
Spotřebitelské loterie podle ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb. 
 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012 
(dále jen „loterní zákon“), definuje v § 1 odstavec 5 spotřebitelskou loterii, jejíž provozování 
je zakázáno.  
 

Pojmové znaky spotřebitelské loterie jsou následující: 
 

a) jedná se o soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny, 
 

b) prvek slosování nebo jiného náhodného výběru, 
 

c) podmínka účasti ve formě: 
 

1) zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto 
nákupu nebo uzavření smluvního vztahu, nebo 

2) účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to  
i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby, 

 

d) výhra, kterou mohou být: 
 

1) peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a to 
bez ohledu na jejich hodnotu v peněžním vyjádření, 

2) 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. 

 

Podle § 48 odst. 1 písm. c) loterního zákona uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. 
c) právnické nebo fyzické osobě pokutu do výše 10 000 000 Kč, mimo jiné poruší-li zákaz 
uvedený v § 1 odstavec 5. Právní úprava tedy „počítá“ se skutkovou podstatou provozování 
zakázané spotřebitelské loterie jako jedním z důvodu pro uložení sankce.  
 

Za spotřebitelskou loterii nejsou považovány soutěže, ankety a jiné akce o ceny provozované 
jedním provozovatelem za podmínek uvedených v pojmových znacích, kdy souhrn 
nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota 
jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč. Tyto soutěže, ankety a jiné akce o ceny 
podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu, přičemž není možný 
sankční postih podle § 48 odst. 1 písm. c) loterního zákona.  
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