
 

Platné znění ustanovení § 41c a § 41i zákona o loteriích a jiných podobných hrách s 

vyznačením navrhovaných změn: 

§ 41c 

Sazba odvodu  
Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí 

a) 20 25 % pro dílčí základ odvodu z loterií, 

b) 20 25  % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,  

c) 20 25  % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu, 

d) 20 25  % pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her, 

e) 20 25 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her, 

f) 20 25  % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení, 

g) 55 110 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení. 

 

§ 41i 

Rozpočtové určení odvodu 

 (1) Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních 

hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je z 

a) 20 40  % příjmem státního rozpočtu a 

b) 80 60 % příjmem rozpočtů obcí. 

  

 (2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 1 

písm. b) jednotlivého poplatníka odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu 

povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi umístněných na území dané obce v 

jednotlivých dnech odvodového nebo zálohového období k celkovému průměrnému počtu 

povolených přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi v těchto dnech. 

  

 (3) Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu podle odstavce 1 

je z 

a) 70 % příjmem státního rozpočtu a 

b) 30 % příjmem rozpočtů obcí. 

  

 (4) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 3 

písm. b), se stanoví obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části 

celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle zákona upravujícího 

rozpočtové určení daní s tím, že se postupuje podle vyhlášky k provedení tohoto zákona 

účinné od 1. září odvodového období; do nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle 

účinné vyhlášky. 
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