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Zkratky použité v textu:
• MF:
• ZoL:

• ZHH:
• FO:

Ministerstvo financí
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(účinný do 31.12.2016)
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
(účinný od 1.1.2017)
Fyzická osoba

Body tematického okruhu - Loterie
•
•
•
•
•

Druhy loterií
Povolení dle ZHH
Přechodná ustanovení
Otázky a odpovědi
Okamžité loterie
– Stanovisko MF
– Standard MF

LOTERIE
• § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

 Číselná loterie
= hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, několika čísel,
kombinace čísel nebo číselného pořadí

 Peněžitá loterie a věcná loterie
= hazardní hra, u níž je výhra podmíněna vylosováním určitého losu a do slosování jsou
zahrnuty všechny vydané losy

 Okamžitá loterie
= hazardní hra, u níž je výhra podmíněna výherní kombinací po setření zakryté části
losu

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
• § 10 odst. 1 - předmětem výhry číselné a peněžité loterie jsou peněžní
prostředky
• § 10 odst. 2 – předmětem výhry věcné loterie jsou hmotné věci nebo služby
• § 10 odst. 3 - předmětem výhry okamžité loterie nebo doplňkové loterie mohou
být pouze peněžní prostředky, hmotné věci nebo služby
• § 10 odst. 5 - výplata výher do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru
• § 10 odst. 6 - lhůta pro uplatnění práva na výhru 1 rok (dle ZoL 30-90 dní)
– u okamžitých loterií dle podmínek stanovených v povolení (na zadní straně losu)

• § 19 Sdílené loterie
– loterii lze provozovat i s jinými provozovateli nebo osobami
oprávněnými k provozování loterie na území jiného členského státu
Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o
Evropském hospodářském prostoru, na principu sdílení herní jistiny
se společným slosováním
– zapojení provozovatelé musí mít platné povolení či oprávnění k
provozování dané loterie na území některého ze států Evropské unie či
Evropského hospodářského prostoru
– při provozování sdílené loterie výhru vyplácí a další povinnosti podle
tohoto zákona plní vždy provozovatel, u něhož byla sázka přijata

• § 20 Doplňková loterie
= loterií, v níž se hraje o výhry vytvářené z části sázek sázejících podle
podmínek uvedených v herním plánu, ustanovení § 18 se použije přiměřeně
- pouze doplňuje základní loterii, proto podmínkou pro účast na doplňkové
loterii je i účast na loterii základní
- bude využívána především u číselných loterií, jelikož u nich nelze stanovit
předem přesnou výši výherní jistiny, která je v závěru odvislá od konečného
počtu správně tipujících sázejících
- konkrétní podmínky musí být obsaženy v herním plánu loterie

• § 21 - úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní
jistiny

• § 22 písm. i) - ochranné prvky proti padělání nebo pozměnění + náležitosti,
které musí los obsahovat:
a) identifikační údaje provozovatele,
b) počet vydaných losů a prodejní cenu,
c) pořadové číslo, popřípadě číslo série,
d) druh, počet a úhrnnou cenu výher,
e) způsob, místo a den slosování, popřípadě okolnost, která rozhoduje o výhře,
f) způsob oznámení výhry,
g) označení místa, kde se výhra vydává,
h) lhůtu, do které provozovatel musí výhru vydat, a
i) ochranné prvky proti padělání nebo pozměnění.
- toto ustanovení se netýká číselných loterií, jelikož u nich se účast na hře
prokazuje sázkovým tiketem

• § 23 - před vydáním losů do prodeje zkontroluje provozovatel počet losů.
Tato kontrola musí být osvědčena notářským zápisem
• § 24 – provozovatel je povinen oznámit celnímu úřadu nejméně 5
pracovních dní přede dnem zahájení provozování loterie okamžik zahájení
provozování loterie.(ZoL – jen v rozhodnutí o povolení)
• § 25 – slosování loterie se provádí veřejně a za účasti notáře, který
osvědčí průběh slosování notářským zápisem
(ZoL jen loterie s herní jistinou nad 50.000,-)

