
S ohledem na vyhlášku č. 315/1999 Sb. se chci informovat, zda platí oznamovací povinnost 
finančnímu úřadu i na tento způsob podpory prodeje: 
 
 Zákazník po nákupu zboží nebo služby za obvyklou prodejní cenu dostane od obchodníka 
možnost se dobrovolně zúčastnit jednoduché hry, jejímž výsledkem je odměnění zákazníka 
jednou z odměn, např. sleva ve výši 10% nebo káva zdarma aj. Zákazník vždy získá nějakou 
odměnu ze seznamu odměn a to náhodným výběrem odměny. Nákup zboží je podmínkou účasti, 
přičemž zákazník neplatí další poplatky za možnost hrát o ceny. V celém procesu však chybí 
náhodný výběr výherce, protože zákazník se nezúčastňuje hry, která by byla společná pro více 
účastníků (a kde by se předem definované odměny rozdělovaly mezi více , ale ne všechny 
účastníky), ale jen "svojí" hry (nezávislé na ostatních nakupujících), kde vždy dochází k 
(náhodnému) výběru konkrétní odměny a která pro něj končí přijetím odměny. Další zákazník 
hraje další hru o tytéž odměny. 
 
Domnívám se, že se nejedná o loterii, spotřebitelskou loterii či ani jiný typ akcí, které podléhají 
regulaci a oznámení úřadu a to s ohledem na  § 1 loterijního zákona. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
 Vážený pane, 
  
 dne 13. listopadu 2013 obdrželo Ministerstvo financí ČR Vaši žádost, jejímž obsahem 
bylo posouzení pravidel akce, která spočívá v tom, že zákazník po nákupu zboží nebo služby 
za obvyklou prodejní cenu dostane od obchodníka možnost se dobrovolně zúčastnit 
jednoduché hry, jejímž výsledkem je odměnění zákazníka jednou z odměn (např. sleva ve 
výši 10% nebo káva zdarma aj.) Zákazník vždy získá nějakou odměnu ze seznamu odměn a to 
náhodným výběrem odměny. Nákup zboží je podmínkou účasti, přičemž zákazník neplatí 
další poplatky za možnost hrát o ceny. Uvádíte, že v celém procesu však chybí náhodný výběr 
výherce, protože zákazník se nezúčastňuje hry, která by byla společná pro více účastníků, ale 
jen "svojí" hry. Další zákazník hraje další hru o tytéž odměny. 
 
K Vašemu dotazu Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
Po posouzení podmínek soutěže máme za to, že takto Vámi popsaný koncept lze pokládat za 
spotřebitelskou loterii dle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lotemí zákon"), a to z důvodu 
naplnění následujících znaků: 
1. Prvním z nich je, že se jedná o soutěž, anketu nebo jinou akci o cenu. Tento znak je splněn. 
2. Druhý znak je, že soutěž musí obsahovat prvek slosování nebo jiného náhodného výběru.  
I tento definiční znak je splněn. Jak sám uvádíte, zákazník vždy získá nějakou odměnu ze 
seznamu odměn, a to náhodným výběrem. 
3. Třetím znakem je podmínka, že účast musí být bud' ve formě zakoupení určitého zboží, 
služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu nebo uzavření smluvního vztahu, nebo 
účast na propagační či reklamní akci poskytovatele nebo provozovatele, a to i nepřímo 
prostřednictvím jiné (další) osoby. I tento definiční znak je splněn. 
4. Čtvrtý znak upravuje výhru, kterou mohou být bud' peněžní ceny, vkladní knížky, cenné 
papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a to bez ohledu na jejich hodnotu v peněžním vyjádření, 
nebo nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod. V tomto směru je za 
spotřebitelskou loterii považována pouze soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny, u níž souhrn 
nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření v 
jednom kalendářním roce přesáhne hodnotu 200.000,- Kč a hodnota jednotlivé výhry 
přesáhne částku 20.000,- Kč. Jako příklad odměn uvádíte slevu ve výši 10 %. Ministerstvo 
financí slevu posuzuje jako formu peněžité výhry. Z uvedeného vyplývá, že i tento definiční 
znak je splněn. Závěrem Ministerstvo financí ČR shrnuje, že Vámi popsaný koncept soutěže 
naplňuje výše uvedené definiční znaky, a tudíž se jedná o zakázanou spotřebitelskou loterii 
podle ustanovení § 1 odst. 5 lotemího zákona. 


