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Co se rozumí loterií a jinou podobnou hrou 

a kdo je na území ČR oprávněn tyto hry provozovat? 
Loterií nebo jinou podobnou hrou se v kontextu § 1 odst. 2 zákona o 

loteriích rozumí hra: 

 jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad 

(sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje;  

 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, 

elektronickomechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.  

Loterie nebo jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě 

povolení vydaného příslušným orgánem  (viz § 4 odst. 1 zákona o loteriích).  

Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být pouze právnická 

osoba se sídlem na území ČR. 



Nejznámější druhy hazardních her: 
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Okamžité 

(stírací) loterie VHP 

Lokální loterní systémy 

Kursové sázky 

Sázkové hry v 

kasinu 
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Elektromechanické 

rulety 

Kursové sázky a 

karetní turnaje 

provozované 

prostřednictvím 

internetu 

http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/loterie-slovensku-nepomuze-chybi-zajem-1019437/galerie/?id=156312
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/fotogalerie/foto/523102/?cid=778943


Obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) 

 zmocnění obcí pro vydávání OZV 

      (§ 50 odst. 4 loterního zákona) 

 povinnost informovat Ministerstvo 

financí o přijetí OZV (§ 50 odst. 7 

loterního zákona) 

 

 zmocnění obcí pro vydávání OZV 

Regulace hazardu prostřednictvím OZV by měla vycházet z následujících kritérií: 
 objektivnost 

 nediskriminace 

 předem stanovená kritéria regulace 



Proces povolování 

 

POVOLOVÁNÍ 
Obecní úřad povoluje 

 tomboly s herní jistinou do 50 tisíc Kč 

 výherní hrací přístroje v měně CZK 

do provozovny typu zvláštní provozní 

režim a herna 

 

 Ministerstvo financí vydává povolení ve 

všech ostatních případech v souladu s § 4 

odst. 2 loterního zákona 

 

 Participace obcí na povolovacím řízení 

vedeným Ministerstvem financí – obec je 

účastníkem řízení pouze v případě prvního 

správního řízení o vydání povolení na určité 

adrese (§ 45 odst. 3 loterního zákona) 

 

POVOLOVÁNÍ 

1)   Ministerstvo financí vydává základní povolení   
 jedná se o oprávnění k provozování hazardní hry, které 

provozovatel získá po splnění základních podmínek ( 

forma společnosti, jistota, bezdlužnost, bezúhonnost, 

herní plán aj.) a ostatních podmínek stanovených 

zákonem 

2)  obecní úřad vydává povolení k umístění 

herního prostoru  
 příslušnými hrami se rozumí – bingo, technická hra a 

živá hra  
 obecní úřad v tomto povolení povolí: 

 umístění herny nebo kasina,  

 příslušnou hazardní hru,  

 počet koncových zařízení a  

 provozní dobu 

 

OHLAŠOVÁNÍ  
 ohlašuje se obecnímu úřadu 

 tombola s výši herní jistoty nad 75 tisíc Kč a turnaj 

malého rozsahu 

 



Platnost povolení 

 do poloviny roku 2010  -  na 10 let  

 od poloviny roku 2010 do 1. 3. 2014 – 

na 3 roky 

 od 1. 3. 2014  
– technická zařízení na 1 rok 

– živá hra na 3 roky 

 

 základní povolení na 5 let  

 povolení k umístění herního  

prostoru (nejdéle na dobu 3 

let) 

 



Herní režim 

  

  3 herní režimy: 
 zvláštní provozní režim,  

 herna,  

 kasino 

 

• v jedné provozovně může 

provozovat více provozovatelů 

 

• počet technických zařízení a 

stolů živé hry pro provozovnu v 

podstatě neomezen s výjimkou 

zvláštního provozního režimu - 
pouze 6 herních pozic 

 

2 herní režimy, a to: 
 herna a  

 Kasino 

 

• v jedné provozovně  pouze 

jeden provozovatel 

• počet technických zařízení a 

stolů živé hry pro provozovnu 
 herna – nejméně 15 a nejvýše 

30 herních pozic  

 kasino – minimálně čtyři hrací 

stoly živé hry, nejméně 30 

herních pozic 

• kauce pro herní režim  
 herna – 1 mil Kč 

 kasino – 10 mil Kč 

 



Výkon dozoru 

 

Dozor vykonává: 

  

 obecní úřad, popřípadě krajské 

úřady pro povolení jimi vydaná 

 

 Specializovaný finanční úřad a 

Ministerstvo financí  (pro povolení 

vydaná Ministerstvem financí) 

 

Dozor bude vykonávat: 

 

 Celní správa ČR a  

 Ministerstvo financí 



Graf: ČTK 

Vloženo – vyplaceno – rozdíl  
(v jednotlivých letech) 



Informativní přehled povolených zařízení 
Ministerstvo financí pravidelně v měsíčních intervalech 

uveřejňuje na adrese:  
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-
hry/prehled-povolenych-zarizeni 
informativní aktuální přehled povolených loterií a jiných podobných her  
 

 
 
 
 
 
 
a na adrese: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-
sazkove-hry/seznam-provozovatelu 

aktuální přehled legálně provozujících provozovatelů. 
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Aktuální novela zákona o loteriích  
(návrh poslance  Jana Volného) 

Dle předloženého návrhu by mělo od 1.1.2016 dojít ke: 

 zvýšení daně z hazardu, a to ze současných 20 na 25 procent  

 zdvojnásobení poplatku za technická herní zařízení ze současných 55 

korun na 110 korun na den.  

 

Nově však bude dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických zařízení rozdělen mezi rozpočty obcí a státní rozpočet  

v poměru 60:40 ve prospěch rozpočtů obcí.  

 

Důsledek novely: 

 redukce technických herních zařízení a  

 odhadované zvýšení příjmů státu a obcí až o 2,6 miliardy – odhadované 

zvýšení příjmů do rozpočtů obcí =  cca 250 až 307 mil. Kč. 

 



Zdanění hazardu 

Výše odvodu 
 20 % z rozdílu mezi vloženými peněžními 

prostředky a vyplacenými peněžními prostředky 

 55 Kč za každý den, kdy bylo technické zařízení 

povoleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové určení odvodu 
 Odvod z technických zařízení je z 20% příjmem 

státního rozpočtu a z 80% příjmem rozpočtu obcí 

 Odvody ze zbylých loterií jsou z 70% příjmem 

státního rozpočtu a 30% příjmem rozpočtu obcí 

 

Výše daně 
• Technická hra  

 35% z rozdílu mezi vloženými peněžními 

prostředky a vyplacenými peněžními 

prostředky 

 + minimální daň z technické hry, která je 

určena podle počtu povolených herních pozic 

jednotlivých povolených koncových zařízení a 

svou výší (9 200 Kč/herní pozice/čtvrtletí, tj. 

cca 100 Kč/herní pozice/den) 

• Živá hra + loterie 

 30 % z rozdílu mezi vloženými peněžními 

prostředky a vyplacenými peněžními 

prostředky 

• Kursové sázky + tomboly   

 25 % z rozdílu mezi vloženými peněžními 

prostředky a vyplacenými peněžními 

prostředky 

Rozpočtové určení daně 
 Výnos daně z technické hry je z 60 % příjmem 

rozpočtu obcí a z 40 % příjmem státního rozpočtu. 

 Výnos daně z ostatních hazardních her je z 70 % 

příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu 

obcí. 

 



DĚKUJI ZA POZORNOST. 

Kontakt: 

loterie@mfcr.cz 

257 043 322 


