
Úplné znění: 

 

§ 2 

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména: 

a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený 

počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série 

obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením 

série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se 

zahrnou všechny vydané losy; 

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry 

vydávají v den a na místě slosování; 

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou 

se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává 

podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se 

stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při 

slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel; 

d) okamžité loterie, při nichž účastník hry, v provozovatelem stanovených obdobích, na 

vyznačené, až do doby koupě zakryté části sázkového tiketu nebo losu, jejím setřením po 

uhrazení vkladu zjistí případnou výhru nebo prohru; 

e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených 

výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); 

f)  e) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo 

pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců 

k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher; 

g) f) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel 

v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani 

výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v 

postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše 

vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví 

podrobně herní plán; 
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h) g) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí 

ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud 

sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná 

výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové 

sázky"); 

i) h) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za 

pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není 

známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející 

hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty 

těchto her. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. 

Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech); 

j) i) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných 

přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků 

a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo 

podle podmínek stanovených v herním plánu, 

k) j) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních 

zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na 

poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher 

nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši 

vsazené částky; 

l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení 

centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, 

místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových 

interaktivních videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, 

losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě 

zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených 

sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící 

jednotka se musí vždy nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní 

terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního 

loterního systému. Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), 

d), f), g), h), m) bodu 1 a n); 
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m) k) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není 

předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí 

vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se 

vypočítává podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto 

ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech). 

Tyto hry jsou uskutečňovány 

1. jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě 

povolení podle písmene i) h), nebo 

2. prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě 

internet, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních 

hracích přístrojů); 

n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým 

systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy 

obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (dále jen „lokální 

loterní systém“). Toto technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované 

prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících 

kotoučů s různými symboly, doplněné o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat 

o další herní místa. Rozhodnutí o základních výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je 

prováděno přímo na místě buď technickým zařízením, nebo jedním z herních míst. Pomocí 

tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), l) a m) bodu 

1. 

 

§ 2a 

V České republice se zakazují 

a) výherní hrací přístroje a 

b) loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím Internetu, s výjimkou loterií nebo 

jiných podobných her podle § 2 písm. a), c), e), f), g) a j). 
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§ 4 

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného 

příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem 

ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace. 

(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s 

jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno jejich řádné provozování 

včetně řádného technického vybavení. 

(3) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení 

loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, 

finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a 

jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech 

dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy. 

(4) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může být vydáno pouze právnické 

osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické 

osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost 

majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i) h). 

(5) V případě, že ministerstvo povolí loterii nebo jinou podobnou hru provozovanou 

prostřednictvím sítě internet, může probíhat registrace sázejících na takovou hru pouze v 

místech, kde žadatel, který o takové povolení žádá, běžně přijímá sázky na loterii nebo jinou 

podobnou hru povolenou podle tohoto zákona. 

(6) (5) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50 

odst. 3 a k) může provozovat 

a) stát, 

b) 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; je-li 

akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na 

jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 100000000 Kč a nesmí 

být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve 

stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Původ finančních prostředků 

použitých na splacení základního kapitálu je žadatel v řízení o povolení loterie a jiné podobné 

hry povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=111836)



zahraničí). Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se 

povolení nevydá. 

(7) Sázkové hry podle § 2 písm. e) může provozovat akciová společnost se sídlem na území 

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

jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré 

akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 30000000 

Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní 

kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí 

být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá. 

(8) (6) Sázkové hry podle § 2 písm. g) f) může provozovat akciová společnost se sídlem na 

území České republiky, která je založena k provozování loterií a jiných podobných her a jejíž 

veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová 

společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti 

musí činit nejméně 30000000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu 

platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými 

vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení 

nevydá. 

(9) (7) Sázkové hry podle § 2 písm. k) j) 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; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová 

společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti 

musí činit nejméně 10000000 Kč a nesmí být snížen pod tuto minimální výši po celou dobu 

platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými 

vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení 

nevydá. 

(10) (8) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na 

sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry 

provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí 

je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichž jsou sázky 

placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto 

zákazu výjimku. 
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§ 4b 

(1) 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 (dále jen 

"jistota"), která za jednotlivého žadatele činí 

a) 50000000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c), d), l), m) bodu 2, n) a podle § 50 odst. 3 

a d), a to za všechny jím provozované loterie a hry, 

b) 2 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e), 

c) b) 10 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h) g), 

d) c) 5 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f), g) a j) e), f) a i), 

e) d) 20000000 Kč u her podle § 2 písm. i) a m) bodu 1 h) a k). 

