
 

 

 

Úplné znění měněných částí zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích  

a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 

 

 

§ 4 

(6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50 odst. 3  

§ 50 odst. 2 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 100 000 000 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 zahraničí). Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o 

povolení, jinak se povolení nevydá. 

  

§ 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)  50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c), d), l), m) bodu 2, n) a podle § 50 

 odst. 3 § 50 odst. 2, a to za všechny jím provozované loterie a hry, 

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

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

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

e)  20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i) a m) bodu 1. 

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. 

§ 26 

Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky 

přijímají. Osoby stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž kursy 

stanovují; tyto osoby se nesmí účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří mají povolení podle tohoto 

zákona. Osoby, které se přímo aktivně podílejí na sportovní události, na kterou provozovatel přijímá 

sázky podle § 2 písm. f), h), k) a podle § 50 odst. 3 § 50 odst. 2 (např. trenéři, hráči, rozhodčí, 

funkcionáři sportovních klubů apod.), se nesmí účastnit sázek na události ve sportovních soutěžích, 

jejichž jsou účastníky nebo se na nich jinak podílejí, nebo kterých se účastní sportovní klub, v němž 

zastávají funkci. 
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§ 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 § 50 odst. 2 v případě dílčího odvodu z kursových sázek, 

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

her v kasinu, 

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

turnajových a hotovostních sázkových her, 

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 § 50 odst. 2 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 § 50 odst. 2. 

§ 44 

Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie 

a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 2 pozbývá platnosti uplynutím 3 měsíců ode 

dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce v případě, že ke dni nabytí účinnosti této 

vyhlášky je povolení v rozporu s úpravou obsaženou v obecně závazné vyhlášce obce, pokud 

jde o místo provozování uvedené loterie a jiné podobné hry.  

§ 49 

V hlavním městě Praze vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti 

podle § 50 odst. 4 § 50 odst. 3, městské části. V územně členěných městech se zvláštním 

postavením vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti podle § 50 

odst. 4 § 50 odst. 3, městské obvody nebo městské části. 
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§ 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. 

  

 (21) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro 

monitorování a uchovávání záznamů podle § 37. 

  

 (32) 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. 

  

 (43) 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 podle odstavce 2 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. 

  

 (54) 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.  

  

 (65) Provozováním podle odstavců 4 a 5 odstavců 3 a 4 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 úkonů směřujících k uzavírání smluvních vztahů mezi provozovatelem a sázejícím. Za 

provozování podle odstavců 4 a 5 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. 

  

 (76) Obec má povinnost informovat ministerstvo o přijetí vyhlášky podle odstavce 4 nebo 3 

odstavců 3 nebo 4, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem. 

  

 (87) 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. 

 

„§ 50a 

Ustanovení § 17 odst. 4 až 7 a § 18 odst. 3 se použije i pro loterie a jiné podobné hry 

provozované prostřednictvím technických herních zařízení dle § 2 písm. j), l), n) a dle § 50 

odst. 2.“ 
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