Jak vidíme u druhé skupiny loterií je rozpočtové určení odvodů obrácené, kdy 

větší část, která plyne obcím, má nahradit výpadek z místních poplatků z VHP.162 

 

Správní poplatky 

Správní poplatky byly novelou nahrazeny sazbou za přijetí žádosti o povolení 

nebo změnu již vydaného rozhodnutí o povolení loterie.163 

Přijetí žádosti o: Správní poplatek 

vydání povolení k provozování loterie 5000 Kč 

změnu povolení k provozování loterie 3000 Kč 

Tabulka 9 – Správní poplatky za vydání povolení loterií k 1. 1. 2012164 

Jak již bylo zmíněno výše, poplatek za vydání povolení se vztahoval i na 

pořádání tombol. 3. února 2012 však ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl 

o snížení poplatku za přijetí žádosti o povolení pořádání tomboly na 500 Kč a za přijetí 

žádosti o změnu povolení na 300 Kč na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. 

Ve finančním zpravodaji ministerstva financí č. 8/2012 je uvedeno rozhodnutí ministra 

                                                           
161 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro daně 
a pojistné. Finanční správa [online]. 
162 § 41i loterijního zákona. 
163 Komentář k odhadu příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
164 Vlastní zpracování dle položky 21 zákona o správních poplatcích účinného k 1. 1. 2012. 
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financí Miroslava Kalouska, že prominutí poplatku se prodlužuje i na období 

1. ledna 2013 až 31. prosince 2013.165 

Správní poplatky za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování 

loterie, která byla doručena od 1. 1. 2012, jsou v celém svém rozsahu příjmem obce.166 

 

Vyúčtování loterie 

Ustanovení pojednávající o vyúčtování loterie v podstatě nezaznamenala změny 

oproti předchozí právní úpravě. 

 

Vyhlášky obcí o loteriích 

Provozování loterií (s výjimkou loterií a tombol dle § 6 odst. 1) loterijní zákon 

v § 50 odst. 5 zakazuje „… ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální 

a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů 

veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností“.  

Novelou loterijního zákona byl zrušen § 17 odst. 11 loterijního zákona (zákaz 

provozování VHP např. ve školách a možnost obce vydat vyhlášku, aby VHP nemohly 

být umístěny 100 m od těchto budov). Prakticky to znamená, že provozování VHP bude 

muset obec povolit např. i v bezprostřední blízkosti školy nebo kostela, pokud nevyužije 

svého práva vydat vyhlášku dle § 50 odst. 4 loterijního zákona. Obec může ve vyhlášce 

stanovit, že loterie dle § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a dle § 50 odst. 3 loterijního 

zákona mohou být provozovány pouze na určených místech a v určeném čase nebo 

naopak, na kterých místech a v jakém čase je provozování loterií zakázáno. Obec má 

právo zakázat provozování loterií na území celé své obce. V této souvislosti také nesmí 

být zapomínáno na možnost obce využití ustanovení  § 45 odst. 3 loterijního zákona 

v případě prvního správního řízení o vydání povolení k provozování loterie podle 

§ 2 písm. g), i), j), l) a n) loterijního zákona v provozovně na určité adrese.  Jedná se 

                                                           
165 KALOUSEK, M. ROZHODNUTÍ o prominutí časti správního poplatku za přijetí žádosti o vydání 
nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle 
položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb. 
Finanční zpravodaj. 
166 Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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o možnost negativního vyjádření se k povolení. Je však povinna své vyjádření 

odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.167 

V následující tabulce uvádím přehled loterií, které jsou oprávněny obce omezit 

vyhláškou: 

Typ loterie 
Ustanovení loterijního 

zákona Poznámka 

Sázkové hry provozované 
pomocí VHP 

§ 2 písm. e)  

Karetní sázkové hry § 2 písm. m)  

Loterie neuvedené v § 2 § 50 odst. 3  
Sázkové hry provozované 

pomocí žetonů (bingo) 
§ 2 písm. g) 

Možnost využití 
negativního vyjádření 

obce k povolení168 

Sázkové hry provozované 
v kasinech 

§ 2 písm. i) 

Loterie provozované pomocí 
technických zařízení 

§ 2 písm. j) 

Sázkové hry provozované 
prostřednictvím VLT 

§ 2 písm. l) 

Sázkové hry provozované 
prostřednictvím LLS 

§ 2 písm. n) 

Tabulka 10 – Loterie, které obce mohou omezit vyhláškou169 

Na povolení, která byla vydaná před 1. 1. 2012 dle § 2 písm. i) a j) a dle § 50 

odst. 3 loterijního zákona a ve vztahu k § 50 odst. 5 loterijního zákona (zákaz 

provozování ve školách, v kostelech apod.), se zmocnění obce vydávat obecně 

závaznou vyhlášku (dle § 10 písm. a) nebo d) zákona o obcích) nevztahuje do 

31. 12. 2014.170 Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí, aby platnost 

těchto povolení skončila nejpozději ke konci roku 2014, pokud budou v rozporu 

s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s § 50 odst. 5 loterijního zákona. 

Prakticky to znamená, že i když obce mohou dle novely regulovat i sázkové hry 

provozované v kasinech dle § 2 písm. i) loterijního zákona a loterie provozované 

pomocí technických zařízení dle § 2 písm. j) loterijního zákona, tak zejména ty loterie, 

                                                           
167 § 17 odst. 11 starého loterijního zákona, § 45 odst. 3 a § 50 odst. 4 loterijního zákona, KRAMÁŘ K. 
a A. HUŠÁK. Herní právo, s. 82-84 a Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR 
[online]. 
168 Možnost dána ve vymezených případech dle § 45 odst. 3 loterijního zákona. 
169 Vlastní zpracování dle § 50 odst. 5 a § 45 odst. 3 loterijního zákona. 
170 Tato tříletá ochranná lhůta vyplývá z aplikace bodu č. 4, článku II. zákona č. 300/2011 Sb. 
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které povoluje samo Ministerstvo financí dle obecného ustanovení § 50 odst. 3 

loterijního zákona.171 

Do tohoto přechodného ustanovení se však vložil Ústavní soud a tento tuto 

ochrannou lhůtu zrušil svým nálezem z dubna 2013. Toto přechodné ustanovení zrušil 

nález Ústavního soudu č. 112/2013 Sb. v zákoně č. 300/2011 Sb. ve znění účinném 

k 30. 4. 2013. Ministerstvo financí nález respektuje, ale obává se případných arbitráží. 

Unie herního průmyslu totiž považuje nález za retroaktivní zásah do podnikání. 

Ministerstvo financí bude muset rušit ta povolení, která se ocitnou v rozporu s obecně 

závaznými vyhláškami obce. Ministerstvo financí dávalo zelenou VLT i v těch obcích, 

které se proti hazardu snažily bojovat a nevydávaly povolení pro běžné automaty. 

Některá povolení měla původně platit až deset let. Radnice naopak jásají, dostaly do 

rukou mocný nástroj pro boj proti hazardu na svém území. Podle provozovatelů loterií 

však dojde k přesunu velké části loterijního průmyslu na internet a do černých heren. 

Jak rychle dojde k rušení až desítek tisíc zařízení a jak se tato skutečnost projeví 

v daňových příjmech obcí i států, teprve ukáže budoucnost.172 

Dle neziskových organizací Transparency International – ČR, Občané proti 

hazardu a Brnění zahajování arbitráží ani proti státu ani proti jednotlivým obcím 

v případě přijímání protihazardních vyhlášek nehrozí. Loterijní zákon přímo 

v § 43 odst. 1 zmiňuje, že pokud se v průběhu času třeba i dodatečně změní podmínky 

(např. v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu přijetí nové regulační vyhlášky obce), 

může jim státní orgán povolení k provozování loterie odebrat. Nikdo nemá právo na 

kompenzaci jakýchkoliv škod, pokud mu vznikly v důsledku protiprávního, resp. 

protiústavního stavu. A právě protiústavnost části loterijního zákona byla důvodem, 

proč ji Ústavní soud zrušil.173 

Ministerstvo financí v reakci na nález Ústavního soudu z počátku dubna nyní 

plánuje zrušit 4500 až 6000 VLT, které jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami 

obcí. Z moci úřední bude možné zahájit řízení o zrušení povolení na provozování 

herních zařízení. Ministerstvo financí však upozornilo, že sporné VLT nezmizí ihned. 

                                                           
171 Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy - k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů - od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
172 ÚS škrtl ze zákona přechodnou lhůtu pro videoloterijní terminály. ČeskéNoviny.cz, zpravodajský 
server ČTK [online] a Ústavní soud dnes umožnil obcím účinnější regulaci hazardu. epravo.cz – Sbírka 
zákonů, judikatura, právo [online]. 
173 Za rušení hazardu státu žádné arbitráže nehrozí. MapyHazardu.cz [online] a Obcím za rušení hazardu 
arbitráže ani soudy nehrozí. Boj s korupcí | Transparency International [online]. 
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Povolení se budou rušit prostřednictvím správního řízení, kde se musí dodržovat 

zákonné lhůty a respektovat práva účastníků, jako např. právo na odvolání.174 

 

Odhady a skutečnost příjmů z odvodů z loterií 

Obce se obávaly, že po novele loterijního zákona účinného k 1. 1. 2012 dojde 

k poklesu příjmů rozpočtů obcí zejména z důvodu zrušení místních poplatků za 

provozování VHP. Ministerstvo financí proto vypracovalo orientační plán příjmů 

jednotlivých obcí pro rok 2012, který vychází z údajů uvedených ve vyúčtování loterií 

provozovateli za rok 2010. Jedná se pouze o orientační údaje, které měly napomoci 

jednotlivým obcím při sestavování rozpočtu na rok 2012. V tabulce na stránkách 

ministerstva financí jsou příjmy obcí rozděleny na odvody z loterií první skupiny loterií, 

druhé skupiny loterií a příjmy ze správních poplatků. Celkem ministerstvo financí 

predikuje příjmy obcí na 6 miliard Kč. V době zveřejnění predikce příjmů do rozpočtů 

obcí však nebylo možné reálně odhadnout přístup provozovatelů k ekonomickým 

podmínkám v důsledku novely loterijního zákona. Mohou se snížit počty povolených 

technických zařízení a s tím souvisejících ekonomických výsledků provozovatelů loterií 

a tedy i odvodů z loterií.175 

Pro názornost uvádím v následující tabulce 5 obcí, u kterých ministerstvo financí 

předpokládá nejvyšší příjmy z odvodů z loterií. 

  

                                                           
174 Ministerstvo plánuje zrušit až 6000 videoloterijních terminálů. ČeskéNoviny.cz, zpravodajský server 
ČTK [online]. 
175 Komentář k odhadu příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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 Odhad dopadů [tis. Kč] 

Obec 

Odvod 
z první 
skupiny 
loterií 

Odvod 
z druhé 
skupiny 
loterií 

Odvod 
celkem 

Správní 
poplatky Celkem 

Praha 162 179 747 605 909 784 14 183 923 967 

Brno 29 005 336 251 365 256 2 600 367 856 

Ostrava 23 718 305 631 329 349 3 721 333 071 

Plzeň 13 191 145 693 158 884 3 175 162 059 

Olomouc 4 269 123 336 127 605 1 406 129 011 

Tabulka 11 – Odhad odvodů a správních poplatků jednotlivých obcí v tis. Kč176 

Příjmy obcí za první tři čtvrtiny roku 2012 značně převýšily příjmy dosažené 

před přijetím novely loterijního zákona. Na odvodu obcím bylo přiděleno přibližně 

4,5 miliardy Kč, zatímco za celý rok 2011 činily příjmy obecních rozpočtů cca 

2,3 miliardy Kč. Situace je samozřejmě odlišná v jednotlivých obcích, ale příjmy obcí 

se navýšily, i když došlo k výraznému poklesu herních zařízení oproti roku 2011.177 

Ministerstvo financí zveřejnilo statistiku v inkasu z loterií, tedy alespoň z první 

skupiny loterií. Ke konci roku 2012 bylo inkaso z odvodů z první skupiny loterií téměř 

1,3 miliardy Kč. Jedná se o zálohy, které byly hrazeny za první tři čtvrtiny roku 2012. 

Dále jsou údaje doplněny i inkasem až ke konci března 2013. Z této částky je 

rozpočtově určeno obcím 30 %. Konkrétní statistika je uvedena v následující tabulce.178 

  

                                                           
176 Vlastní zpracování dle Odhad příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
177 Příjmy obcí z hazardu výrazně vzrostly. Ministerstvo financí ČR [online]. 
178Průběh celostátního inkasa sdílených daní v letech 2008 až 2012 (v Kč). Finanční správa [online]. 
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Datum Odvody z první skupiny loterií [Kč] 

inkaso k 30. 4. 2012 510 949 083,00 

inkaso k 31. 7. 2012 916 654 942,40 

inkaso k 31. 10. 2012 1 266 700 035,12 

inkaso k 31. 12. 2012 1 286 710 463,81 

inkaso k 31. 1. 2013 97425536,00 

inkaso k 28. 2. 2013 432 845 608,00 

inkaso k 29. 3. 2013 1 450 742,00 

Tabulka 12 – Průběh inkasa z odvodů z první skupiny loterií v roce 2012 v Kč179 

Do konce února museli provozovatelé loterií podat první odvodové přiznání za 

rok 2012 a zároveň k tomuto datu vykázanou částku odvést finančnímu úřadu. 