• § 26 - povinnost provozovatele zřídit nejméně tříčlennou loterní komisi
• alespoň jeden ze členů musí být přítomen u slosování (pokud to dovoluje
povaha hry)
• zajišťuje řádný průběh slosování, o jeho průběhu a o průběhu okamžité
loterie sepíše protokol (přílohou protokolu je notářský zápis)
• loterie založené na systému RNG - účast notáře a loterní komise u
slosování těchto loterií je z povahy loterie RNG vyloučená
• notář ověřuje výpisy za všechna slosování (časový interval bude stanoven v
povolení)
• § 26 odst. 5 – opis protokolu zašle provozovatel do 20 dnů ode dne
slosování nebo ukončení losů celnímu úřadu, věcným záměrem je, že
provozovatel tuto povinnost splní zařazením opisu do archivu a
poskytnutím celnímu úřadu vzdálený přístup do archivu
• na základě ustanovení § 136 ZHH u loterií povolených dle ZoL
provozovatel nezřizuje loterní komisy, nevytváří se tedy ani protokol
→ povinnost provozovatele archivovat notářský zápis

• § 73 odst. 1 – loterie mohou být provozovány také jako
internetová hra
• § 85, § 86 - společné Základní povolení na Loterie
• § 87 odst. 3 – Základní povolení se vydává nejdéle na dobu 6 let
• § 88 odst. 4 – žadatel je povinen předložit vzor losu a
dokumentaci prokazující jejich zabezpečení proti zneužití nebo
jejich výrobní specifikaci
• § 93 – oznámení změn skutečností, na základě kterých bylo
vydáno základní povolení, do 30 dnů (ZoL v povolení)
• § 94 - změna základního povolení – ministerstvo nahradí
dosavadní základní povolení novým na dobu trvání původního
základního povolení

Přechodná ustanovení § 136 odst. 1 ZHH
• Loterie podle § 2 písm. a), c) a d) ZoL, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti ZHH, se považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a) ZHH.
• Povolení k provozování loterie podle § 2 písm. a), c) a d) ZoL, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti ZHH, se považuje za základní povolení
k provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) ZHH s tím, že
provozovatel s tímto povolením provozuje tuto hazardní hru podle ZHH,
podle § 6 odst. 3 a § 11 ZoL, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
ZHH, a podle podmínek stanovených v povolení.
 § 6 odst. 3 ZoL – úhrnná cena výher 20% až 50% (resp.70%)
 § 11 ZoL – zřízení loterní komise (společnosti, které nebyly založeny k
provozování loterií a jiných podobných her)

Dotazy, které nebyly zodpovězeny
1) V případě, že bude provozovatel hazardní hry používat k provozování
loterie (instant lottery games) generátor náhodných čísel (tj. herní platforma
se propojí se serverem) od jiného subjektu (partnera), bude muset takový
subjekt požádat MF o udělení licence, tj. rozumí se, že se jedná o provozovaní
hazardní hry ve smyslu § 5 zákona?
o Povolení získává vždy jen provozovatel a ten si zároveň musí zajistit
generátor náhodných čísel. Podklady ke generátoru dokládá žadatel
společně s žádostí o povolení.
o Pokud byl dotaz myšlen na provozování online - Podle § 73 odst. 3
musí být vždy náhodný proces výsledku hry tvořen softwarovým
hracím systémem provozovatele – výjimka pouze pro hry, kde to
nelze – číselné loterie, KS, totalizátor – tedy u okamžitých loterií nelze
výsledek hry tvořit mimo systém provozovatele

2) Jak má být řešena situace u okamžité loterie na internetu v případě, že los
zakoupím, ale nesetřu např. z důvodu zapomenutí, spadnutí počítače atd. Má
být jeho případná výhra připsána na účet? Musí být los sázejícímu k dispozici
v jeho účtu?

– Hráč musí mít platební účet. Jelikož nákup nutně neznamená setření, v
rámci účtu musí být hráči ponechán nepřetržitý přístup.
– Ano, případná výhra má být připsána na účet.

3) Je možné na internetu vydat jednu emisi losů s různými prodejními cenami,
výherkami a se stejnou grafickou podobou, když vše bude popsáno v herním
plánu?
– Ne, emise musí mít vždy shodnou cenu, výherní jistinu a grafickou
podobu, která byla schválena MF.