Původ finančních prostředků použitých na složení jistoty je žadatel povinen prokázat (např. 

souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Žadatel nesmí 

použít na složení jistoty finanční prostředky z půjček a úvěrů. Složení jistoty ověří 

ministerstvo, popřípadě jiný povolující orgán. Bez složení jistoty nemůže být povolení 

vydáno. 

(2) Žadatel je povinen připojit k žádosti potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního 

družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle odstavce 1; jde-li o žadatele o povolení 

k provozování výherních hracích přístrojů, je povinen předložit potvrzení banky nebo 

spořitelního a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu 

úřadu.4a) Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po 

uplynutí této lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu 

úřadu nové potvrzení o složení jistoty. 

(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydáno, 

nesmí provozovatel s jistotou nakládat a ani nesmí dojít k uvolnění jistoty nebo její části. Za 

nakládání s jistotou podle předchozí věty se nepovažuje převod jejího zůstatku mezi bankami 

nebo spořitelními a úvěrními družstvy po dobu platnosti povolení na základě rozhodnutí 

vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil. 

(4) Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném 

v odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo 

povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné 

hry. Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, odvod z loterií 
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a jiných podobných her a pokuty). Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto pohledávky 

poměrně podle výše. Po úhradě pohledávek státu a obcí se z jistoty vyplatí případné výhry 

sázejících, a to poměrně podle jejich výše. 

 

ČÁST DRUHÁ 

VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJE 

§ 17 

(1) Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově 

řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního 

hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích 

místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní 

hrací přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti vydaném 

podle § 19 odst. 2 písm. c), jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení. 

(2) Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 

let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. 

K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. 

(3) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede 

výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z 

ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno 

uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra musí 

hráči poskytnout možnost výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem vložených finančních 

prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry. Způsob získání výhry a 

výplaty vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za 

odehrané hry popisuje herní plán a návod na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn peněz, 

které hráč může získat z jedné hry. 

(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů 

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

300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li 

umístěny v kasinu. 

(5) Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje 

nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %. 
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(6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v herně 

2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10000 Kč. Hodinová prohra je 

objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji 

během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za 

jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací 

přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší 

výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení. 

(7) Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být 

propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje 

odstavec 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100000 Kč. 

(8) Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být 

provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky 

zvláštního provozního režimu podle odstavce 10. Více než šest výherních hracích přístrojů 

smí být provozováno pouze v hernách a kasinech. 

(9) Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování výherních 

hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je zákaz 

vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem. 

(10) Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry 

osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán 

a) do celého prostoru provozovny, nebo 

b) do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování výherních hracích přístrojů, 

nebo 

c) do oddělené části provozovny určené k provozování výherních hracích přístrojů. 

§ 18 

(1) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost 

a) obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti, 

b) krajský úřad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího přístroje 

obec ve svém územním obvodu, 

c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u 

výherních hracích přístrojů na cizí měnu. 
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(2) Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje 

jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny. 

(3) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. 

(4) Po zaplacení správního poplatku orgán, který provoz výherního hracího přístroje povolil, 

vydá povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj 

nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo 

možno známku poškodit. Náležitosti známky stanoví právní předpis.
6)

 

§ 19 

(1) Povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje zejména: 

a) schválení herního plánu (popřípadě herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst. 7) s 

případnými úpravami a doplňky, 

b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje, 

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s výherním hracím přístrojem, zejména při 

výběru peněz a prováděných opravách, 

d) stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (§ 

17 odst. 7) a s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí, při 

výplatě kumulované výhry a opravách, 

e) jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném 

pro stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě herny tato osoba (osoby) odpovídá 

za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny. 

(2) Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže 

a) žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem a žadatel splnil 

podmínky tímto zákonem stanovené, 

b) žadatel prokáže zajištění odborného servisu, 

c) podle osvědčení pověřené autorizované osoby
7)

 je výherní hrací přístroj provozuschopný. 

(3) Osvědčením podle odstavce 2 písm. c) se potvrzuje, že 

a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let, 

b) do výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a 

vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná, 
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c) výherní hrací přístroj odpovídá svým technickým provedením § 17 odst. 3 až 6. 

(4) Orgán, který povolení vydal, může na základě písemné žádosti provozovatele změnit 

povolení, pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje v rámci svého územního 

obvodu, nebo může povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku 

prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou. 

§ 20 

(1) Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení 

vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je 

orgánu, který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu. Pokud povolení vydalo 

ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 nad 

provozem výherního hracího přístroje. 

(2) Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních hracích 

přístrojů musí být účtovány odděleně od případného jiného podnikání provozovatele a jejich 

základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel, která pro 

tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním výherních 

hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období. 