Odvodová přiznání by neměla znamenat žádné zásadní vracení již získaných 

prostředků, neboť čtvrtletní zálohy se platí dle skutečného provozování loterií, tedy 

zálohy ve výši 100 %. Jak již bylo zmíněno výše, dle predikce ministerstva financí měly 

dosahovat příjmy obcí výši 6 miliard Kč. Příjmy obcí z první skupiny loterií připadlo 

necelých 0,4 miliardy Kč. Příjmy pro obce z druhé skupiny, tedy z VHP a JTHZ, které 

se rozdělují pouze mezi obce, které na svém území povolují VHP a JTHZ. Mezi třetinu 

obcí se rozdělilo 3,7 miliardy Kč. Sečteme-li obě částky, získáme příjmy pro obce ve 

výši 4,1 miliardy Kč, což je o třetinu méně než predikce ministerstva financí, která však 

vycházela ze stavu loterií z roku 2010, kdy bylo mnohem více herních zařízení.180 

S citelnými ztrátami v rozpočtu se tedy letos bude zřejmě smířit leckterá obec. 

V některých obcích dostanou v porovnání s předchozími lety třeba jen polovinu částky. 

Ministerstvo financí v těchto případech neplánuje žádné plošné dorovnání příjmů. 

S každou obcí bude ministerstvo jednat zvlášť a peníze slibuje jen na nejnutnější 

investice, které už nejdou odvolat. Dle ministerstva financí dostávaly tyto obce prostě 

moc prostředků.181 

Ministerstvo financí vydalo v květnu roku 2012 informaci pro příjemce výnosu 

z odvodu z loterií, což jsou obce ve Finančním zpravodaji. V něm informuje obce, že 

odvod je tvořen dvěma dílčími odvody, odvody z první skupiny loterií a odvody z druhé 
                                                           
179 Vlastní zpracování dle Průběh celostátního inkasa sdílených daní v letech 2008 až 2012 (v Kč). 
Finanční správa [online] a Změny celostátního hrubého výnosu sdílených daní v roce 2013 (v Kč). 
Finanční správa [online]. 
180 První hodnocení nového zpoplatňování hazardu. Deník veřejné správy [online]. 
181 Obce doplácejí na nové rozdělování daní. Strana přímé demokracie - Věci veřejné [online]. 
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skupiny loterií (VHP a JTHZ). Oba dílčí odvody zasílají provozovatelé na různá čísla 

účtů a i do rozpočtů obcí jsou převáděny za každý dílčí odvod zvlášť ze dvou 

samostatných převodových účtů finančních úřadů. Obec zatřídí tyto odvody pod 

rozdílné položky příjmů, z první skupiny loterií pod položku 1351, z druhé skupiny 

loterií pod položku 1355. Převody z obou dílčích odvodů budou probíhat nejméně 

jednou za měsíc.182 

Převod z odvodů z první skupiny loterií provádí Specializovaný finanční úřad. 

Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu, se stanoví obdobně jako 

procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně 

z příjmů právnických osob mimo daně, kdy je poplatníkem obec nebo kraj, s výjimkou 

daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Při přerozdělování záloh za 1. a 2. čtvrtletí 

se postupuje dle vyhlášky ministerstva financí účinné do 1. září, tzn. vyhlášky, která je 

určena pro předchozí kalendářní rok, při přerozdělování záloh za 3. čtvrtletí a odvodu za 

celé odvodové období dle vyhlášky účinné od 1. září odvodového období.183 

Převod z odvodu z druhé skupiny loterií zasílají všechny ostatní finanční úřady 

místně příslušného ke správě daní poplatníka odvodu. Procento, kterým se jednotlivé 

obce podílejí na části odvodu jednotlivého poplatníka odvodu, se stanoví v závislosti na 

poměru průměrného počtu povolených hracích přístrojů poplatníka umístěných na 

území dané obce v jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období 

k celkovému průměrnému počtu povolených přístrojů tohoto poplatníka v těchto 

dnech.184 

Do rozpočtu obcí bylo z výnosu odvodu z první skupiny loterií z celkového 

výnosu 570 mil. Kč odvedeno 30 % výnosu obcím, tedy 171 mil. Kč k 31. 3. 2013. 

Z výnosu odvodu z druhé skupiny loterií bylo obcím rozděleno 80 % z celkového 

výnosu 1 490 mil. Kč, tedy 622 mil. Kč ke stejnému datu.185 

 

                                                           
182 HLADKÁ, B. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her. Finanční 
zpravodaj. 
183 HLADKÁ, B. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her. Finanční 
zpravodaj a § 41i odst. 4 loterijního zákona. 
184 HLADKÁ, B. Informace pro příjemce výnosu z odvodu z loterií a jiných podobných her. Finanční 
zpravodaj. 
185 Aktuální informace k převodům výnosů z odvodu z loterií a jiných podobných her do rozpočtů obcí 
ČR k datu 31. 3. 2013. Finanční správa [online]. 
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2.3 Návrh zákona o sázkových hrách 

Loterijní zákon sice prošel velkou novelizací účinnou od 1. 1. 2012, kdy se 

podstatně změnily odvodové povinnosti provozovatelů loterií, avšak stále je zatížen 

řadou nedostatků, jak po stránce formální, tak i po stránce věcné. V obsahové rovině 

nevytváří dostatečně efektivní zábrany před neúměrným nárůstem podnikatelských 

aktivit provozovatelů loterií. Dalším problémem stávající právní úpravy je, že v dnešní 

době již dostatečně nereflektuje vývoj a potřeby současného loterijního trhu, zejména 

pokud jde o nové druhy loterií, nové herní technologie, což činí značné aplikační 

problémy. Dle ministerstva financí je jediným možným řešením vedoucím k odstranění 

nedostatků stávající právní úpravy přijetí koncepčně zcela nové právní úpravy.186 

Navrhovaná právní úprava, zákon o provozování sázkových her, rozšiřuje výčet 

základních pojmů, stanovuje obecné povinnosti a zákonná omezení. Pojem loterie a jiná 

podobná hra je nahrazen pojmem „sázková hra“.187 

Stávající právní úprava umožňuje zahraniční majetkovou účast pouze v případě 

sázkových her provozovaných v kasinech. Návrh zákona rozšiřuje tuto možnost na 

všechny ostatní druhy loterie. Je v ní však obsažena povinnost sídla provozovatele 

v České republice. Evropské komisi se však nelíbí zákaz provozovat loterie 

zahraničními společnostmi a považuje jej za diskriminační a odporující právu EU. 

Ministerstvo financí se svými argumenty u Komise neuspělo a neprošel mu ani záměr 

povinnosti sídla provozovatele v České republice. Ministerstvo financí bude muset 

současný návrh zákona přepracovat nejpozději k 1. lednu 2014, aby se ČR vyhnula 

žalobě pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie. Povinností již nebude 

u právnických osob sídlo společnosti v ČR, ale po celé EU.188 

Návrh zákona zavádí novou skupinu her provozovaných pomocí technických 

zařízení, která je koncipována tak, aby pokrývala současné loterie, ale i ty, které 

v budoucnu teprve vzniknou. Tímto se odstraní tak časté použití ustanovení § 50 odst. 3 

                                                           
186Důvodová zpráva. Hospodářská komora České republiky [online]. 
187tamtéž. 
188 Stát ustupuje Bruselu, chce vpustit do Česka cizí sázkové kanceláře. iDNES.cz – zprávy, kterým 
můžete věřit [online] a MF chce povolit loterie pro sázkové kanceláře se sídlem v EU. epravo.cz – Sbírka 
zákonů, judikatura, právo [online]. 
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loterijního zákona, které způsobovalo aplikační problémy a paragraf tohoto typu 

(povolení loterie blíže neupravené v zákoně) bude nejspíše ze zákona vypuštěn.189 

Návrh zákona nově řeší zdanění provozovatelů sázkových her a zavádí speciální 

loterní daň. Pro jednotlivé skupiny her zavádí sazby daně, ta je ve stejné výši jako 

v loterijním zákoně, tedy 20 % pro všechny typy her a 55 Kč pro pevnou část dílčího 

základu daně z her provozovaných pomocí technických zařízení.190 

Návrh zákona počítá s povolením spotřebitelských sázkových her, které jsou 

v nynějším loterijním zákoně zakázány nad určité výše výher.191 

Návrh zákona zvyšuje nejvyšší hodinové prohry, nejvyšší vklady a maximální 

výhry u technických zařízení. Dále počítá s provozováním herních zařízení i v tzv. 

herním středisku, což je v prostorách, kde probíhá i jiná podnikatelská činnost, což jsou 

například restaurační zařízení. Návrh zákona tedy v současné podobě neřeší masové 

rozšíření sázkových her, ale v případě svého přijetí ještě výrazně prohloubí.192 

Sportovci přišli novelou loterijního zákona k 1. 1. 2012 o peníze, které loterijní 

společnosti odváděly na VPÚ. Funkcionáři sportovních svazů tedy zvyšují tlak na 

zvýšení podpory tuzemského sportu. Chtějí, aby část odvodů loterijních společností 

směřovalo přímo na Český olympijský výbor. Poslanci předložili novelu loterijního 

zákona, kdy by se u kurzových sázek a číselných loterií měly snížit odvody z 20 na 

15 % a zbylých 5 % by putovalo formou daru na sportovní účely Českému 

olympijskému výboru, o tuto hodnotu se jim zvýší limit pro odečet darů od základu 

daně. Český olympijský výbor by tak mohl získat kolem 400 milionů Kč. Dle důvodové 

zprávy k návrhu zákona by změna snížila příjmy státního rozpočtu o 210 mil. Kč 

a rozpočtů obcí o 90 mil. Kč. Projednání novely loterijního zákona je naplánováno na 

schůzi Poslanecké sněmovny, která se bude konat 7. května 2013.193 

Ministerstvo předpokládá v případě přijetí zákona o provozování sázkových her 

pozitivní přínos do státního rozpočtu i rozpočtů obcí. U obecních rozpočtů bude 

                                                           
189 Důvodová zpráva. Hospodářská komora České republiky [online]. 
190 § 81 navrhovaného zákona o provozování sázkových her a § 41c loterijního zákona. 
191 § 77 navrhovaného zákona o provozování sázkových her a § 1 odst. 5 loterijního zákona. 
192 Připomínky k návrhu zákona o provozování sázkových her. www.transparency.cz [online]. 
193 Pět procent odvodů z loterií půjde na sport, odkývli poslanci. ČT24 - Česká televize [online] 
a NOVOTNÝ, P. Sportovci chtějí opět peníze z loterií. Lidé by k nim mohli odklánět daně. iDNES.cz – 
zprávy, kterým můžete věřit [online] a Sněmovní tisk 849/0, část č. 1/4 
Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách – RJ. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 
[online]. 
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pozitivní přínos zejména u těch obcí, na jejichž území jsou provozována technická 

zařízení obsluhovaná přímo účastníkem hry (např. VHP, VLT).194 

Původně měl zákon nabýt účinnosti 1. ledna 2013 a ve zrušovacích ustanoveních 

zrušuje loterijní zákon. Nyní již je jisté, že dříve než 1. ledna 2014 účinnosti 

nenabude.195 

Druhý pohled na návrh zákona nabízí Sdružení provozovatelů centrálních 

loterních systému (dále jen „SPELOS“). Dle jejich názoru nový zákon nic neřeší, je 

zcela zbytečný, vnáší chyby do právní úpravy a destabilizuje podnikatelské prostředí. 

Za největší nedostatky zákona považují neřešení nelegálního působení zahraničních 

sázkových kanceláří a zkrácení platnosti vydaných povolení Ministerstvem financí. 

SPELOS tedy zákon v navrhované podobě odmítá.196 

Kvůli protestům z Evropské unie kvůli rozporu návrhu zákona o sázkových 

hrách s evropským právem se po březnovém usnesení vlády dostal opět na začátku. Do 

letošního června má Ministerstvo financí předložit přepracovaný návrh vládě.197 

  

                                                           
194 Důvodová zpráva. Hospodářská komora České republiky [online]. 
195 Důvodová zpráva. Hospodářská komora České republiky [online], § 98 navrhovaného zákona 
o provozování sázkových her a Média potvrzují: návrh loterního zákona neprojde notifikací. Slotmarket | 
Vše co potřebujete vědět o zábavním průmyslu [online]. 
196 SPELOS : Nový zákon o sázkových hrách kritizovaný Evropskou komisí by měl být stažen. SPELOS - 
Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů [online]. 
197Zákon o loteriích supluje zdravý rozum. Ekonomika, byznys, finance - E15.cz [online]. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části práce se budou rozebrány odvody z loterií z pohledu, především 

zhodnocení vlivu novely loterijního zákona k 1. 1. 2012 obzvláště na příjmy obce. 

