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Metodický pokyn  
odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 
Výkladové stanovisko Ministerstva financí 

k postupu při skládání jistot dle § 4b  zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů 

  
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení 
jednotného postupu při skládání peněžních prostředků dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,loterní 
zákon“) k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím (dále jen ,,jistota“), vydává 
tento metodický pokyn.  

 
 
 
 

 
Účinnost od 1. dubna 2014 

 



Tento metodický pokyn upravuje postup při skládání jistot v souladu s § 4b loterního 
zákona dokládaných ode dne nabytí účinnosti tohoto metodického pokynu.  

  Žadatel o vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her je povinen dle 
§ 4b odst. 1 loterního zákona k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím složit 
na zvláštní účet u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva jistotu, a to ve výši stanovené 
v § 4b odst. 1 písm. a) – e) loterního zákona pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných 
her. Bez složení jistoty nemůže být povolení k provozování loterií a jiných podobných her 
vydáno.  

Důvodem, který vedl k vypracování tohoto metodického pokynu, je snaha 
Ministerstva financí sjednotit postup při skládání jistot provozovateli.  Zejména pak upravit 
dobu platnosti potvrzení o složení jistoty, upravit postup při dokládání dokumentů 
souvisejících s doložením jistoty a vytvoření vzoru potvrzení o složení jistoty, tak aby z něj 
bylo zřejmé ve prospěch, které loterie a jiné podobné hry je jistota složena (uvedení písmene 
§ 2 loterního zákona pro příslušnou loterii a jinou podobnou hru, případně § 50 odst. 3 
loterního zákona) a vzoru čestného prohlášení provozovatelů, že peněžní prostředky pro 
složení jistoty nepochází z úvěrů a půjček (dále jen ,,Čestné prohlášení“).    

1) Doba platnosti potvrzení o složení jistoty je rozdílná pro jednotlivé druhy loterií a jiných 
podobných her. Pro loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. e) loterního zákona (dále jen 
,,výherní hrací přístroje“) je doba platnosti potvrzení o složení jistoty stanovena na dobu 2 
kalendářních let. Pro loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. a), c), d), f), g), h), i), j), l), m), 
n) a podle § 50 odst. 3 loterního zákona je doba platnosti potvrzení o složení jistoty stanovena 
na dobu 1 kalendářního roku. Doba platnosti Čestného prohlášení je vázána na dobu 
platnosti Potvrzení o složení jistoty.  

2) Forma složení jistoty – Jistotu je provozovatel povinen složit na zvláštní účet u banky 
nebo spořitelního a úvěrního družstva. Ministerstvo financí akceptuje, pokud je jistota složena 
na více zvláštních účtech u více bank, spořitelních a úvěrových družstvech, přičemž 
dohromady výše složených peněžních prostředků na takovýchto účtech musí odpovídat výši 
požadované jistoty dle § 4b odst. 1 písm. a) – e) loterního zákona.   

S ohledem na nejednotnou formu dokládaných potvrzení o složení jistoty, Ministerstvo 
financí přistoupilo k vyhotovení vzoru potvrzení o složení jistoty.  Vzhledem k podmínce 
stanovené v § 4b odst. 1 loterního zákona, že žadatel nesmí použít na složení jistoty peněžní 
prostředky z úvěrů a půjček, Ministerstvo financí vyhotovilo také vzor čestného prohlášení. 

1. Vzor ,,Potvrzení o složení jistoty“  
2. Vzor ,,Čestné prohlášení o původu peněžních prostředků použitých ke složení 

jistoty“ 

3) Dokládání požadovaných dokumentů - Ministerstvo financí za účelem snížení 
administrativní zátěže provozovatelů umožňuje provozovatelům uložit Potvrzení o složení 
jistoty a Čestné prohlášení do Evidence povinných dokumentů dokládaných dle loterního 
zákona vedenou Ministerstvem financí, odborem 34 (dále jen ,,Evidence“). Uložení 



Potvrzení o složení jistoty a Čestného prohlášení do Evidence zbavuje provozovatele 
povinnosti dokládat tyto dokumenty ke každé žádosti o vydání povolení k provozování loterie 
a jiné podobné hry.  

V případě, že provozovatel neuloží Potvrzení o složení příslušné jistoty a Čestné prohlášení 
do Evidence je povinen tyto dokumenty dokládat ke každé žádosti o vydání povolení 
k provozování loterií a jiných podobných her, u kterých je loterním zákonem vyžadováno 
složení jistoty. Referent je povinen kontrolovat platnost dokládaných dokumentů.  

Pokud je příslušná jistota složena na více zvláštních účtech u bank, spořitelních či úvěrních 
družstev, je provozovatel povinen dokládat Potvrzení o složení příslušné jistoty, vydané 
různými bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, v jednom podání, a to jak do Evidence, 
tak ke každé žádosti o vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her. 
Ministerstvo financí tak chce zabránit situacím, ke kterým docházelo v minulých letech, kdy 
provozovatel zasílal jednotlivá Potvrzení o složení příslušné jistoty postupně v několika 
samostatných podáních.  

Pokud provozovatel využije možnosti uložit Potvrzení o složení jistoty a Čestné prohlášení do 
Evidence, je povinen nejpozději k 31. prosinci každého roku dokládat do Evidence nové 
platné Potvrzení o složení příslušné jistoty a nové Čestné prohlášení. Potvrzení o složení 
jistoty pro další kalendářní rok musí být příslušnou bankou, spořitelním či úvěrním družstvem 
vydáno v období od 1. prosince do 31. prosince roku předcházejícího. Čestné prohlášení pro 
další kalendářní rok musí být také vydáno v období od 1. prosince do 31. prosince roku 
předcházejícího.  

V případě, že by tyto požadované dokumenty nebyly do Evidence dodány včas, nebude 
provozovateli s ohledem na § 4b odst. 1 loterního zákona (,,Bez složení jistoty nemůže být 
povolení vydáno“) vydáno povolení k provozování loterie a jiné podobné hry. Pokud se týká 
již vydaných povolení, u kterých nebude opětovně potvrzeno složení jistoty, bude 
Ministerstvo financí postupovat dle § 43 odst. 3 a 4 loterního zákona.   

Provozovatelé, kteří nemají doloženo Potvrzení o složení příslušné jistoty pro rok 2014 v 
Evidenci, jsou povinni tak učinit do jednoho měsíce od zveřejnění tohoto metodického 
pokynu na webových stránkách Ministerstva financí. Tito provozovatelé jsou také povinni 
doložit Potvrzení o složení jistoty pro rok 2015 do 31. 12. 2014, v případě výherních 
hracích přístrojů pro rok 2016 pak do 31. 12. 2015.   

4) Přechodná ustanovení – Na provozovatele, kteří doložili Potvrzení o složení jistoty přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto metodického pokynu, je pohlíženo tak, že tito mají doloženo 
Potvrzení o složení jistoty v souladu s loterním zákonem na rok 2014, či v případě výherních 
hracích přístrojů do roku 2015.  

Čestné prohlášení je však povinen doložit každý provozovatel, a to i ten, kdo již dodal 
Potvrzení o složení jistoty přede dnem nabytí účinnosti tohoto metodického pokynu. 
Provozovatelé jsou povinni doložit Čestné prohlášení do jednoho měsíce od zveřejnění 
tohoto metodického pokynu na webových stránkách Ministerstva financí.  