Úschova účetních písemností se řídí zvláštním předpisem. 
8)

  

 

§ 41b 

Dílčí základy odvodu 

(1) Dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn 

vyplacených výher 

a) z provozovaných loterií podle § 2 písm. a), c) a d) v případě dílčího odvodu z loterií, 

b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 

3 g) v případě dílčího odvodu z kursových sázek, 

c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) h) v případě dílčího odvodu ze 

sázkových her v kasinu, 

d) z her provozovaných podle § 2 písm. m) k) v případě dílčího základu odvodu z karetních 

turnajových a hotovostních sázkových her, 
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e) z provozovaných loterií nebo jiných podobných her neuvedených v písmenech a) až d) a 

odstavci 3 v případě dílčího odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her. 

(2) Dílčí základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení se 

skládá z poměrné a pevné části. 

(3) Poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených 

výher ze sázkových her podle § 2 písm. e), l), n) a § 50 odst. 3 provozovaných pomocí 

povolených přístrojů a zařízení, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jednotlivé herní 

místo 

a) povoleného výherního hracího přístroje, 

b) povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu, 

c) povoleného lokálního loterního systému, 

d) jiného technického herního zařízení povoleného podle § 50 odst. 3. 

(4) Pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických 

herních zařízení tvoří součet počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených přístrojů a 

zařízení povolen. 

(5) (2) Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří 

vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovaným vkladem 

(sázkou). 

 

§ 41c 

Sazba odvodu 

Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí 

a) 20 % pro dílčí základ odvodu z loterií, 

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

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

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

e) 20 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her, . 
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f) 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 

technických herních zařízení, 

g) 55 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 % příjmem státního rozpočtu a 

b) 80 % 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) (1) 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) (2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 3 1 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.  

 

§ 43 

(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou 

nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou 
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podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení 

vydáno, jsou klamné. 

(2) Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na všechny 

výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své povinnosti 

tím, že 

a) ve třech prokazatelných případech časově odlišných umožnil zúčastnit se hry osobám 

mladším 18 let; 

b) provozuje nepovolený výherní hrací přístroj; 

c) výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst. 3 až 

6; 

přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného 

výherního hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení tomuto 

provozovateli nejdříve po uplynutí tří let. 

(3) (2) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit, popřípadě 

provozování dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo 

nedodržují-li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her. 

(4) (3) Dočasně zastavit provozování loterie nebo jiné podobné hry podle odstavce 3 lze 

nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Pokud provozovatel nemůže ze závažných důvodů 

odstranit závady, pro které povolující orgán provozování hry dočasně zastavil, může být tato 

lhůta prodloužena maximálně o dalších 30 dnů. Při dočasném zastavení provozu je povolující 

orgán, a u her povolovaných ministerstvem též finanční úřad, který vykonává státní dozor 

nad provozováním sázkových her v příslušné provozovně, oprávněn zapečetit výherní hrací 

přístroje, případně jiná herní zařízení. Finanční úřad je povinen o zapečetění výherního 

hracího přístroje, případně jiného herního zařízení neprodleně písemně vyrozumět povolující 

orgán. Dočasné zastavení provozu loterie nebo jiné podobné hry nevylučuje souběžné uložení 

pokuty podle § 48. Pokud provozovatel neodstraní závady ve lhůtách uvedených v tomto 

odstavci, povolující orgán povolení zruší. 

(5) (4) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může 

a) v povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné 

podobné hry, 
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b) již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo 

jiné podobné hry nebo veřejný zájem. 

(6) (5) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, nesmí v povolení podle odstavce 

5 písm. a) a b) stanovit přísnější podmínky pro provozování loterií a jiných podobných her, 

než stanoví tento zákon. 

(7) (6) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze 

povolit. 

 

§ 45 

(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí správní řád5), pokud tento zákon 

nestanoví jinak. 

(2) Povolení nelze převést na jinou osobu. 

(3) Obec, na jejímž území má být loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. g), i), j), l) a 

n) f), h) a i) provozována, je účastníkem řízení v případě prvního správního řízení o vydání 

povolení k provozování této loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. 

V řízení o povolení sázkové hry podle § 2 písm. l) a n) jde o umístění jednotlivých 

koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo lokálních loterních systémů na 

území obce. Využije-li obec svého práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření 

odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. 

 

§ 46 

(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných her 

s výjimkou části šesté vykonávají: 

a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her, 

b) krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných 

podobných her, 

c) příslušné finanční úřady
4a)

 a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí 

jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných 

her vydává ministerstvo. Je-li sídlo provozovatele nebo jeho provozovna na území města 

Ostravy, vykonává státní dozor Finanční úřad Ostrava I, 
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d) ministerstvo. 

(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, popřípadě krajskými úřady mohou 

vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené v odstavci 

1 písm. c). Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu opatření 

povolujícímu orgánu a provozovateli. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující orgán, 

který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad, který prováděl státní 

dozor. 