V první části bude analyzována situace v obci Ivanovice na Hané, která bude 

krátce představena se zaměřením na problematiku hazardu v této obci. Ve druhé části 

budou pro porovnání dopadů novely vybrány i obec Českou Lípu a městskou část Prahu 

5. Mají vyšší počet obyvatel i vyšší příjmy z hazardu než Ivanovice na Hané. 

 

3.1 Obec Ivanovice na Hané 

Ivanovice na Hané a jejich místní část Chvalkovice na Hané jsou městem 

ležícím v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji na řece Hané. Díky jeho poloze má 

vynikající dopravní infrastrukturu v čele s dálnicí D1 a železniční tratí z Brna do 

Přerova. Pro lepší představu polohy města uvádím následující mapku České 

republiky.198 

 

Obrázek 2 – Mapa ČR s upřesněním polohy Ivanovic na Hané199 

                                                           
198 Město. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané [online]. 
199tamtéž. 
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Ivanovice byly založeny někdy kolem roku 950, mohou se tedy pochlubit 

bohatou historií. V roce 2009 uběhlo 100 let od povýšení městyse na město a zároveň 

byl Ivanovicím přidělen přídomek „na Hané“.200 

V současné době žije v Ivanovicích na Hané zhruba 3000 obyvatel. K 1. 1. 2012 

bylo evidováno 2905 obyvatel. Ivanovice na Hané jsou obec s pověřeným obecním 

úřadem, pod který spadá dalších 6 okolních obcí. Působí zde několik velkých 

společností, mezi nejvýznamnější patří fischer Vyškov spol. s r. o. vyrábějící spojovací 

materiál a Bioveta, a. s. zabývající se výrobou veterinárních a farmaceutických 

přípravků. V těchto společnostech pracuje značné množství obyvatel Ivanovic na Hané 

a okolních vesnic. Dříve v Ivanovicích na Hané působil i podnik OP Prostějov, známý 

výrobce konfekce.201 

V obci se nachází kolem 10 restauračních zařízení a přibližně v polovině z nich 

jsou i VHP nebo JTHZ. V současné době povolila obec provozovat na svém území 

pouze 2 VHP, zbytek JTHZ povolilo na území obce Ministerstvo financí. Serveru 

mapyhazardu.cz poskytlo Ministerstvo financí seznam platných povolení v jednotlivých 

obcích dle § 50 odst. 3 loterijního zákona k 22. srpnu 2011. Dle tohoto seznamu bylo na 

území obce 16 JTHZ s platným povolením Ministerstva financí. 4 herní zařízení 

z tohoto seznamu však byly umístěny v restauračním zařízení, které k dnešnímu dni již 

není v provozu. 8 herních zařízení bylo povolené v restauračním zařízení, kde se 

v současné době mění provozovatel, tudíž si hráči ani na těchto zařízeních nezahrají. 

Zajímavostí je, že dle loterijního zákona nesmí být v restauračních zařízeních 

provozováno více než 6 VHP, ale JTHZ povolovaná Ministerstvem financí mohla být 

provozována v jednom restauračním zařízení ve vyšším počtu. Ostatní 2 restaurační 

zařízení, která jsou na uvedeném seznamu k dnešnímu dni, fungují a mají v provozu 

více herních zařízení než v srpnu 2011. Dalo by se tedy říci, že k dnešnímu dni se 

takových zařízení může na území obce nacházet okolo 15 ks. Společně s VHP se 

dostáváme na 17 ks. Na jeden přístroj tedy připadá cca 170 obyvatel.202 

Většina restauračních zařízení s VHP nebo JTHZ je umístěna v centru obce, 

u kostela, u školy, u zdravotního střediska, u cukrárny nebo u radnice. Obyvatelé obce 

mají tedy k hráčství blízko. V obci se najde i několik obyvatel, kteří se dají nazvat 

                                                           
200 Historie města. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané [online]. 
201 Současnost města. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané [online]. 
202 Seznam aktuálně platných povolení TZ podle §50 odst. 3 k 22.8.2011. MapyHazardu.cz [online]. 
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patologickými hráči, neboli „gamblery“. Gambling neboli patologické hráčství je 

patologická psychická závislost na lákavé představě rychlého zisku. Pravidla her jsou 

přitom nastavena z dlouhodobého hlediska pro hráče nevýhodně. Ti si to však 

neuvědomují a získávají závislost na hře.203 

V obci jsou VHP nebo JTHZ v restauračních zařízeních relativně hojně 

obyvateli využívána. Tím, že jsou VHP nebo JTHZ oddělena od zbylé části 

restauračního zařízení, tak jsou dle autorova názoru i více využívána. Na hráče není 

vidět a celou svou výplatu, v horším případě vypůjčené či nelegálně opatřené 

prostředky, mohou bez rušení prohrávat. Objeví se samozřejmě i pár případů, kdy hráč 

vyhraje slušnou částku peněz. Jedná se však o výjimky, většinou jen u příležitostných 

hráčů, kteří si ještě uvědomují, že by vyhranou částku mohli prohrát a výhru si tedy 

vyberou. Gambler však jakkoli vysokou vyhranou částku opět vsadí do hry a časem ji  

zase prohraje. 

 

3.1.1 Příjmy obce 

Příjmy roku 2011 

Mezi příjmy obce z hazardu patřily v roce 2011 místní poplatky za provozovaný 

VHP nebo JTHZ, odvod z výtěžku z provozování loterií a správní poplatky za VHP. 

Místní poplatek za provozovaný VHP nebo JTHZ byl vedený v rozpočtech 

a závěrečných účtech měst dle druhového třídění rozpočtové skladby pod položkou 

1347. Poplatek byl vybírán na základě schválené obecně závazné vyhlášky O místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

(č. 2/2010), jejíž podrobnosti jsou uvedeny níže. Město již od 1. 1. 2011, kdy nabyl 

účinnosti daňový řád, nemůže rozhodovat o prominutí poplatku. Platil jej provozovatel 

VHP nebo JTHZ. Místní poplatek byl za rok 2011 vybírán naposledy, protože byl od 

1. 1. 2012 zrušen. 

Odvod z výtěžku z provozování loterií vedený pod položkou 1351, byl městu 

odváděn od provozovatelů loterií na VPÚ. Odvod byl kvůli velikosti jednotlivých 

provozovatelů VHP nejčastěji ve výši 6 % části výtěžku. Dle výkladu Ministerstva 

                                                           
203Netolismus a Gambling. Ostrov radosti [online]. 
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financí neměl být tento odvod používán na běžné provozní výdaje města, ale na rozvoj 

veřejně prospěšných aktivit ve městě. Ivanovice na Hané přijatých prostředků využily 

k rozdělení mezi sportovní organizace i organizace pro volný čas. Konkrétnější částky 

příspěvků a organizací jsou uvedeny v kapitole 3.1.2 Financování veřejně prospěšných 

účelů. 

Správní poplatky vybírané v roce 2011 jsou uvedeny v tabulce 8 v teoretické 

části. Obce byly v roce 2011 příjemci správních poplatků za VHP na svém území 

(mimo kasina). Za každý VHP povolený na 3 měsíce provozovatel platil 10 000 Kč, na 

6 měsíců 16 000 Kč a na rok 30 000 Kč. Obec nemá ve své kompetenci vydávat 

povolení na provozování JTHZ, které povoluje Ministerstvo financí, a proto nebyla ani 

příjemce správního poplatku z těchto zařízení.204 

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy příjmů s částkami, se 

kterými počítal rozpočet města a se skutečností. Jak lze vidět, poplatek za provozovaný 

VHP byl ve skutečnosti o téměř 55 tis. Kč vyšší než odhadoval rozpočet, ostatní 

položky byly ve skutečnosti nižší, než plánoval rozpočet, zejména odvod z výtěžku 

z provozování loterií, kdy byla skutečná částka o 40 % nižší. Tím, že se některé položky 

zvýšily a některé snížily, tak se skutečné celkové příjmy liší od rozpočtovaných pouze 

o cca 11 tis. Kč. 

Položka Popis Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

1347 
Místní poplatek za 
provozovaný VHP 

220 000 274 275 54 275 

1351 
Odvod výtěžku z 
provozování loterií 

120 000 71 784 -48 216 

1361 Správní poplatek za VHP 109 000 92 000 -17 000 

 
Celkem 449 000 438 059 -10 941 

Tabulka 13 – Přehled příjmů z loterií obce Ivanovice na Hané za rok 2011 v Kč205 

 

  

                                                           
204KOVÁŘ, D. Informace sportovním subjektům k reakcím obcí na návrhy sportovního prostředí pro 
distribuci prostředků z hazardu v roce 2012. Olympic.cz - český olympijský výbor [online]. 
205Vlastní zpracování dle Město Ivanovice na Hané. Rozbor příjmů a výdajů. Ivanovice na Hané: Město 
Ivanovice na Hané, 2013. 
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Příjmy roku 2012 

Odvody z loterií jsou od roku 2012 rozděleny na položky 1351 (první skupina 

loterií) a 1355 (druhá skupina loterií – VHP a JTHZ). Z odvodů z první skupiny loterií 

obdrží obec 30 % a z odvodů z druhé skupiny loterií 80 %.  

Odvody z první skupiny loterií jsou přerozděleny stejně jako daň z příjmů 

právnických osob kromě daně, kterou odvádí obce a kraje. Metodika výpočtu se 

podstatně změnila díky novele zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2008, kdy 

došlo k doplnění některých kritérií výpočtu. Přibylo kritérium počtu obyvatel obce, 

který se upravuje koeficientem postupných přechodů mezi velikostními kategoriemi, 

aby došlo k odstranění skokových rozdílů při přechodu mezi velikostními kategoriemi. 

Dále přibylo kritérium podílu výměru obce na celkové výměře všech obcí a podílu 

počtu obyvatel obce na celkovém počtu obyvatel všech obcí. Nejvyšší váhu, a to 94 %, 

má první uvedené kritérium. Níže uvádím tabulku s koeficienty postupných přechodů 

a jejich násobky. 

Obce s počtem 
obyvatel od -do 

Koeficienty 
postupných 
přechodů 

Násobek postupných přechodů 

0 – 300 1,0000 1,0000 x počet obyvatel obce 

301 – 5 000 1,0640 
300 + 1,0640 x počet obyvatel z počtu obyvatel 

obce přesahujících 300 

5001 – 30 000 1,3872 
5300,8 + 1,3872 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 5 000 

30 001 – a více 1,7629 
39 980,8 + 1,7629 x počet obyvatel z počtu 

obyvatel obce přesahujících 30 000 

Tabulka 14 – Koeficienty postupných přechodů a násobky postupných přechodů206 
 

Při přerozdělování záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 se postupuje dle vyhlášky 

Ministerstva financí č. 259/2011 Sb., ze dne 24. srpna 2011 o podílu jednotlivých obcí 

na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané 

hodnoty a daní z příjmů. Při přerozdělování záloh za 3. čtvrtletí roku 2012 a odvodu za 

celé odvodové období roku 2012 se postupuje dle vyhlášky Ministerstva financí 

č. 281/2012 Sb., ze dne 21. srpna 2012 o podílu jednotlivých obcí na stanovených 

                                                           
206 Příloha č. 2 k zákonu o rozpočtovém určení daní. 
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procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů. 

U počtu obyvatel a výměry se použije údaj platný k 1. lednu roku 2011, pokud 

jde o přerozdělení záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012 a k 1. lednu 2012, pokud jde 

o přerozdělení záloh za 3. čtvrtletí a odvodu za celé odvodové období 2012.  

Ivanovice na Hané měly k 1. lednu 2011 počet obyvatel ve výši 2949 

a k 1. lednu 2012 došlo k mírnému poklesu v počtu obyvatel na 2905, spadají tedy do 

2. velikostní kategorie.  

Výpočet procentního podílu obce ze záloh na odvod z první skupiny loterií 

za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012: 

I. Počet obyvatel obce upraveno koeficientem velikostní kategorie 

Násobek postupných přechodů: 

300 + 1,064 * (2949-300) = 3118,536 

Násobek postupných přechodů/součet násobků postupných přechodů za 

ostatní obce * celkové procento, kterým se obce (s výjimkou Prahy, Brna, Ostravy 

a Plzně) podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní z příjmu právnických osob * 

koeficient dle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtovém určení daní * 100: 

3118,536/10 189 927,6933 * 0,5316911 * 0,94 * 100= 0,015296 % 

II.  Výměra 

Výměra obce/celková výměra obcí ČR * koeficient dle § 4 odst. 2 písm. a) 

zákona o rozpočtovém určení daní * 100: 

2145,74/ 7 756 875,72010002 * 0,03 * 100 = 0,000830 % 

III.  Počet obyvatel 

Počet obyvatel/celkový počet obyvatel ČR * koeficient dle § 4 odst. 2 

písm. b) zákona o rozpočtovém určení daní * 100 

2949/10 530 740 = 0,000840 % 

Procentní podíl obce = 0,015296 + 0,000830 + 0,000840 = 0,016966 % 

Výpočet procentního podílu obce ze záloh na odvod z první skupiny loterií 

za 3. čtvrtletí roku 2012 a odvodu za celé odvodové období roku 2012: 

I. Počet obyvatel obce upraveno koeficientem velikostní kategorie 

300 + 1,064 * (2905-300) = 3071,72 

3071,72/10 189 927,6933 * 0,5316911 * 0,94 * 100 = 0,015164 % 
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II.  Výměra: 

2145,239/ 7 756 936,3095* 0,03 * 100 = 0,000830 % 

III.  Počet obyvatel: 

2905/10 503 477= 0,000830 % 

Procentní podíl obce = 0,015164 + 0,000830 + 0,000830 = 0,016823 % 

Uvedenými procentními podíly se Ivanovice na Hané podílí na 30% části 

z odvodů z první skupiny loterií. 

