
Žádám podle zákona 106/1999 o poskytnutí informace jaké jsou v současnosti povinnosti  
a možnosti loterijních a sázkových společností z hlediska poskytování dotací sportovním klubům 
a neziskovým organizacím. Podle jaké novely zákona se to v současné době řídí a zda-li  
je připravována novela loterijního zákona kvůli současným problémům s financováním 
sportovních organizací a legislativním problémům s EU v oblasti internetového sázení.  
(podle §175a zákona 141/1961). Podle §6 trvám na přímém poskytnutí informace. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 12.3.2014 
                   Č. j.: MF-19969/2014/10/231 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Ministerstvo financí obdrželo dne 24. 2.2014 Vaší žádost podle zákona č.106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte 
poskytnutí informací „jaké jsou v současnosti povinnosti a možnosti loterijních a sázkových 
společností z hlediska poskytování dotací sportovním klubům a neziskovým organizacím. 
Podle jaké novely zákona se to v současné době řídí a zda-li je připravována novela 
loterijního zákona kvůli současným problémům s financováním sportovních organizací  
a legislativním problémům s EU v oblasti internetového sázení (podle §175a zákona 
č.141/1961). K tomu se uvádí následující. 
 
1. K otázce, jaké jsou v současnosti povinnosti a možnosti loterijních a sázkových společností 
z hlediska poskytování dotací sportovním klubům a neziskovým organizacím.  
Podle ustanovení § 41i zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů: 
    
1.1. Příjem z loterií a jiných podobných her je (zjednodušeně vyjádřeno) tvořen: 
 
a) Pevnou částí dílčího základu odvodu ze sázkových her provozovaných prostřednictvím 
technického řazení  ve výši 55 Kč za každý den, kdy byla tato sázková hra povolena. 
 
Pozn.   Odvádí se vždy, i v případě, že technické zařízení, jehož prostřednictvím je sázková 
hra provozována, nevykazuje žádné vsazené částky. 
 
b) Poměrnou částí dílčího odvodu ve výši 20% z částky, o kterou úhrn vsazených částek 
převyšuje úhrn vyplacených výher u jednotlivých typů loterií a jiných podobných her. 
 
1.2. Na účty jednotlivých obcí jsou průběžně, ve čtvrtletních intervalech, příslušnými 
finančními úřady odesílány finanční prostředky ve výši: 
 
a) 30 % z odvodů tzv. netechnických loterií a jiných podobných her (číselné loterie, kursové 
sázky apod.), 
  
b) 80 % z odvodů sázkových her provozovaných prostřednictvím technických  zařízení (VHP, 
IVT, VTZ a loterií povolovaných dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách).  
 
1.3. Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu z netechnických loterií  
a jiných podobných her (číselné loterie, kursové sázky, sázkové hry v kasinu apod.) se stanoví 



obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého 
výnosu daně z příjmů právnických osob, přičemž se postupuje podle prováděcí vyhlášky  
k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od 1. 1. 2014 jsou provozovatelé loterií a jiných podobných her, v souladu se zákonem  
č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů oprávněni uplatnit u peněžitých, věcných, číselných a okamžitých loterií  
a kurzovních sázek slevu na 20 % odvodu ze základu daně, a to až do výše 25 % tohoto 
odvodu. Uplatněnou slevu je poplatník povinen poskytnout za příslušné odvodové období 
Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, a to za předpokladu,  
že poplatník hodnotu peněžitých darů a den jejich předání zveřejní způsobem umožňující 
dálkový přístup.“  
 
Příjem plynoucí obcím z loterií a jiných podobných her je v obecné rovině příjmem dané obce 
s tím, že je zcela na vůli těchto obcí, na jaké účely tyto prostředky využije. 
 
2. K otázce podle jaké novely zákona se poskytování dotací v současné době řídí. 
 
Zákon platí jako celek ve znění všech novel viz odpověď na otázku č. 1. 
 
3. K otázce zda-li je připravována novela loterijního zákona kvůli současným problémům  
s financováním sportovních organizací a legislativním problémům s EU v oblasti 
internetového sázení. 
 
V návrhu Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 a návrhu Výhledu 
legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 zařadilo MF na prosinec t. r. návrh zákona  
o provozování sázkových her (viz www.vlada.cz). 
 
 
 


