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Poskytnutí informace a sdělení o odložení části žádosti  
 
Vážená paní, 
 
Ministerstvu financí byla dne 12. března 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Vaše žádost je formulována 
takto: 
 
„…obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí informací týkajících se daně 
z hazardních her a odvodu z loterií a jiných podobných her v časovém období od roku 
2012 do 2020. Zpracovávám bakalářskou práci na téma „Dopad zdanění hazardních 
her na odvětví hazardu v ČR“. V rámci své práce bych se chtěla zaměřit na analýzu 
dat jednotlivých regionů s důrazem na změny v odvětví a daňových výnosech 
v předchozích letech a následné srovnání mezi kraji a obcemi.  
 
Chtěla bych Vás tedy poprosit o poskytnutí údajů nezbytných pro zpracování 
bakalářské práce, pokud možno v elektronické podobě. Jedná se o tyto informace: 
 
• odvody do obecních rozpočtů (podle krajů) z loterií a jiných podobných her 
v letech 2012 až 2016 a z hazardních her v období 2017 až 2020, 
• počet povolených herních zařízení dle zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách a zákona o hazardních hrách v členění dle jednotlivých let v období 2012 až 
2020 a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje, 
• počet obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her 
v letech 2012 až 2020, 
• počet povolených provozoven (provozovatelů) v členění dle povolení vydaných 
podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách dle 
jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé kraje či obce.“ 
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

• odvody do obecních rozpočtů (podle krajů) z loterií a jiných podobných her 
v letech 2012 až 2016 a z hazardních her v období 2017 až 2020, 
 
Vaše žádost se v tomto bodu vztahuje k činnosti finanční správy, nikoliv Ministerstva 
financí, které podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, není součástí finanční správy. Ministerstvo financí 
nedisponuje informacemi v požadovaném členění. Správcem daně z hazardních her 
je Specializovaný finanční úřad, se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 7000/7, 170 00 Praha 7, 
e-mail: podatelna4000@fs.mfcr.cz. Doporučujeme Vám obrátit se na tento úřad. 
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S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost podle § 14 odst. 5 
písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
 
Nad rámec výše uvedeného Vám však Ministerstvo financí v tabulce poskytuje 
informace, které má k dispozici, tedy celkový přehled daňových výnosů z odvodu 
z loterií a jiných podobných her a z daně z hazardních her plynoucí do rozpočtů obcí 
za období 2012 – 2020 (v mld. Kč):  

Rok Odvod z loterií a jiných 
podobných her Daň z hazardních her Celkem 

2012 4,118232932 X 4,118232932 

2013 5,421026684 X 5,421026684 

2014 5,487614589 X 5,487614589 

2015 5,518749488 X 5,518749488 

2016 6,071504525 X 6,071504525 

2017 1,78879185 4,925779548 6,71457140 

2018 0,005490527 5,079951404 5,08544193 

2019 0,012968927 5,205667509 5,21863644 

2020 0,005761788 5,535899782 5,54166157 

 
• počet povolených herních zařízení dle zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách a zákona o hazardních hrách v členění dle jednotlivých let v období 2012 až 
2020 a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje 
 
Vámi požadované informace jsou zveřejněny na níže uvedených internetových 
stránkách Ministerstva financí.  

Přehledy podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen 
„zákon o loteriích“) (technickou hru tvoří všechny typy činností s výjimkou „binga“, 
„sázkové hry v kasinu“ a „turnaje v povoleném kasinu“): 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky/prehledy-
technickych-hernich-zarizeni-he  
 
Přehledy podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon 
o hazardních hrách“): 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky/prehledy-
hazardnich-her-dle-zhh 
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Vzhledem k tomu, že za rok 2012 nejsou tyto přehledy zveřejněny a zveřejněné 
přehledy za rok 2013 a 2014 neobsahují rozdělení podle krajů, poskytujeme Vám 
přehledy za tyto 3 jednotlivé roky v přílohách č. 1 až 3. 

Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2018 existovala technická 
zařízení a provozovny povolené podle zákona o loteriích a zákona o hazardních hrách 
souběžně, je zapotřebí od tohoto roku v rámci celkového počtu technických zařízení a 
provozoven pracovat s oběma přehledy. 

• počet obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her 
v letech 2012 až 2020 

V příloze č. 4 Vám poskytujeme požadovaný přehled. Případně se můžete dále obrátit 
na Ministerstvo vnitra České republiky, odbor Veřejné správy, dozoru a kontroly, 
elektronická pošta: posta@mvcr.cz, který koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje dozor 
prováděný územními odděleními nad výkonem samostatné působnosti obcí v oblasti 
vydávání obecně závazných vyhlášek. 

• počet povolených provozoven (provozovatelů) v členění dle povolení vydaných 
podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách dle 
jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé kraje či obce 

Počet povolených provozoven (provozovatelů) v požadovaném členění lze získat 
z přehledů, na které je odkázáno pod bodem druhým Vaší žádosti a z příloh č. 1 až 3. 
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