Výše odvodů z druhé skupiny loterií závisí na tom, kolik a na jak dlouho má 

poplatník odvodu celkem povolených přístrojů mimo území obce. Jelikož obec tento 

údaj neví, je velmi těžké predikovat výši příjmů z těchto odvodů. 

Tuto obtížnou předvídatelnost je možné vidět i v následující tabulce, která 

zachycuje údaje ze schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách, kde jsou výrazné 

změny. Pokud porovnáme rozpočet po změnách se skutečností, čísla se poměrně liší, 

i když obec schválila upravený rozpočet na základě novely loterijního zákona. I pro rok 

2013 bude obtížné predikovat příjmy z odvodů z loterií, protože není možné předvídat 

dopad obecně závazných vyhlášek omezujících provozování loterií na území obcí, které 

teprve nabudou účinnosti v roce 2013. Jelikož provozovatelé loterií platí zálohu za 

1. tři čtvrtletí roku 2012 a odvod za celé období 2012 (včetně 4. čtvrtletí) je zohledněno 

až při podání konečného vyúčtování v roce 2013, tak příjmy roku 2012 budou přibližně 

o ¼ nižší než v následujících letech, pokud nedojde ke změně systému zdanění 

a podmínek, za nichž provozovatelé loterií mohou provozovat VHP a JTHZ (např. od 

1. 1. 2012 je provoz VHP povolen pouze akciovým společnostem s minimálním 

základním kapitálem 30 mil. Kč).  

Na položce 1347 jsou vykázány nedoplatky místního poplatku z předchozího 

roku za provozované VHP. Rozpočet se v této položce výrazně upravoval na základě 

novely loterijního zákona účinného k 1. 1. 2012. 

Obec přijala za celý rok 2012 pouze 3 žádosti o povolení loterie. Za jednu žádost 

se vybírá správní poplatek ve výši 5 000 Kč, celková částka ze správních poplatků se 

pohybuje ve výši 15 000 Kč. 
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Položka Popis 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách Skutečnost 

Rozdíl 
rozpočtu po 
změnách a 
skutečnosti 

1347 
Místní poplatek za 
provozovaný VHP 

275 000,00 78 000,00 78 639,00 -639,00 

1351 
Odvod z první 
skupiny loterií 

85 000,00 385 000,00 123 417,28 -261 582,72 

1355 
Odvod z druhé 
skupiny loterií 

- 420 000,00 666 167,19 246 167,19 

1361 
Správní poplatky 
za přijetí žádosti 
o povolení loterie 

- 25 000,00 15 000,00 -10 000,00 

Celkem 360 000,00 908 000,00 883 223,47 -24 776,53  
Tabulka 15 – Přehled příjmů z loterií obce Ivanovice na Hané za rok 2012 v Kč207 

Celková výše příjmů z loterií za rok 2012 přesahuje 880 tis. Kč. Největší část 

připadá na druhou skupinu loterií, tedy na VHP a JHTZ. 

Ministerstvo financí vypracovalo orientační tabulku příjmů jednotlivých obcí 

pro rok 2012, která vychází z údajů uvedených ve vyúčtování provozovatelů loterií za 

rok 2010. Jedná se tedy o hrubý odhad vycházející z poměrně neaktuálních informací, 

kdy byl počet VHP a JTHZ zařízení vyšší než v roce 2012. Údaje zveřejněné pro obec 

Ivanovice na Hané jsou uvedeny v následující tabulce. 

Obec 
Odhad odvodu 
z první skupiny 

loterií 

Odhad odvodu 
z druhé 

skupiny loterií 

Odhad 
odvodu 
celkem 

Správní 
poplatky Celkem 

Ivanovice na 
Hané 

87 1199 1285 35 1321 

Tabulka 16 – Odhad příjmů roku 2012 obce Ivanovice na Hané dle Ministerstva 
financí v tis. Kč208 

Z porovnání skutečných příjmů s odhadem Ministerstva financí, lze vidět, že 

odhad byl vyšší o více než 30 %, než skutečnost. Dle tajemníka města Ivanovice na 

Hané počítaly s nižším příjmem, než byl odhad Ministerstva financí. Tato informace je 

také patrná z rozpočtu města na rok 2012. Obec se nachází na 370. místě co se týče výše 

příjmů z loterií z celkového počtu 6247 obcí. 

                                                           
207Vlastní zpracování dle Město Ivanovice na Hané. Závěrečný účet za rok 2012. Ivanovice na Hané: 
Město Ivanovice na Hané, 2013. 
208 Vlastní zpracování dle Odhad příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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Bez správních poplatků byl za rok 2012 příjem obce Ivanovice na Hané z loterií 

868 223,47 Kč. Z tohoto příjmu vycházela Rada města při návrhu rozpočtu na rok 2013. 

Obec počítá v roce 2013 s příjmem ze všech typů loterií kromě správních poplatků ve 

výši 800 000 Kč. Na čtvrtletí  vychází příjmy v přepočtu ve výši 200 000 Kč. Skutečné 

příjmy jsou však nižší zhruba o čtvrtinu. Sloupec rozdíl je porovnáván s údaji 

přepočtenými na čtvrtletí. Obec v roce 2013 ještě nepřijala žádnou žádost o povolení 

nebo změnu loterie, tzn., že příjmy ze správních poplatků jsou  v nulové výši. 

Popis 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Skutečnost 
1-3/2013 

Rozdíl na  
1-3/2012 

Odvod z první skupiny loterií 
800 000,00 800 000,00 

35 060,71 
-53 734,73 

Odvod z druhé skupiny loterií 111 204,56 
Správní poplatky za přijetí 
žádosti o povolení loterie 

0,00 15 000,00 0,00 -3 750,00 

Celkem 800 000,00 815 000,00 146 256,27 -57 484,73 
Tabulka 17 – Přehled příjmů z loterií obce Ivanovice na Hané za první čtvrtletí 
2013 v Kč209 

 

3.1.2 Financování veřejně prospěšných účelů 

Obec Ivanovice na Hané financuje několik odvětví tzv. VPÚ. Daly by se rozdělit 

na kategorie školství, kultura, sport, ekologie a sociální účely. 

V obci se nachází mateřská škola, základní škola a základní umělecká škola 

(dále jen „ZUŠ“). Přehled výdajů obce na tyto instituce jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

 Skutečnost Návrh 

Rok 2011 2012 2013 

Mateřská škola 1 100 000,00 1 037 890,00 1 100 000,00 

Základní škola 6 034 500,00 4 605 040,70 4 950 000,00 

ZUŠ 403 500,00 400 000,00 400 000,00 

Tabulka 18 – Výdaje obce Ivanovice na Hané na vzdělání v Kč210 

                                                           
209Vlastní zpracování dle Město Ivanovice na Hané. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Ivanovice na 
Hané: Město Ivanovice na Hané, 2013. 
210 Vlastní zpracování dle Návrh rozpočtu na rok 2013. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané 
[online]. 
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Za zmínku stojí přispění obce v roce 2012 na vybudování víceúčelového 

sportovního hřiště, které je využíváno pro výuku žáků základní školy Ivanovice na Hané 

a po skončení vyučování je k dispozici také bezplatně široké veřejnosti. 

V oblasti kultury obec přispěla zejména na provoz kina, knihovny a městského 

kulturního střediska, kde se konají různé kulturní akce, jako  filmový festival 

outdoorových filmů, plesy, školní besídky aj. 

 Skutečnost Návrh 

Rok 2011 2012 2013 

Kino 390 000,00 588 773,35 310 000,00 

Knihovna 511 100,00 553 798,61 608 000,00 

Městské kulturní středisko 1 529 100,00 1 720 000,00 2 546 000,00 

Tabulka 19 – Vybrané výdaje obce Ivanovice na Hané na kulturu v K č211 

Výdaje na kino byly v roce 2012 vyšší zejména z důvodu modernizace kina 

a přechodu na digitální a 3D technologii. 

Příspěvky na sport se dělí na tělovýchovnou činnost a volný čas dětí a mládeže, 

kde není sport vázán na oficiální členství. Příspěvky na tělovýchovnou činnost se v roce 

2012 mírně snížily, v roce 2013 se počítá s jejich navýšením. Příspěvky na volný čas 

dětí a mládeže zaznamenaly výrazný pokles, s jehož dalším propadem se počítá 

v návrhu rozpočtu na rok 2013. Obec Ivanovice na Hané má problémy se 

smysluplným trávením volného času dětí a mládeže a snížením příspěvků do této oblasti 

tyto problémy nevyřeší. Mládež tak čas tráví např. v restauračních zařízeních, kde má 

přístup nejen k alkoholu, ale také k VHP a JTHZ. Konkrétní čísla příspěvků ukazuje 

následující tabulka. 

 
Skutečnost Návrh 

Rok 2011 2012 2013 

Tělovýchovná činnost 580 000,00 541 841,00 650 000,00 

Volný čas dětí a mládeže 430 000,00 122 998,00 100 000,00 

Tabulka 20 – Vybrané výdaje obce Ivanovice na Hané na sport v Kč212 

                                                           
211 Vlastní zpracování dle Návrh rozpočtu na rok 2013. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané 
[online]. 
212 Vlastní zpracování dle Návrh rozpočtu na rok 2013. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané 
[online]. 
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V následující tabulce jsou všechny předchozí vybrané VPÚ shrnuté do tabulky 

k porovnání jejich vývoje. 

 Skutečnost Návrh 

Rok 2011 2012 2013 

Celkem na výše uvedené VPÚ 10 978 200,00 9 570 341,66 10 664 000,00 

Tabulka 21 – Celkové výdaje obce Ivanovice na Hané na uvedené VPÚ v Kč213 

Z předchozí tabulky je patrné, že v roce 2012 došlo k poklesu výdajů na výše 

uvedené VPÚ o téměř 13 %. V následujícím roce se však v rozpočtu počítá s navýšením 

téměř na 10,7 mil. Kč. Při porovnání příjmů obce z hazardu a výdajů na všechny VPÚ si 

lze všimnout, že příjmy jsou na mnohem nižší úrovni, než výdaje na VPÚ. Obec tedy 

musí při rozdělování výdajů na VPÚ sáhnout i na jiné příjmy než jen na ty z hazardu. 

Ve většině případů došlo v roce 2012 ke snížení příspěvků na VPÚ. Vzhledem k výši 

celkových příjmů obce (průměrně kolem 35 mil. Kč) a k části, kterou tvoří příjmy 

z hazardu, se dá říci, že na financování VPÚ nemá výše příjmů z hazardu významný 

vliv. 

V roce 2012 obec získala z odvodů z loterií 883 tis. Kč a celou tuto částku, 

s přispěním i z jiných příjmů obce, rozdělila mezi neziskové organizace, které působí 

v Ivanovicích na Hané nebo blízkém okolí. Největší částku čerpal Sbor dobrovolných 

hasičů (350 tis. Kč), organizace TJ Slovan Ivanovice na Hané, fotbalový klub 

(255 tis. Kč), sportovní a tělovýchovný spolek TJ Sokol Chvalkovice na Hané 

(180 tis. Kč) a TJ Sokol Ivanovice na Hané (105 tis. Kč). 

 

3.1.3 Vyhlášky obce 

Jelikož jsou v Ivanovicích na Hané jen 2 VHP, obec nepřijala žádnou obecně 

závaznou vyhlášku k jejich regulaci. Např., ve smyslu, aby nebyly provozovány na 

určitých místech nebo v určitou dobu. Na území obce se vyskytují spíše tzv. JTHZ 

(převážně VLT), které povoluje Ministerstvo financí a o kterých nemá obec přehled, ani 

o jejich umístění, ani o jejich počtu. Po nálezu ústavního soudu z dubna 2013 již obce 

                                                           
213 Vlastní zpracování dle Návrh rozpočtu na rok 2013. Oficiální stránky Města Ivanovice na Hané 
[online]. 
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mohou regulovat i tyto JTHZ, která však nejsou v žádném právním předpisu blíže 

specifikována. Obec přijetí obecně závazné vyhlášky neplánuje. 

V roce 2010 byla zastupitelstvem města přijata obecně závazná vyhláška 

O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 

zařízení (č. 2/2010), která nabyla účinnosti 1. 1. 2011 a zrušila vyhlášku z roku 2003. 

