
 
 

Informační povinnosti obecních úřadů vyplývající ze zákona  
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a ze zákona č. 187/2016 Sb.,  
o dani z hazardních her. 
 

Dne 15. 6. 2016 byly ve Sbírce zákonů zveřejněny zákony nově upravující oblast provozování 
hazardních her a jeho zdanění, a to:   
 

 zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“) 
 zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „ZDHH“) 
 souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování 

hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů.  
 

Zákony nabudou účinnosti 1. ledna 2017, a to s výjimkou několika ustanovení, která jsou 
účinná již od 15. června 2016. 
 

I. Informační povinnost obecních úřadů podle ZHH vůči Ministerstvu financí 
 

Obecní úřady jsou povinny poskytovat Ministerstvu financí (dále též "ministerstvo") podle   
§ 136 odst. 3 věty šesté, sedmé a osmé ZHH informace o: 
 

1)  výherních hracích přístrojích povolených obecním úřadem k 1. lednu 2017 podle  
§ 18 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též "zákon o loteriích" nebo "zákon 202/1990 Sb.") - viz 
povinnost uvedená v § 136 odst. 3 věta šestá ZHH, 

2)  výherních hracích přístrojích povolených obecním úřadem po 1. lednu 2017 podle  
§ 18 zákona o loteriích v souladu s § 135 ZHH - viz povinnost uvedená v § 136 odst. 3 
ZHH, věta sedmá, a 

3)  změnách a zrušení povolení k provozování výherních hracích přístrojů uvedených  
v bodě 1 a/nebo 2 - viz povinnost uvedená v § 136 odst. 3 věta osmá ZHH. 

 
 

Ad 1)  Podle doslovného znění § 136 odst. 3 věty šesté ZHH jsou obecní úřady povinny 
poskytnout  ministerstvu informace o přístrojích a zařízeních podle § 41b  
odst. 3 zákona o loteriích, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti ZHH 
povolených k 1. lednu 2017. Povoleným přístrojem a zařízením podle § 41b  
odst. 3 zákona o loteriích se rozumí herní místo technického herního zařízení.  
V případě obecních úřadů se tedy jedná o výherní hrací přístroje (dále jen "VHP") 
povolené podle § 18 zákona o loteriích do herny nebo místa se zvláštním provozním 
režimem. 

  

 Podle § 136 odst. 3, věty šesté ZHH, se pro účely rozpočtového určení daně  
z hazardních her bude VHP, resp. jeho herní místo, považovat za herní pozici 
povoleného koncového zařízení, která je uvedena v povolení k umístění herního 
prostoru podle ZHH, pouze tehdy, pokud obecní úřad, který je povolil, poskytne 
prostřednictvím datové schránky Ministerstvu financí do 31.1.2017 informace o: 

 

 názvu provozovatele, jemuž byly VHP ke dni1.1.2017 povoleny, 



 identifikačním čísle provozovatele (IČ),  
 evidenčním (výrobním) čísle VHP (doporučující informace),  
 informace "od kdy" "do kdy" jsou VHP obcí povoleny (informace "od kdy" je 

doporučující), 
 počtu těchto VHP povolených ke dni 1.1.2017 (tj. VHP povolených do 

31.12.2016), 
 názvu obce, na jejímž území byly VHP ke dni 1.1.2017 povoleny, 
 kódu obce (tj. kódu základní územní jednotky - zkratka: ZÚJ),  
 PSČ obce (doporučující informace), 
 adrese herny/místa se zvláštním provozním režimem, do které bylo VHP obcí 

povoleno (doporučující informace), 
 kraji, do jehož působnosti obec náleží. 

 
Dále je nezbytné, aby obecní úřad zaslal Ministerstvu financí, v návaznosti na výše 
uvedené informace, veškerá rozhodnutí o povolení k provozování VHP na rok 2017, 
a to formou prosté kopie (doporučující informace). 
 

 
 

 
Rekapitulace k Ad 1): 

 

 
 

Pozn.:  
a)  Prosté kopie vydaných povolení k provozování VHP, resp. podmínky uvedené 

obecním úřadem v těchto povoleních, jsou nezbytným podkladem pro zajištění 
řádného výkonu dozoru nad provozováním hazardních her zajišťovaného od 
1.1.2017 orgány celní správy. Pro celní správu je z hlediska její nové kompetence 
nezbytná znalost podmínek uvedených ve vydaném povolení k provozování VHP 
na kalendářní rok 2017, neboť celní správa bude vykonávat dozor i nad plněním 
podmínek uvedených v povoleních vydaných dle zákona o loteriích. 

b)  Přehled (vyplněnou tabulku) prosím zasílejte Ministerstvu financí k dalšímu 
zpracování datovou schránkou v neuzamčené tabulce formátu Excel. 

 

Na základě těchto informací stanoví ministerstvo podíl jednotlivých obcí na části 
celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her plynoucího ve zdaňovacím 
období. Podíl vyjádřený v procentech (§ 7 ZDHH) zveřejní ministerstvo na své úřední 
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem 
zdaňovacího období, v němž poplyne tento výnos. Poprvé bude tento údaj zveřejněn 
nejpozději do konce února 2017.  
 

