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VĚC:  Informace o metodickém pokynu při skládání (a následném uvolňování) finančních 
prostředků (dále jen "jistota") u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi 

 
 
 

 
Vážená paní ředitelko, 
 
dovolte mi, abych Vás seznámil s metodickým pokynem Ministerstva financí vypracovaným  
za účelem zajištění konsistentního postupu provozovatelů výherních hracích přístrojů (povolovaných 
obcemi k provozování v místech se zvláštním provozním režimem a v hernách) při skládání  
(a následném uvolňování) finančních prostředků (dále jen "jistota") za účelem zajištění pohledávek 
státu, obcí a výplat výher sázejících. 
 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o loteriích“) se otázkou jistoty zabývá v ustanovení § 4b. K povolení výherních hracích 
přístrojů (dále jen "VHP") dle § 2 písm. e) zákona o loteriích může obec přistoupit mimo jiné  
za podmínky, že žadatel složil na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrového družstva (dále 
jen „banka“) jistotu ve výši 2.000.000,- Kč za účelem zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher 
sázejících.  
 
Vzhledem k podmínce stanovené v § 4b odst. 1 loterního zákona (žadatel nesmí použít na složení 
jistoty peněžní prostředky z úvěrů a půjček) je provozovatel povinen doložit původ finančních 
prostředků použitých na složení jistoty formou čestného prohlášení (viz vzor uvedený v příloze  
č. 1). 
 
Žadatel je povinen připojit k žádosti o vydání povolení VHP potvrzení banky o zřízení účtu  
a složení jistoty složené za účelem zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím. 
Potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty je provozovatel povinen předložit v souladu  
s § 4b odst. 2 zákona o loteriích rovněž orgánu státního dozoru Specializovaného finančního 
úřadu. Potvrzení o složení jistoty má u VHP platnost 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty je 
provozovatel povinen předložit obci a orgánu státního dozoru Specializovaného finančního úřadu 
nové potvrzení o složení jistoty.  
 



Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování VHP 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  
po dobu platnosti povolení na základě rozhodnutí vydaného obcí. 
 
Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném  
v § 4 b odstavci 3 zákona o loteriích teprve tehdy, jestliže: 
a)  uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo  
b) bylo povolení zrušeno anebo  
c) činnost skončila, 
za předpokladu, že byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné hry.  
 
Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, odvod z loterií  
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. 
 
Definování problému: 
V § 4 b odstavci 3 zákona o loteriích není výslovně uveden žádný subjekt oprávněný vydat souhlas  
k uvolnění jistoty, resp. je zde pouze odkaz na „orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil“, 
a to v souvislosti s převodem zůstatku jistoty mezi bankami po dobu platnosti povolení  
na základě rozhodnutí vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil. 
 
Stanovisko Ministerstva financí: 
Ministerstvo financí se domnívá, že zákon o loteriích nespecifikuje subjekt, jehož souhlasem  
je podmíněno uvolnění jistoty. Ministerstvo financí se rovněž domnívá, že subjektem, jehož 
souhlasem je podmíněno uvolňování jistoty, nemůže být chápána obec, resp. obce jakožto orgány 
vydávající provozovateli rozhodnutí o povolení VHP na svém území, neboť z hlediska garancí 
vedoucích k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím před uvolněním jistoty není 
neuzavřená množina těchto obcí z mnoha objektivních důvodů schopna zajistit  
a garantovat naplnění smyslu a účelu, na jehož základě je požadováno složení jistoty. 
 
Ministerstvo financí s vědomím toho, že není oprávněno k výkladu zákona, který náleží výhradně 
místně a věcně příslušnému soudu, se z pozice garanta zákona o loteriích hlásí  
k převzetí odpovědnosti za zákonodárcem neurčitě specifikovanou pasáž § 4b odst. 4, resp. 
§ 4b odst. 3 zákona o loteriích. Z výše uvedeného důvodu Ministerstvo financí vydává následující 
metodický pokyn, na jehož základě očekává, že dojde ve věci jistoty skládané na účet banky  
k optimalizaci postupu žadatelů o vydání povolení VHP do míst se zvláštním provozním režimem  
a do heren. 
 
Specifikace postupu - metodický pokyn: 
Žadatel o vydání povolení VHP předloží povolující obci potvrzení banky o složení jistoty  
s tím, že částka ve výši 2.000.000,-Kč bude vinkulována na přivolení Ministerstva financí.  
 
Banka se v potvrzení zaváže, že: 
 

a)  "vinkulace je provedena ve prospěch Ministerstva financí ČR, Letenská  525/15,  118  00 
Praha 1", 

 

b)  "peněžní prostředky složené na zvláštním účtu Banky (popř. Spořitelního družstva/Úvěrního 
družstva), které jsou nebo byly předmětem vinkulace, mohou být ze zvláštního účtu Bankou 
(popř. Spořitelním družstvem/Úvěrním družstvem) uvolněny pouze po předložení originálu 
rozhodnutí o udělení souhlasu Ministerstvem financí České republiky s uvolněním těchto 
peněžních prostředků ve smyslu § 4b odst. 4 zákona o loteriích" 

  



 - viz doporučený formát potvrzení uvedený v příloze č. 2. 
 
Postup při uvolňování jistoty (za předpokladu její vinkulace na přivolení Ministerstva financí). 
 
Provozovatel VHP: 
 

a) požádá Ministerstvo financí o vydání písemného rozhodnutí o udělení souhlasu s uvolněním 
peněžních prostředků vinkulovaných na zvláštním účtu banky (za účelem zajištění pohledávek 
státu, obcí a výher sázejících), 

 

b)  k žádosti uvedené v bodě a) doloží písemný originál souhlasného potvrzení všech obcí (které 
provozovateli vydaly povolení k provozování VHP na předchozí kalendářní rok, nebo jeho část)  
s uvedením, zda obec vůči provozovateli eviduje či neeviduje pohledávku (pohledávky) 
vyplývající z provozování VHP na území obce. 

 
Ministerstvo financí na základě obdržené žádosti provozovatele o vydání souhlasu  s uvolněním 
jistoty: 
 

a) písemně prověří prostřednictvím krajských úřadů, zda provozovatel doložil písemný 
originál souhlasného potvrzení všech obcí (které provozovateli vydaly povolení  
k provozování VHP na předchozí kalendářní rok, nebo jeho část) včetně skutečnosti, zda došlo  
k ukončení provozu veškerých obcemi povolených VHP, 

 

b) prověří prostřednictvím Generálního finančního ředitelství, zda Finanční správa ČR neeviduje 
za provozovatelem pohledávku (pohledávky) vyplývající z provozování VHP, 

 

c) vydá za předpokladu shledané absence pohledávek dle bodu a) a b) po lhůtě uvedené  
ve schváleném herním plánu pro výplatu výher sázejícím provozovateli rozhodnutí o udělení 
souhlasu s uvolněním těchto peněžních prostředků ve smyslu § 4b odst. 4 zákona o loteriích. 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

 

 
 
Příloha: dle textu 
 
Na vědomí: 
 
Generální finanční ředitelství 
Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend 
ředitelka odboru 
Mgr. Eva Hrušínská 
Lazarská 15/7 
117 22  Praha 1 
 
Specializovaný finanční úřad 
Oddělení státního dozoru 
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 
170 00  Praha 7 
 

Mgr. Karel  B l a h a 

ředitel odboru 
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
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