V ní se uvádí, že provozovatel musel ohlásit obci uvedení VHP nebo JTHZ do provozu 

ve lhůtě do 30 dní od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě byl povinen ohlásit také 

ukončení provozu nebo pozbytí povolení k provozování. Sazba poplatku činila 5000 Kč 

na 3 měsíce za každý VHP nebo JHTZ. Pokud je VHP nebo JHTZ provozováno po 

dobu kratší než 3 měsíce, tak se místní poplatek platil v poměrné výši podle počtu dnů 

provozování. Obec tedy využila horní hranici výši místního poplatku. Poplatek byl 

splatný čtvrtletně do 20. dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Ve 

vyhlášce byla uvedena možnost poplatek zaplatit jednorázově na celou předpokládanou 

dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva 

financí o povolení provozu JTHZ.214 

Po novele loterijního zákona a zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2012 byla 

výše zmíněná vyhláška č. 2/2010 zrušena vyhláškou č. 1/2012, která byla vydána až na 

zasedání zastupitelstva konaného 21. 6. 2012 a účinnosti nabyla dnem vyhlášení 

(vyvěšení na úřední desce), tedy 25. 6. 2012.215 

 

3.1.4 Porovnání příjmů obce z loterií před a po novele 

Položka Popis Příjmy 
2011 

Příjmy 
2012 

Rozdíl 

1347 Poplatek za provozovaný VHP 274 275,00 78 639,00 -195 636,00 

1351/1355 Odvod z loterií 71 784,00 789 584,47 717 800,47 

1361 Správní poplatky 92 000,00 15 000,00 -77 000,00 

 Celkem 438 059,00 883 223,47 445 164,47 
Tabulka 22 – Porovnání příjmů z loterií obce Ivanovice na Hané před a po novele 
loterijního zákona216 

                                                           
214 Obecně závazná vyhláška města Ivanovice na Hané č. 2/2010. 
215 Obecně závazná vyhláška města Ivanovice na Hané č. 1 /2012. 
216 Vlastní zpracování. 



78 

 

Z tabulky je patrné, že díky novele loterijního zákona došlo ke snížení příjmů 

z místních a správních poplatků. Tento výpadek příjmů nahrazuje razantní zvýšení 

odvodů z loterií. Celkově si obec Ivanovice na Hané polepšila o téměř 450 tis. Kč. 

Příjmy z hazardu obec rozdělila mezi neziskové organizace.  Dle autorova názoru obce 

rozdělí prostředky z hazardu lépe, spravedlivěji a rovnoměrněji mezi jednotlivé 

organizace či jednotlivce než samotní provozovatelé loterií. Proto autor hodnotí novelu 

loterijního zákona v případě obce Ivanovice na Hané pozitivně z důvodu více než 

dvojnásobného zvýšení příjmů z této oblasti a posílení finančních příspěvků na 

neziskové organizace. Ministerstvo financí sice plánovalo pro Ivanovice na Hané příjmy 

ještě vyšší, ale jak již bylo zmíněno, vycházelo z informací z roku 2010, kdy bylo na 

území obce více herních přístrojů. V roce 2013 by obec mohla počítat s posílením 

příjmů, protože obdrží platby za odvodové období roku 2012 a 3 zálohové platby za 

první 3 čtvrtletí roku 2013. Z tabulky 17 zatím nevyplývá posílení rozpočtu. Pokud 

částku odvodu z loterií za rok 2012 vydělíme 3, pak získáme částku cca 263 tis. Kč na 

jedno čtvrtletí. Příjem v prvním čtvrtletí roku 2013 je ve výši cca 146 tis. Kč, což je 

skoro poloviční částka než příjem na čtvrtletí roku 2012. Jestli si  obec opravdu polepší 

v příjmech z hazardu v roce 2013 oproti roku 2012, ukáže až čas. 

 

3.2 Vybrané obce 

V této části práce je přiblížena situace s hazardem v obci Česká Lípa a v městské 

části Praha 5 včetně přehledu jejich příjmů z loterií před a po novele. 

 

3.2.1 Obec Česká Lípa 

Obec Česká Lípa je okresním městem ležícím na severu Čech v Libereckém 

kraji mezi Lužickými horami, Českým středohořím a rekreační oblastí Máchův kraj. Její 

počátky spadají do 13. století a ve 14. století bylo založeno město. Městem prochází 

řeka Ploučnice. Česká Lípa má tradici města škol a v současné době zde působí 10 

středních škol.217 

                                                           
217 Současnost obce a občanská vybavenost. Místopisný průvodce po ČR [online] a Historie České Lípy. 
Město Česká Lípa [online]. 
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K 1. 1. 2012 měla Česká Lípa 37 168 obyvatel. Jedná se spíše o větší město 

v první třicítce žebříčku dle počtu obyvatel z obcí v ČR.218 

Dle seznamu herních zařízení poskytnutého Ministerstvem financí bylo v České 

Lípě k 22. 8. 2011 povoleno 443 JTHZ dle § 50 odst. 3 loterijního zákona. Jedno takové 

zařízení připadá přibližně na 84 obyvatel, což je méně než v Ivanovicích na Hané. Obec 

Česká Lípa  aktivněji přistupuje k regulaci hazardu. Do budoucna chce obec regulovat 

vyhláškou také světelné poutače heren.219 

 

Příjmy roku 2011 

Položka Popis Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

1347 
Poplatek za provozovaný 
VHP 

6 500 000,00 9 354 113,00 2 854 113,00 

1351 
Odvod výtěžku z 
provozování loterií 

3 200 000,00 2 614 375,58 -585 624,42 

1361 
Správní poplatek za 
VHP 

9 000 000,00 8 966 000,00 -34 000,00 

 Celkem 18 700 000,00 20 934 488,58 2 234 488,58 
Tabulka 23 – Přehled příjmů z loterií obce Česká Lípa za rok 2011 v Kč220 

 

Skutečnost dle plánovaného rozpočtu v roce 2011 byla vyšší o více než 

2,2 mil. Kč. Tento nárůst způsobil místní poplatek za provozovaný VHP, kdy město 

předpokládalo nižší příjmy o 2,8 mil. Kč. Tento místní poplatek se však již v roce 2012 

nevybírá, i když, lze vidět z následující tabulky, že v rozpočtu města s ním bylo 

počítáno. Příjmy ze správního poplatku byly plánovány téměř na stejné úrovni, jak byly 

i ve skutečnosti od provozovatelů vybrány. Odvod výtěžku z provozování loterií byl 

rozpočtován o půl mil. Kč výše, než činila skutečnost. Celkové příjmy z loterií byly 

v roce 2011 ve výši téměř 21 mil. Kč, což činí asi 3 % z celkových příjmů obce, které 

dosahují výše 655 mil. Kč. 

 

  

                                                           
218 Příloha k Vyhlášce Ministerstva financí č. 281/2012 Sb. 
219 Česká Lípa omezí hazard i alkohol. Deník.cz [online]. 
220 Vlastní zpracování dle Rozpočet na rok 2011. Město Česká Lípa [online] a Dopis Sportovní unie 
Českolipska - odpověď na financování sportu. Město Česká Lípa [online]. 
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Příjmy roku 2012 

Položka Popis Rozpočet Skutečnost Rozdíl 

1347 
Poplatek za provozovaný 
VHP 

6 000 000,00 0,00 -6 000 000,00 

1351 
Odvod výtěžku 
z provozování loterií - 
doplatky 

0,00 1 484 734,70 1 484 734,70 

1351 
Odvod z první skupiny 
loterií 

2 500 000,00 1 051 442,10 -1 448 557,90 

1355 
Odvod z druhé skupiny 
loterií 

0,00 20 617 149,66 20 617 149,66 

1361 

Správní poplatek za 
přijetí žádosti o povolení 
či změnu loterie a za 
VHP z roku 2011 

9 500 000,00 -330 555,00 -9 830 555,00 

 Celkem 18 000 000,00 22 822 771,46 4 822 771,46 
Tabulka 24 – Přehled příjmů z loterií obce Česká Lípa za rok 2012 v Kč221

 

Správní poplatky za přijetí žádosti o povolení či změnu loterie v roce 2012 byly 

po novele zákona ve výši 106 000 Kč, doplatky za rok 2011 přijaté v roce 2012 činily 

796 445 Kč a obec odvedla v roce 2012 polovinu přijatých správních poplatků z VHP 

z prosince 2011 ve výši 1 206 000 Kč. Proto je konečná částka uvedená ve sloupci 

„Skutečnost“ záporná. Město vymáhá pohledávky z odvodu výtěžku z provozování 

loterií ve výši 346 146 Kč, celkovou částku odvodu výtěžku z provozování loterií měla 

obec přijmout ve výši 1 830 880,70 Kč. Z předchozích tabulek vyplývá, že v roce 2011 

byly příjmy města z hazardu tvořeny zejména místními a správními poplatky. V roce 

2012 si město polepšilo v odvodu z druhé skupiny loterií, což vyrovnalo propady 

v místních a správních poplatcích. Sportovním klubům či jednotlivým sportovcům 

město v roce 2011 rozdělilo 8 700 000 Kč, v roce 2012 těmto klubům či jednotlivcům 

putovalo 8 880 000 Kč. Celkově sportovci obdrželi v roce 2011 z městské kasy téměř 

24 mil. Kč, v roce 2012 přes 27 mil. Kč. Na kulturu město v roce 2011 poskytlo přes 

18,5 mil. Kč a v následujícím roce přes 20 mil. Kč. Příjmy z hazardu sice vylepšily 

městskou kasu, ale zdaleka nepokryly výdaje na VPÚ.222 

                                                           
221 Vlastní zpracování dle Rozpočet na rok 2012. Město Česká Lípa [online] a Dopis Sportovní unie 
Českolipska - odpověď na financování sportu. Město Česká Lípa [online]. 
222 Rozpočet na rok 2011. Město Česká Lípa [online] a Rozpočet na rok 2012. Město Česká Lípa [online]. 
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V následující tabulce je uveden odhad příjmů z loterií Ministerstva financí obce 

Česká Lípa. Ze všech obcí České republiky, které jsou v odhadu zahrnuty, je Česká 

Lípa na 30. místě ve výši odhadu příjmů z loterií z celkového počtu 6247 obcí. 

Obec 
Odhad odvodu 
z první skupiny 

loterií 

Odhad odvodu 
z druhé 

skupiny loterií 

Odhad 
odvodu 
celkem 

Správní 
poplatky 

Celkem 

Česká Lípa 1418 29 910 31 328 1083 32 410 
Tabulka 25 – Odhad příjmů roku 2012 obce Česká Lípa dle Ministerstva financí 
v tis. Kč223 

Z tabulky je patrné, že příjmy odhadované Ministerstvem financí téměř 

o 10 mil. Kč přesahovaly skutečné příjmy roku 2012. Jak již bylo zmíněno výše, odhad 

vycházel z údajů od provozovatelů loterií z roku 2010, od té doby však dochází 

k sestupnému trendu v počtu herních zařízení nejen v České Lípě. 

 

Vyhlášky obce 

Česká Lípa v roce 2011 vybírala na základě obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 

zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu účinné od 

1. 1. 2011, místní poplatek za provozovaný VHP a JTHZ. Sazba poplatku činila 

5000 Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo JTHZ. Pokud je VHP provozován nebo JTHZ 

povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, pak se platil místní poplatek v poměrné výši dle 

počtu dní provozování nebo povolení. Místní poplatek byl splatný čtvrtletně do 

posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí. Uvedení do provozu VHP, povolení 

JTHZ či změna údajů uvedených v ohlášení musel provozovatel ohlásit na obecním 

úřadu do 15 dnů. Ve vyhlášce byl taky uveden článek o zvýšení poplatku dle § 11 

zákona o místních poplatcích, kdy v případě nezaplacení místního poplatku mohlo dojít 

k jeho až trojnásobnému zvýšení. Tato vyhláška byla zrušena po novele loterijního 

zákona a zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2012 obecně závaznou vyhláškou 

č. 1/2012.224 

                                                           
223 Vlastní zpracování dle Odhad příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012. Ministerstvo financí ČR [online]. 
224 Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 6/2010, Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa 
č. 1/2012. 
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Zastupitelstvo města Česká Lípa přijalo dne 21. 12. 2011 obecně závaznou 

vyhlášku č. 7/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé 

sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Tato vyhláška stanovuje jmenovitě s určením 

adresy veřejně přístupná místa, na kterých lze provozovat sázkové hry dle § 2 písm. 

e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 

loterijního zákona. Došlo k rozšíření loterií, na které se vyhláška vztahuje dle § 50 odst. 