Pokud obecní úřad (případně krajský úřad, pokud vydal povolení k provozování VHP) 
tuto nahlašovací povinnost nesplní, nebudou herní místa VHP, kterých se tato 
povinnost týká, zohledněna v podílu příslušné obce na části celostátního hrubého 
výnosu daně z hazardních her, a proto této obci nepoplynou žádné finanční 

Vzorová tabulka k vyplnění je obcím k dispozici v příloze č. 1. 



prostředky z celostátního hrubého výnosu části daně z hazardních her za tato herní 
místa.  
 
 

Ad 2) Podle znění § 136 odst. 3 věty sedmé ZHH jsou obecní úřady povinny Ministerstvu 
financí poskytovat informace o VHP povolených, podle § 18 zákona o loteriích, od  
1. ledna 2017, a to na základě žádostí provozovatelů obdržených do 31. prosince 
2016. Tyto informace je obec povinna poskytnout ministerstvu prostřednictvím 
datové schránky, a to bezodkladně ve struktuře uvedené v tabulce - viz příloha č. 2. 
 

Rekapitulace k Ad 2): 
 

 
 

Pozn.: 
K vydání takového povolení po 1. lednu 2017 může dojít tehdy, pokud provozovatel 
podá žádost o vydání povolení např. bezprostředně před koncem roku a správní 
řízení nebude do konce roku 2016 ukončeno. V takovém případě se uplatní postup 
dle § 135 ZHH a obecní úřad v roce 2017 dokončí správní řízení zahájené podle 
zákona o loteriích a vydá povolení k provozování výherního hracího přístroje. Bude-li 
takové povolení vydáno, musí obecní (nebo krajský úřad, pokud povolení vydal)  
o tomto povolení informovat ministerstvo, a to bezodkladně. Informace obec 
poskytne v rozsahu uvedeném v přiložené tabulce - viz příloha č. 2. 

 
 

 
Ad 3) Dále pak, podle § 136 odst. 3 věty osmé ZHH, jsou obecní úřady (případně  

i krajské úřady, pokud VHP povolily) povinny od 1. 1. 2017 poskytovat ministerstvu 
informace o: 

 změnách povolení či  
 zrušení povolení vydaných podle zákona o loteriích,  

a to bezodkladně. 
 

Rekapitulace k Ad 3): 

 

Vzorová tabulka k vyplnění je obcím k dispozici v příloze č. 2. 



Poznámka č. 1: 
V návaznosti na ust. § 138 odst. 1 ZHH nelze povolení k provozování VHP vydané dle 
zákona o loteriích rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu platnosti tohoto 
povolení. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v roce 2017 je možná pouze taková 
změna povolení, kterou nebude rozšiřováno oprávnění plynoucí z povolení.  
 

Může se tedy například jednat o změny ve smyslu: 
a) snížení počtu povolených herních míst výherních hracích přístrojů, resp. zkrácena 

doba, do kdy jsou VHP na příslušné adrese povoleny (jedná se např. o případy, 
kdy došlo ke zrušení VHP, a to buď na základě požadavku provozovatele, nebo 
z moci úřední), 

b) změnu osoby odpovědné za zákaz hry osob mladších 18 let,  
c) úpravu adresy, na kterou jsou VHP povoleny (pokud se např. jedná o opravu 

zřejmé nesprávnosti, resp. o chybné uvedení adresy provozovny ve vydaném 
povolení ze strany správního orgánu), 

d) změnu označení názvu provozovatele, kterému jsou VHP povoleny.  
 
Poznámka č. 2: 
Veškeré informace adresované Ministerstvu financí ve věci VHP povolených na rok 2017 
zašlete prosím do datové schránky ministerstva. ID datové schránky Ministerstva financí je 
v následujícím tvaru: xzeaauv 

 

II. Informační povinnosti obecních úřadů podle ZDHH vůči správci daně 
 

Podle ustanovení § 8 odst. 2 ZDHH, které nabylo účinnosti dnem 15. 6. 2016, jsou obecní 
úřady povinny bezodkladně poskytovat správci daně (tj. finančním úřadům nebo 
Specializovanému finančnímu úřadu) informace o: 
 

 ohlášení hazardní hry, jejíž provozování je předmětem daně z hazardních her (týká se 
tombol s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč a turnajů malého rozsahu, které je však 
podle ZHH možno ohlašovat až od 1. ledna 2017),   
 

 vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru (týká se technické hry, 
binga a živé hry),   
 

 další informace získané při výkonu své působnosti v oblasti hazardních her, zejména pak 
informace o všech nových či měněných povoleních vydávaných obecními úřady (či 
krajskými úřady, pokud tyto povolení k provozování VHP vydaly) ještě podle § 18 zákona 
o loteriích a dále pak informace o tom, že na území obce je provozována neohlášená 
nebo nepovolená hazardní hra. 

 

Předmětné ustanovení ukládá obecním úřadům povinnost shora uvedené informace posílat 
do datové schránky místně příslušným finančním úřadům včetně Specializovaného 
finančního úřadu. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí u právnické osoby jejím sídlem 
(tj. sídlem provozovatele). Specializovaný finanční úřad je ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, příslušným 
pro vybrané subjekty. 
 

Více informací k informační povinnosti obecních úřadů dle ZDHH jsou k dispozici na 
adresách: 
 

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady 
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/specializovany-financni-urad 



 