(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru nad provozováním výherních hracích přístrojů i 

technická kontrola (kontrola dodržování podmínek uvedených v osvědčení o 

provozuschopnosti výherního hracího přístroje), je orgán provádějící státní dozor povinen 

přizvat pověřenou autorizovanou osobu.
7)

 

 

§ 48 

(1) Pokutu do výše 

a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, 

tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, 

nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí 

byly v povolení uloženy, 

b) 300 000 Kč uloží krajský úřad právnické osobě, která v jeho správním obvodu provozuje 

loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento krajský úřad vydat, nebo je 

provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v 

povolení uloženy, 

c) 10000000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické 

osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, provozuje nebo 

organizuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto 

zákonem nebo poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 5 nebo § 4 odst. 10, 

d) 1000000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické 

osobě, která provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru v rozporu s herním plánem 

nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, nebo s ustanovením § 4c písm. a), 

e) 50000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené 

v § 4c písm. b) nebo § 47 odst. 2, 
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f) 50000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v 

pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a 

sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k 

provozování nebo herním plánem, 

g) 50000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie 

nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob 

mladších 18 let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu, 

h) 500000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie 

nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob 

mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu. 

(2) Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit obci pokutu za podmínek a ve výši podle 

odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení v případě, kdy 

tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát nebo kraj, je oprávněn uložit pokutu za podmínek 

a ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad. 

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty 

o porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy 

k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo. 

(4) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo 

právní moci. 

(5) Pokuty uložené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uložila. Pokuty uložené 

krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené finančními úřady jsou příjmem 

státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. 

(6) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího 

přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, může rozhodnout, že po splnění daňových a 

jiných finančních povinností provozovatele vůči státu bude výnos odveden do rozpočtu této 

obce. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou 

podobnou hru bez povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat. 

(7) Finanční úřad může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované v 

jeho územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, bude 

odveden do státního rozpočtu České republiky. 
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(8) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a toto 

povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výnos z těchto her bude odveden do státního 

rozpočtu České republiky. 

 

§ 50 

Zmocňovací ustanovení 

(1) Ministerstvo může právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a 

nejvyšší výhru v jedné hře podle § 17 odst. 4, nejvyšší hodinovou prohru podle § 17 odst. 6 a 

upravit náležitosti známky uvedené v § 18 odst. 4. 

(2) (1) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro 

monitorování a uchovávání záznamů podle § 37. 

(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části 

první až čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky 

provozování takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně 

ustanovení části první až čtvrté tohoto zákona. Ministerstvo v této souvislosti stanoví 

provozovateli, aby učinil opatření k zamezení hry osobám, které nedovršily věku 18 let, a k 

zajištění veřejného pořádku. 

(4) (2) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), 

g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 f), h) a k) a 

loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. i) mohou být provozovány pouze na místech a 

v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci 

provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat 

provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. 

(5) (3) Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou 

loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno 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. 

(6) (4) Provozováním podle odstavců 4 a 5 se rozumí vlastní provoz heren a kasin, výherních 

hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů a 

dalších zařízení obsluhovaných sázejícími, včetně přijímání vkladů, výplaty výher a dalších 
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úkonů směřujících k uzavírání smluvních vztahů mezi provozovatelem a sázejícím. Za 

provozování podle odstavců 4 a 5 odstavců 3 a 4 se rozumí vlastní provoz heren a kasin, 

lokálních loterních systémů a dalších zařízení obsluhovaných sázejícími, včetně 

přijímání vkladů, výplaty výher a dalších úkonů směřujících k uzavírání smluvních 

vztahů mezi provozovatelem a sázejícím. Za provozování podle odstavců 3 a 4 se 

nepovažuje řídící provozní činnost provozovatele, provoz centrálních serverů, uzavírání 

smluvních vztahů provozovatele a jeho smluvních partnerů, vyřizování reklamací a ostatní 

administrativní činnost související s provozem loterií a jiných podobných her. 

(7) (5) Obec má povinnost informovat ministerstvo o přijetí vyhlášky podle odstavce 4 nebo 

5, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem. 

(8) (6) Ministerstvo může stanovit právním předpisem technický standard provozovaných 

technických zařízení a systémů, zejména pokud jde o přístup státního dozoru do dat těchto 

zařízení za účelem evidence a kontroly finančních toků. 

 

Přechodné ustanovení 

Je-li povolení k provozování loterie a jiné podobné hry, které bylo vydáno podle § 2 

písm. e), l) a n) a § 50 odst. 3 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, v rozporu s tímto zákonem, pozbývá platnosti uplynutím 3 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

6
) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. 

7
) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 
8
) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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