4 přidaného do loterijního zákona s účinností od 14. 10. 2011. Vyhláška nabývá 

účinnosti 7. 1. 2012. Jedná se o necelých 50 adres, což znamená jejich zúžení oproti 

původnímu počtu. Dle přechodných ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. účinného 

k 29. 4. 2013 však nemohly obce vydávat v 3leté ochranné lhůtě obecně závazné 

vyhlášky na omezení provozování loterií dle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 loterijního 

zákona. Tuto ochrannou lhůtu však Ústavní soud v dubnu zrušil a toto přechodné 

ustanovení bylo k 30. 4. 2013 ze zákona 300/2011 Sb. odstraněno. Tuto vyhlášku mírně 

upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013, která však nemění ani rozsah vyhlášky ani 

počet míst, kde se mohou vybrané loterie provozovat. Vyhláška č. 7/2011 zrušuje 

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 

lze provozovat výherní hrací přístroje, která nabyla účinnosti dnem 11. 7. 2010. Tato 

vyhláška regulovala místa, kde lze provozovat VHP. Uváděla něco přes 60 adres, kde se 

VHP mohlo provozovat.225 

 

Porovnání příjmů obce z loterií před a po novele 

Položka Popis Příjmy 2011 Příjmy 2012 Rozdíl 

1347 
Poplatek za 
provozovaný VHP 

9 354 113,00 0,00 -9 354 113,00 

1351/1355 Odvod z loterií 2 614 375,58 23 153 326,46 20 538 950,88 

1361 Správní poplatky 8 966 000,00 -330 555,00 -9 296 555,00 

 Celkem 20 934 488,58 22 822 771,46 1 888 282,88 
Tabulka 26 – Porovnání příjmů z loterií obce Česká Lípa před a po novele 
loterijního zákona v Kč226 

                                                           
225 Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 1/2010, Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa 
č. 7/2011. a Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 1/2013. 
226 Vlastní zpracování. 
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Stejně jako u Ivanovic na Hané lze spatřit přeskupení příjmů z místních 

a správních poplatků na příjmy z odvodů z loterií. Tento přesun je u obce Česká Lípa 

dokonce markantnější. Celkově si město polepšilo o téměř 1,9 mil. Kč. 

 

3.2.2 Městská část Praha 5 

Praha 5 je městskou částí hlavního města Prahy. Nachází se uprostřed hlavního 

města podél řeky Vltavy. Počet obyvatel je v současné době přes 80 000, což již 

odpovídá poměrně velkému městu. 

Dle seznamu z Ministerstva financí bylo na území Prahy 5 povoleno 

k 22. srpnu 2011 celkem 1177 JTHZ dle § 50 odst. 3 loterijního zákona.227 

 

Příjmy roku 2011 

Položka Popis Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

změnách 
Skutečnost Rozdíl 

1347 
Poplatek za provozovaný 
VHP 

16 000,00 16 000,00 13 065,70 -2 934,30 

1351 
Odvod výtěžku z 
provozování loterií 

6 500,00 6 750,00 5 031,80 -1 718,20 

1361 
Správní poplatek za 
VHP 

7 200,00 7 200,00 6 354,70 -845,30 

 Celkem 29 700,00 29 950,00 24 452,20 -5 497,80 
Tabulka 27 – Přehled příjmů z loterií městské části Praha 5 za rok 2011 v tis. Kč228 

Jak vidíme z předcházející tabulky s přehledem příjmů z loterií městské části 

Prahy 5, tak všechny položky byly rozpočtovány ve vyšších částkách, než jaké 

odpovídají skutečnosti. Praha 5 získala z loterií o téměř 5,5 mil. Kč méně, než s čím 

počítal rozpočet. Příjmy Prahy 5 si díky loteriím polepšily v roce 2011 o téměř 

24,5 mil. Kč. 

 

  

                                                           
227 Seznam aktuálně platných povolení TZ podle §50 odst. 3 k 22.8.2011. MapyHazardu.cz [online]. 
228 Vlastní zpracování dle Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2011. Úřad - Městská část 
Praha 5 [online]. 
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Příjmy roku 2012 

Položka Popis Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po 

změnách 
Skutečnost Rozdíl 

1347 
Poplatek za provozovaný 
VHP 

16 000,00 16 000,00 655,70 -15 344,30 

1351 
Odvod výtěžku z 
provozování loterií 

4 000,00 4 000,00 1 600,50 -2 399,50 

1361 
Správní poplatek za 
přijetí žádosti o povolení 
či změnu loterie 

6 200,00 6 200,00 630,00 -5 570,00 

 Celkem 26 200,00 26 200,00 2886,20 -23 313,80 
Tabulka 28 – Přehled příjmů z loterií městské části Praha 5 za rok 2012 v tis. Kč229

 

V rozpočtu na rok 2012 bylo ještě počítáno s příjmem z místních poplatků za 

VHP ve stejné výši jako v roce 2011. Po novele loterijního zákona však Praha 5 

obdržela pouze doplatky z předchozího roku. Za místní poplatky Praha 5 získala o více 

než 15 mil. Kč méně, než plánoval rozpočet. 

Odvod výtěžku z provozování loterií se skládá již jen z doplatků z minulých let, 

což je důvod, proč je vybrán v nižší částce, než bylo rozpočtováno. 

Rapidní pokles příjmů o více než 21,5 mil. Kč oproti roku 2011 způsobila novela 

loterijního zákona, kdy byly zrušeny místní poplatky za VHP, sníženy správní poplatky 

související s loteriemi a nahrazením odvodu výtěžku z provozování VHP odvodu 

z loterií, které zálohově obdrželo od provozovatelů hlavní město Praha. 50 % 

inkasovaných prostředků z odvodů z druhé skupiny loterií hlavní město Praha rozděluje 

mezi městské části. Inkasované prostředky hlavního města Prahy za první 3 čtvrtletí 

roku 2012 z druhé skupiny loterií jsou uvedeny v následující tabulce. 

Období roku 2012 Odvody z druhé skupiny loterií 

1. čtvrtletí 191 954 760,45 

2. čtvrtletí 174 529 320,35 

3. čtvrtletí 167 065 994,79 

Celkem 533 550 075,59 
Tabulka 29 – Odvody z druhé skupiny loterií hlavního města Prahy za první 
3 čtvrtletí roku 2012 v Kč230 

                                                           
229 Vlastní zpracování dle Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2012. Úřad - Městská část 
Praha 5 [online]. 
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Celková částka za 3 čtvrtletí převedena městským částem byla ve výši 

266 775 037,80 Kč, zbývající část byla převedena do rozpočtu hlavního města Prahy 

stejně jako celé odvody z první skupiny loterií jako neúčelová rezerva. Polovina částky, 

tj. 133 387 518,90 Kč byla převedena městským částem jako účelová neinvestiční 

dotace určená na podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. 

Druhá polovina částky byla převedena městským částem formou neúčelové dotace.231 

Podíl jednotlivým městským částem na celkovém úhrnu prostředků se stanoví 

dle počtu dní, ve kterých byly provozovány jednotlivé VHP a JTHZ na území 

městských částí. Podkladem pro výpočet jsou údaje o jednotlivých povolených VHP 

a JTHZ poskytnuté Ministerstvem financí a údaje o povolených VHP poskytnuté 

jednotlivými městskými částmi. Konkrétní počty herních přístrojů a dotací jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 
Městská část Praha 5 Hlavní město Praha 

Období roku 2012 Počet VHP 
a JTHZ 

Dotace Počet VHP 
a JTHZ 

Dotace 

1. čtvrtletí 1046 7 088 472,00 14 094 95 977 380,23 
2. čtvrtletí 961 6 562 941,00 12 795 87 264 660,18 
3. čtvrtletí 899 6 447 698,00 11 428 83 532 997,40 

Celkem příjmy roku 
2012 

- 20 099 111,00 - 266 775 037,80 

Tabulka 30 – Přehled počtu VHP a JHTZ v Praze a dotace rozdělené z druhé 
skupiny loterií za rok 2012 v Kč232 

Pokud se k příjmům uvedeným v tabulce 28 přičtou dotace z hlavního města 

Prahy, pak příjmy Prahy 5 dosahují výše cca 26,2 mil. Kč. 

 

Vyhlášky hlavního města 

Vyhlášky týkající se loterií vydává hlavní město Praha. Stejně jako Česká Lípa 

reguluje loterie dle § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50 odst. 3 loterijního zákona na 

základě obecně závazné vyhlášky č. 18/2011, kterou se stanoví místa a čas, na kterých 

                                                                                                                                                                          
230  Vlastní zpracování dle Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 20/5 a Usnesení 
Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/3. 
231Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 20/5 a Usnesení Zastupitelstva hlavního města 
Prahy číslo 22/3. 
232  Vlastní zpracování dle Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 20/5 a Usnesení 
Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/3. 
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lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Došlo tedy k rozšíření regulovaných druhů 

loterií, předchozí vyhláška regulovala pouze VHP. Ty VHP, které byly povoleny před 

nabytím účinnosti této vyhlášky, tj. před 1. lednem 2012, mohou být dále dle platnosti 

vydaného povolení provozovány i na místě a v čase neuvedených v příloze vyhlášky. Ta 

vymezuje 83 adres v městské části Praha 5 z celkového počtu 639 adres v celé Praze, na 

kterých se mohou provozovat výše uvedené loterie. Na většině míst je i časové omezení 

v rozmezí 10:00-24:00. Vyhláška zrušuje předchozí vyhlášku č. 19/2008, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa 

a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, která nabyla účinnosti 

1. ledna 2009. Ta určovala 105 adres, kde se mohly VHP provozovat a časové omezení 

bylo stanoveno u méně adres než u současné vyhlášky.233 

Hlavní město Praha také vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 21/2011 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 

videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. Byl v ní uveden místní 

poplatek ve výši 5000 Kč na 3 měsíce provozování herního přístroje. Ve vyhlášce 

nebylo uvedeno poměrné krácení místního poplatku dle počtu dní v případě 

provozování herního přístroje po dobu kratší než 3 měsíce. Ohlašovací povinnost 

provozovatele musela být splněna do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, kterou 

musel provozovatel ohlásit. Tato vyhláška však nabyla účinnosti až 1. ledna 2012, kdy 

už města místní poplatek vybírat nemohla. Před tímto datem se místní poplatek vybíral 

na základě obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

č. 9/2010 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 

nebo jiné technické herní zařízení, která nabyla účinnosti 1. července 2011. Ta však 

nepřinesla významné změny obecně závazné vyhlášky č. 9/2010 o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Sazba poplatku 

byla taktéž 5000 Kč na 3 měsíce provozování herního zařízení a také zde nebylo 

poměrné krácení místního poplatku dle počtu dní provozování. Na základě změny 

zákona o místních poplatcích k 1. 1. 2012 vydalo hlavní město Praha obecně závaznou 

vyhlášku č. 11/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 21/2011 Sb. hl. m. Prahy, 

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní 

                                                           
233Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 18/2011 a Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 19/2008. 
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videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, kde již z názvu vyplývá, 

že ruší uvedený místní poplatek.234 

 

Porovnání příjmů městské části z loterií před a po novele 

Položka Popis Příjmy 2011 Příjmy 2012 Rozdíl 

1347 
Poplatek za 
provozovaný VHP 

13 065 700,00 655 700,00 -12 410 000,00 

1351 Odvod z loterií 5 031 800,00 1 600 500,00 -3 431 300,00 

- Dotace od hl. m. Prahy 0,00 20 099 111,00 20 099 111,00 

1361 Správní poplatky 6 354 700,00 630 000,00 -5 724 700,00 

 
Celkem 24 452 200,00 22 985 311,00 -1 466 889,00 

Tabulka 31 – Porovnání příjmů z loterií městské části Praha 5 před a po novele 
loterijního zákona v Kč235 

Praha 5 si pohoršila oproti roku 2011 o téměř 1,5 mil. Kč. Nesmí se však 

zapomínat na to, že příjmy z hazardu roku 2012 jsou ovlivněny tím, že byly odvedeny 

pouze za první 3 čtvrtletí roku 2012 a odvod za celé odvodové období je příjmem 

rozpočtu až roku 2013. U městské části Prahy 5 je proti obcím také specifické to, že 

z první skupiny loterií nezískala žádné prostředky od hlavního města Prahy, kdežto obce 

získávají 30 % z výtěžku a z druhé skupiny loterií získala pouze polovinu z 80 % které 

dostávají obce. Dalším kritériem, které může ovlivnit příjmy dalších let je sestupný 

trend v počtu VHP a JTHZ, jak je patrné z tabulky 30, kdy jen rozdíl mezi 

1. a 3. čtvrtletím roku 2012 je 2666 herních zařízení na území hlavního města Prahy. 

V městské části Praha 5 je sledován za stejné období úbytek ve výši 147 herních 

zařízení. 

 

  

                                                           
234 Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 21/2011, Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 7/2011, 
Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 9/2010 a Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 11/2012. 
235 Vlastní zpracování. 
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3.3 Návrhy na změny současné právní úpravy loterií 

Největším problémem loterijního zákona byly dle autorova názoru odvody 

z výtěžku z provozování loterií na VPÚ. V tomto ohledu byli provozovatelé loterií ve 

značné výhodě oproti jiným poplatníkům daně z příjmů, kteří nemohli rozhodovat, na 

jaké účely jejich daně poplynou. Tento největší nedostatek odstranila novela loterijního 

zákona účinná k 1. 1. 2012 a zavedla odvody podobné klasické dani, kterou 

provozovatelé odvádějí na účty finančních úřadů. 

Loterijní zákon by měl dle autorova názoru sjednotit podmínky pro 

provozování všech technických zařízení (VHP, VLT, aj.). Sjednotit by se měly 

zejména částky, které může hráč prohrát za jednu hru (jedno otočení) či za hodinu nebo 

počet umístěných herních zařízení mimo herny a kasina. Také režim povolování by měl 

být u těchto herních zařízení stejný a ne, jak v současné době, je jeden typ přístroje  

povolován Ministerstvem financí a druhý typ obcemi. Na schůzi poslanecké sněmovny, 

která se konala 7. května 2013, předložili poslanci pozměňovací návrh loterijního 

zákona, podle kterého by se sjednotili podmínky pro provozování loterií, které jsou 

povolované dle § 2 písm. l) a n) (hry provozované pomocí technických zařízení) a těch, 

které jsou povolované Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3. Jedná se o sjednocení 

nejvyšší vsazené částky na jednu hru, nejvyšší hodinovou prohru a nejvyšší 

kumulovanou výhru (jackpot). Návrh zákona obsahuje i přechodné ustanovení, podle 

kterého by sjednocení podmínek zasáhlo i již vydaná povolení dle § 50 odst. 3. Otázkou 

zůstává, zda bude pro návrh dostatečná podpora mezi zákonodárci.236 

Rozdíl mezi VLT a VHP na první pohled není patrný. Jsou to stejné přístroje, 

které laik rozezná pouze podle nápisu na něm uvedeným. Rozdíl spočívá pouze v tom, 

že VLT je připojen k centrálnímu loterijnímu systému, laik si jej může představit jako 

připojení k internetu. VHP k takovému systému připojen není. Pokud je více VHP 

softwarově propojených přes lokální loterijní systém, jedná se o vícemístné technické 

zařízení. Tyto propojené VHP také Ministerstvo financí povoluje bez ohledu na 

ustanovení loterijního zákona o VHP. V loterijním zákoně jsou VHP poměrně přísně 

regulovány. Pro VHP jsou pevně stanoveny částky, které lze prohrát za jednu hru (2 Kč 

např. v restauračních zařízeních, 5 Kč v hernách, 50 Kč v kasinech). VHP povoluje 

                                                           
236 Sněmovní tisk 849, Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách. Parlament České republiky, 
Poslanecká sněmovna [online]. 
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obecní úřad a může i obecně závaznou vyhláškou provozování VHP omezit, a to časově 

i na celém území. V restauračním zařízení může být umístěno pouze max. 6 VHP. VHP 

povoluje obec max. na 1 rok, kdežto VLT nejprve Ministerstvo financí povolovalo 

v podstatě neomezeně, nyní je povoluje na 10 let. V Brně je 6 povolení vydaných do 

roku 2099 a 6 povolení dokonce do roku 2500! Pro VLT, které povoluje Ministerstvo 

financí, nic z výše uvedeného neplatí. Dalo by se někdy říci, že je Ministerstvo financí 

povoluje téměř bez omezení, klidně i vedle mateřské školky. Dle Standardu centrálního 

loterního systému vydaným Ministerstvem financí je stanovena nejvyšší částka, kterou 

lze prohrát za jednu hru na 1000 Kč nebo 100 €. U elektromechanických rulet dokonce 

Ministerstvo financí ve Standardu technického zařízení – Elektromechanické rulety 

stanovuje limitující výši prohry za jednu hru na 50 000 Kč! A právě VLT jsou největším 

problémem českého loterijního zákona a které trápí obce bojující s hazardem. Tam, kde 

obecně závaznou vyhláškou zakázaly provozování VHP, tam jim bez okolků povolilo 

VLT Ministerstvo financí. Dle autorova názoru by nejvyšší možné vsazené částky měly 

být na mnohem nižších úrovních z důvodu ochrany obyvatelstva, které je náchylné 

k hraní o vysoké částky.237 

Dle loterijního zákona účinného od 1. 1. 2012 již mohou obce regulovat i VLT, 

zákonodárci však zákonem č. 300/2011 Sb. do přechodných ustanovení vložili 

ustanovení, ve kterém mohly obce vydávat obecně závazné vyhlášky regulující i VLT 

na území své obce až po 3leté „ochranné lhůtě“, tedy až od 1. 1. 2015. Od dubnového 

ústavního nálezu, kdy se přechodné ustanovení vypustilo ze zákona, však již mohou 

obecně závaznými vyhláškami obce regulovat i tyto společensky nebezpečnější 

přístroje. Prozatím nedochází k výraznému rušení herních míst, obce však mají 

připravené obecně závazné vyhlášky např. k datu 1. 1. 2015, kdy mělo skončit 

přechodné období. Autor se domnívá, že nálezem Ústavního soudu by mohlo dojít 

k vyřešení situace v obcích, kde chtějí bojovat proti hazardu a s tím spojenými 

negativními sociálními jevy, jako jsou krádeže, loupeže v hernách, zanedbání povinné 

výživy nebo rušení nočního klidu. Hazard je potřeba regulovat, aby nebujel na každém 

                                                           
237 Standard centrálního loterního systému  s interaktivními videoloterními terminály. Ministerstvo financí 
ČR [online] a Standard technického zařízení - Elektromechanické rulety. Ministerstvo financí ČR 
[online].  
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kroku, dle autorova názoru se však nic nevyřeší jeho úplným zákazem. Vznikaly by tzv. 

černé herny a stát, potažmo obec by si z tohoto nelegálního podnikání nepřišla na své.238 

Loterijní zákon by měl  obsahovat více typů nových her, zejména těch 

provozovaných na internetu a pomocí technických zařízení. Měl by je vymezit svými 

vlastnostmi a zahrnout i typy her, které jsou svou podstatou stejné a vzniknou teprve 

v budoucnu až po schválení zákona. Novelou loterijního zákona k 1. 1. 2012 došlo 

k rozšíření typů her, avšak stále je vymezení nedostatečné, loterijní průmysl je o krok 

napřed před zákonodárci. Dle autorova názoru by mělo z loterijního zákona vymizet 

hojně využívané ustanovení § 50 odst. 3, který umožňuje Ministerstvu financí povolit 

jakoukoli loterii, která není upravena v loterijním zákoně. Podrobnějším vymezením her 

by ustanovení ztratilo svou významnost. 

Ministerstvo financí, resp. odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami 

a loteriemi by se mělo zaměřit na kontrolu  tolik dnes rozšířeného on-line sázení, kde 

státu uniká stále velké množství prostředků. Ministerstvo financí si nechalo zpracovat 

od společnosti Ernst&Young srovnávací analýzu vybraných řešení státního dozoru. 

Analýza srovnává 3 modely státního dozoru. První model by využíval centralizovaný 

informační systém pro monitoring, který by byl on-line, druhý model by využíval off-

line centralizovaný informační systém pro monitoring a třetí model by nevyužíval žádný 

centralizovaný informační systém pro monitoring. Dle společnosti Ernst&Young by pro 

Českou republiku byl nejvhodnější model on-line. Autor se závěrem analýzy souhlasí. 

Do systému on-line by provozovatelé zadávali údaje bez zbytečného zpoždění jako 

u off-line systému. Nároky na provozovatele by nebyly vysoké a Ministerstvo financí 

by mělo o internetovém sázení přehled. Náklady na systém by však musely být nižší než 

příjmy získané z hazardu navíc.239 

Aby Česká republika nepřicházela o příjmy z provozování loterií zahraničními 

provozovateli, měla by povolit provozování loterií i zahraničním provozovatelům 

bez podmínky sídla na území České republiky. V monitoringu provozování loterií 

zahraničními provozovateli, zejména v internetovém sázení by pomohl výše uvedený 

informační systém. 

                                                           
238 CHALUPSKÁ, H. MINISTERSTVO FINANCÍ A POVOLOVÁNÍ HAZARDNÍCH PŘÍSTROJŮ. 
MapyHazardu.cz [online]. 
239 Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných 
prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami 
a loteriemi. Ministerstvo financí ČR [online]. 
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Dle autorova názoru by měly vymizet z loterijního zákona tzv. spotřebitelské 

loterie, které stejně pořadatelé soutěží obchází tím, že položí tipovací otázku, např. 

kolik soutěžících se zúčastní soutěže. Touto tipovací otázkou již soutěž ztrácí prvek 

náhody, který by byl u klasického losování a již nepodléhá loterijnímu zákonu. 

Tomboly s cenami do určité výše by také dle autorova názoru neměly podléhat 

loterijnímu zákonu. Nad tuto určitou výši by podléhaly pouze ohlašovacímu režimu. 

Tato výše by mohla být nastavena kolem 200 tis. Kč. Loterijní zákon by měl regulovat 

společensky nebezpečné hazardní hraní, což např. v poslání kódů do marketingové 

soutěže nebo v koupení losů na plese autor nespatřuje. 

Se společensky nebezpečným hraním by neměly přicházet do styku děti 

a mládež. Dle současného loterijního zákona nesmí být loterie povolovány ve školách, 

zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, kde je vykonávána činnost státních 

orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských 

společností. V loterijním zákoně účinném k 31. 12. 2011 byly uvedené budovy 

rozšířeny ještě o pojem sousedství, což je okruh 100 m od těchto budov. Obec mohla  

okruh stanovit vyhláškou. Dle současné právní úpravy může obec stanovit vyhláškou 

jakékoliv místo i čas, kde se loterie smí nebo nesmí provozovat, proto byl okruh 

sousedství nadbytečný. Dle autorova názoru by však přímo v loterijním zákoně mělo 

být ustanovení, které by vymezovalo zákaz provozování loterií v sousedství výše 

jmenovaných budov bez ohledu na vyhlášky obce. 

Otázkou zůstává, zda by v loterijním zákoně měla zůstat možnost provozování 

herních zařízení v restauračním zařízení, kde jsou sice odděleny od zbývající části 

provozovny, avšak přístup do nich je až na věkové omezení bezproblémové. Právě zde 

se rodí patologičtí hráči. Možností omezení patologického hráčství v těchto zařízeních 

by mohlo být zavedení omezení částky, kterou lze prohrát např. za jeden den bez 

ohledu na počet hráčů. 

Jelikož po novele loterijního zákona přišly sportovci a jiní příjemci odvodů 

z výtěžku z loterií o značné prostředky, mělo by být v zákoně určeno procento 

finančních prostředků určených obci, které bude zasílat na VPÚ. V některých 

případech totiž příjmy z hazardu putovaly na běžné správní výdaje nebo na zaplacení 

dluhu obce a i když si obec polepšila v příjmech, tak na VPÚ více prostředků 

neputovalo. Poslanecká sněmovna projednala 7. května 2013 ve 2. čtení návrh změny 
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loterijního zákona, podle kterého by provozovatelé sázkových her místo části odvodu 

poskytli dar Českému olympijskému výboru. Dle autorova názoru by měly odvody 

zůstat v režii finančních úřadů a případný příspěvek Českému olympijskému výboru 

nebo jiným sportovním organizacím či klubům poskytnout až ze státního rozpočtu, příp. 

z obecních rozpočtů. V případě přijetí novely by byly zvýhodněny sporty, které jsou 

sporty olympijskými a naopak znevýhodněny neolympijské sporty, jako např. florbal, 

softbal, squash nebo nohejbal, s čímž autor nesouhlasí. 

S novou úpravou  správních poplatků za loterie autor souhlasí. Správní 

poplatky by měly být jednorázové a ne, aby se platily např. každé 3 měsíce nebo rok. 

Zrušení místního poplatku za VHP nebo JTHZ také situaci zjednodušuje, snížení 

příjmů z těchto poplatků vynahrazuje obcím 80% odvod z druhé skupiny loterií. Dle 

mého názoru by však správní poplatky neměly být hrazeny za přijetí žádosti 

o změnu či povolení loterie, ale za vydání povolení nebo za schválení změny 

povolení. Snížení správního poplatku na desetinu u tombol ministrem financí 

Miroslavem Kalouskem je řešeno poměrně nešťastně formou tiskové zprávy nebo 

Rozhodnutí ministra, mělo by být přímo součástí zákona o správních poplatcích. 

Další cestou, kterou by se problematika zdanění hazardu mohla ubírat, je ta, že 

by se hazard zdaňoval stejně jako ostatní druhy podnikání. Provozovatelé loterií by 

měli stejné podmínky jako ostatní právnické osoby. Měli by stejnou sazbu daně 

z příjmů a mohli by si uplatňovat výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů. Provozovatelé by nemuseli rozdělovat příjmy z různých činností, ale podávali 

by jedno daňové přiznání. Provozovatelé loterií by se řídili zákonem o daních z příjmů. 

Konkrétní podmínky provozování by však byly stanoveny v loterijním zákoně. 

 

3.3.1 Návrhy na změny pro konkrétní obce 

Ivanovice na Hané nepřijaly obecně závaznou vyhlášku na regulaci hazardu. 

Jelikož je v malé obci hazard rozšířen přímo v centru i u okolí škol, školek, kostela nebo 

radnice, autor doporučuje přijmout obecně závaznou vyhlášku, ve které již může obec 

regulovat všechny typy herních zařízení místně i časově. 

Obec by měla provést průzkum herních zařízení na území obce nebo zažádat 

Ministerstvo financí o informace o povolených hracích přístrojích na území obce, aby 
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věděla, jakým způsobem regulovat obecně závaznou vyhláškou všechna herní zařízení 

na jejím území, včetně těch, které povoluje Ministerstvo financí a o nichž obec nemá 

v současné době přehled. 

Finanční prostředky plynoucí z hazardu obec rozděluje mezi neziskové 

organizace, jako jsou hasiči, fotbalisté nebo Sokoli. Finančních prostředků z hazardu 

není mnoho v porovnání s ostatními příjmy, ale rozdávají se jen pár organizacím. Pokud 

obyvatel obce není v organizovaném spolku, z peněz z hazardu nemá žádný užitek. 

Proto by autor doporučil prostředky rozdělit i do vybudování prostředí, které by mohli 

využít ostatní občané města. Např. vybudování hřiště, kam by si mohly chodit hrát děti 

a mládež, kteří nejsou v organizovaném spolku. 

Česká Lípa má rozbujelý hazardní trh, kdy na 1 hrací přístroj připadá přibližně 

84 obyvatel. Autor se domnívá, že by obec měla zúžit počet herních míst, která jsou 

stanovena v obecně závazné vyhlášce klidně i na polovinu. 

V obci Česká Lípa je poměrně rozšířena reklama a reklamní poutače na hazard. 

Autor doporučuje, aby Česká Lípa obecně závaznou vyhláškou omezila tyto reklamní 

poutače heren. 

Česká Lípa je poměrně velké město a na jejím území se nachází nejen vysoké 

množství hracích přístrojů, ale také občanů závislých na hazardním hraní. Obec si díky 

hazardu polepšila na příjmové straně rozpočtu a autor navrhuje, že část získaných 

prostředků navíc by měla věnovat na centra pomáhající gamblerům, kteří si uvědomují 

vážnost situace a chtějí ji změnit. Také by občanům mohla pomoci kampaň zaměřená na 

varování proti přílišnému hraní na hracích přístrojích. 

U městských částí Prahy je zvláštní rozdělování prostředků z hazardu oproti 

klasickým obcím. Nejdříve vybrané odvody z loterií putují hlavnímu městu Praha a ta je 

se zpožděním podle vlastního klíče rozděluje jednotlivým městským částem. Dle 

autorova názoru toto rozdělení nebylo nastaveno spravedlivě, protože, jak lze vidět na 

příkladu městské části Praha 5, došlo v roce 2012 ke snížení získaných finančních 

prostředků z hazardu oproti roku 2011 o téměř 1,5 mil. Kč. Dle autorova názoru by 

měly být přerozděleny i částky z první skupiny loterií, kdy městské části nezískaly ani 

korunu a hlavní město Praha si ponechalo celých 30 %, které náleží obcím. Autor se 

domnívá, že by mělo také dojít k rozdělení na poloviny mezi městské části a mezi 
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hlavní město Praha, aby došlo alespoň k dorovnání stavu získaných finančních 

prostředků dle stavu před novelou loterijního zákona. 

Autor také navrhuje dělení finančních prostředků s menší časovou prodlevou od 

ukončení čtvrtletí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy by prostředky mělo rozdělovat 

v pevných termínech, aby jednotlivé městské části mohly s příjmy počítat a plánovat 

jejich využití. 

Autor souhlasí s rozdělením přidělené částky z hazardu městským částem na 

poloviny, kdy jedna polovina je určena na podporu sportu, kultury, školství, 

zdravotnictví a sociální oblasti a druhá polovina je převedena městským částem bez 

určení účelu použití. Totéž by však mělo být provedeno i s finančními prostředky, které 

náleží rozpočtu hlavního města Prahy, kdy alespoň polovina by byla určena na výše 

zmíněné účely, jako je tomu jednotlivých městských částí. 

Hlavní město Praha přijala obecně závaznou vyhlášku, kde stanovuje místa 

a časy, ve kterých se smí provozovat určité druhy loterií. Městská část Praha 5 tuto 

vyhlášku ovlivní maximálně vyjednáváním se zastupitelstvem hlavního města. Přesto se 

však autor domnívá, že počet herních zařízení na území celého hlavního města je příliš 

vysoký a počet herních míst by se měl ještě zredukovat. Do hlavního města přijíždí 

miliony turistů, velká část z nich ze zahraničí a příliš velké množství heren nevypadá 

zrovna reprezentativně. 

Pro omezení negativních projevů hazardu autor navrhuje zavézt povinnost 

vybavit restaurační zařízení s herními přístroji kamerovým systémem ke zvýšení 

bezpečnosti obsluhy a ostatních hostů. 

Možností, jak omezit patologické hráčství, je zavedení nutnosti legitimovat se 

před příchodem do části restauračního zařízení, ve kterém se nachází herní přístroje. Při 

nadměrném hraní gamblera na hracích přístrojích by provozovatelé restauračních 

zařízení mohli hraní omezit. Obce by však museli mít v tomto poměrně radikálnímu 

kroku podporu zákonodárců.  
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ZÁVĚR 

V České republice roste zájem obyvatelstva o sázení a sázkové hry už od 

počátku devadesátých let, kdy se uvolnil trh s loteriemi po pádu komunistického 

režimu. Trh s loteriemi se soustřeďuje na nové druhy her, k nimž patří především loterie 

provozované na herních zařízeních, zejména VHP, VLT a elektromechanické rulety. 

Dílčím cílem práce bylo představit právní předpisy upravující hazard v České 

republice před rokem 2012 a po novele loterijního zákona účinného k 1. 1. 2012. Tyto 

znalosti právní úpravy byly použity pro hlavní cíl práce, kterým bylo zhodnotit 

důsledky novely loterijního zákona na příjmy obce a na financování VPÚ.  Na základě 

znalostí právní úpravy a důsledků na příjmech konkrétních obcí bylo dalším cílem práce 

navrhnout možné změny ve stávající právní úpravě loterijního odvětví také se 

zaměřením na financování obcí a VPÚ. 

V první části práce se autor zabýval zejména teoretickým přiblížením 

a vymezením základních pojmů, se kterými se dále pracuje v dalších částech práce. 

Jedná se o pojmy jako loterie a jiná podobná hra, provozovatel loterie, účastník loterie, 

předmět výhry. Dále se v práci přibližují podmínky k získání oprávnění k provozování 

loterie. 

V druhé, analytické části práce, je rozebrána právní úprava odvodů z loterií před 

rokem 2012 a po něm. Zákonodárci si uvědomují, že právní úprava loterijního odvětví 

je nedostatečná, a proto navrhli nový zákon o provozování sázkových her. Projednávání 

však zamrzlo na mrtvém bodě, zákon měl být původně účinný k 1. 1. 2013. 

Zákonodárci nyní projednávají jen dílčí novely stávajícího loterijního zákona. 

Ve třetí, praktické části práce, je uvedena situace v jednotlivých obcích či 

městské části před a po novele a následně je uvedeno zhodnocení, zda si obec 

či městská část polepšila či nikoliv s konkrétním vyčíslením. 

Dopad novely loterijního zákona nelze zhodnotit paušálně na všechny obce ČR. 

Některým obcím novela dopomohla k vyšším příjmům, jiným obcím naopak novela 

uškodila. Většině obcí však odvody z loterií posílily obecní rozpočty na úkor příjemců 

z oblasti VPÚ. 

V práci autor hodnotil menší městečko Ivanovice na Hané, větší město Česká 

Lípa a městskou část Praha 5.  
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Ivanovice na Hané se svými necelými 3000 obyvateli si polepšily více než 

dvojnásobně v příjmech z hazardu. V celkovém objemu příjmů jde však 

o zanedbatelnou částku, kterou rozdělila mezi neziskové organizace působící zejména 

v Ivanovicích na Hané. 

Česká Lípa si také polepšila, i když ne tak výrazným rozdílem, přesto však 

financování VPÚ omezila a prostředky využila na jiné záležitosti.  

Městská část Praha 5 je závislá na rozhodnutí hlavního města Prahy, jak přijaté 

peněžní prostředky rozdělí mezi jednotlivé městské části. Až v říjnu 2012 zastupitelstvo 

usnesením rozhodlo o rozdělení prostředků za 1. a 2. čtvrtletí roku 2012. Městské části 

tedy měly ve značné části roku propad v příjmech řádově v milionech Kč. V prosinci na 

stejném principu rozdělilo zastupitelstvo i prostředky za 3. čtvrtletí roku 2012. Městská 

část Praha 5 je specifická v rozdělení prostředků z loterií oproti obcím. Z první skupiny 

loterií městské části Prahy nezískaly nic, kdežto obce 30 %. Z druhé skupiny loterií 

získaly městské části pouze 50 % z částky, kterou by získaly obce. Zbytek prostředků 

z loterií byly ponechány v rozpočtu hlavního města Prahy. 

Je však nutné poznamenat, že příjmy roku 2012 jsou ovlivněny tím, že za celé 

odvodové období provozovatelé odváděli prostředky až po podání odvodového přiznání 

do konce února 2013. Protože se zálohy platili ve výši ve výši 100 %, tak obce v roce 

2013 přijali do veřejných rozpočtů odvody v podstatě za 4. čtvrtletí roku 2012. V roce 

2013 obce obdrží platby o cca ¼ vyšší, pokud nedojde k výraznému úbytku herních 

zařízení a ostatních loterií. 

Rozdíly v přijatých částkách z pohledu obce nejsou výrazné, ale důležitý je 

přesun prostředků hrazených provozovateli loterií. Leckdy prostředky na VPÚ končily 

zpátky u provozovatelů tím, že si založili společnost, které peníze převedli. V České 

republice nebyla dostatečná kontrola odvodů z výtěžku z loterií. Nejvíce změnou 

zákona utrpěli příjemci odvodů z výtěžku z loterií, zejména sportovní kluby, protože na 

sport plynula většina těchto prostředků. Obce by tedy měly podporovat z prostředků, 

které získají z hazardu navíc, nejen místní sportovce, ale i ostatní VPÚ, jako je kultura, 

ekologie nebo sociální oblast. Dle autorova názoru je obec více kompetentní v rozdělení 

prostředků než provozovatel loterie. Přínos novely zákona také autor spatřuje v lineární 

sazbě odvodu oproti progresivní sazbě odstupňované dle dosaženého výtěžku. Negativa 

novely autor pozoruje v tom, že příjmy obce závisí na tom, na jakém území má 
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provozovatel umístěny další VHP a JTHZ. Obci se tedy špatně predikují příjmy 

z hazardu ve svých rozpočtech. V dalších letech mohou obce počítat s přibližným 

údajem vycházejícím z minulých let, avšak čas ukáže, zda budou příjmy obcí z této 

oblasti do budoucna růst nebo budou alespoň ve stabilní výši nebo naopak dojede 

k poklesu z důvodu stále trvajícího boje proti hazardu. 

Největším problémem stávající právní úpravy loterijního průmyslu jsou dle 

autorova názoru nejednotné podmínky pro různé hrací přístroje. Autor navrhuje tyto 

podmínky sjednotit. 

V návrzích se také objevuje vynětí spotřebitelských loterií a tombol z loterijního 

zákona, protože se nejedná o klasický společensky nebezpečný hazard, a proto nemusí 

podléhat zbytečné administrativě. 

Dalším návrhem autora je odstranění ustanovení z loterijního zákona, které 

umožňuje Ministerstvu financí povolovat v podstatě jakoukoli loterii, která není 

upravena v loterijním zákoně. V tomto ustanovení je sice použito slovní spojení, kdy má 

při povolování těchto loterií Ministerstvo financí použít předchozí ustanovení zákona 

přiměřeně, ale v praxi tak nečiní. Proto by dle autora mělo dojít k takovému vymezení 

loterií, zejména jejich vlastností, aby nemuselo být toto ustanovení využíváno a mohlo 

být zrušeno. 

Veřejné rozpočty by si polepšily, kdyby byly loterie povoleny i zahraničním 

provozovatelům bez nutnosti sídla v ČR. Jakmile by byly tyto loterie legální, 

provozovatelé by mohli odvádět odvody finančním úřadům. K tomu je však potřeba 

kvalitní Státní dozor, aby finance neunikaly do zahraničí. V současné době se tak stává. 

Obce si mohou s finančními prostředky z hazardu činit, co uznají za vhodné, 

a proto se v návrzích objevuje námět na povinné využití určitého procenta z odvodů na 

VPÚ. 

Obce by měly lépe využít možnosti vydávat obecně závazné vyhlášky k regulaci 

herních míst na jejich území. V ČR je nejvíce herních zařízení na jednoho občana v celé 

Evropě, a proto, když dojde ke snížení jejich počtu, bude to jen dobře. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka Význam 
JHTZ jiné technické herní zařízení 

LLS lokální loterijní systém 

SPELOS Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů 

VHP výherní hrací přístroj 

VLT videoloterijní terminál 

VPÚ veřejně prospěšný účel 

ZDP zákon o daních z příjmů 
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