4) What are the rules for "supplementary lotteries"? Can they/do they have to
use the same winnings pool as the “main” lottery?
- Hraje se o výhry vytvářené z části sázek sázejících podle podmínek v HP, ale
musí dohromady s hlavní hrou splnit podmínky v § 21 – 40 – 80%, 1:200.

5) Can balls be drawn from multiple pools (even for a non-ticket lottery)? E.g.
that you have to pick the numbers 1-9 for 6 different positions.
- Ano, míčky mohou být slosovány z více osudí.

6) Can supplementary lotteries use a “raffle” game system too? Or are raffles
in general not allowed in online games?
- Dle § 73 odst. 1 ZHH není možné provozovat tombolu jako internetovou hru
jako hru základní, ale jako doplňkovou loterii lze provozovat hru na obdobném
principu slosování.

7) Can winnings be loyalty points or tickets for participation of a different
game?
- Předmětem výhry u číselných loterií mohou být pouze peněžní prostředky
(NE), u jiných i hmotné věci nebo služby – zásadní proces vyúčtování

Výkladové stanovisko MF týkající se „tisku
emise losů“ okamžitých loterií
Důvod tvorby stanoviska:
 reakce na případy postupného tisku losů v rámci jedné emise
Cíle stanoviska:
 sjednocení praxe při emisi losů u všech provozovatelů
 definování povinnosti tisku celé emise losů najednou
(před vydáním losů do prodeje)

Obsah stanoviska
• Provozovatel je povinen vytisknout celou emisi losů
okamžité loterie najednou
• Počet vytištěných losů v rámci takovéto emise musí vždy
korespondovat s počtem losů uvedeným jako počet
vydaných losů v textu každého losu příp. v povolení
– § 6 odst. 5 písm. b) ZoL „povolení loterie obsahuje ….počet vydaných
losů…“
– § 9 odst. 2 písm. b) ZoL „text losu…musí obsahovat počet vydaných
losů..“
– § 22 písm. b) ZHH „los musí obsahovat počet vydaných losů a
prodejní cenu“

• Kvantitativní kontrola losů
– podle ustanovení § 23 ZHH před vydáním losů do prodeje zkontroluje
provozovatel počet losů
– tato kontrola musí být osvědčena notářským zápisem

• Postupná distribuce k prodejcům je možná

Standard pro okamžité loterie
Cíl standardu
• výklad vybraných ustanovení ZHH
• bezpečnost a odolnost losů proti padělání či jinému
zneužití
• ochrana osob mladších 18 let

Obsah standardu
 Opatření proti padělání losů
 Úprava vzhledu (motivů) losů

Motivy okamžité loterie

Cíl:
 zvýšení ochrany nezletilých osob před účastí
na hazardní hře
 promítnutí povinnosti z ustanovení § 7 ZHH ,,Provozovatel
nesmí umožnit účast na hře osobám mladším 18 let“ do oblasti
provozování okamžité loterie
Obsah:
 definice základní podmínky kladené na vzhled losů


motivy nesmí cílit na osoby mladší 18 let a podporovat je tak v účasti na
hře okamžité loterie

 vymezení základních kritérií pro posuzování motivů losů

Posuzování motivu losů okamžité loterie
• podle ustanovení § 88 odst. 4 ZHH provozovatel musí
k žádosti o povolení okamžité loterie přiložit i vzor losu
• k posouzení motivu losů tak dojde na předloženém vzorku
v rámci řízení o povolení provozování

Opatření proti padělání a jinému zneužití
losů okamžité loterie
 k naplnění požadavku řádného provozování hazardních her
stanoveném v ustanovení § 87 ZHH je provozovatele povinen
zajistit adekvátní ochranu losů okamžité loterie před jejich
zneužitím
Opatření na několika úrovních:
 stanovením základních bezpečnostních prvků losů
 stanovením minimálních bezpečnostních požadavků
kladených na postupy v oblasti tisku losů
 kvalitativní kontrolou vytištěných losů

„Zabezpečovací dokumentace“
• K prokázání dostatečného zabezpečení losů musí provozovatel
v souladu v ustanovení § 88 odst. 4 ZHH doložit k žádosti o
povolení okamžité loterie dokumentaci prokazující
zabezpečení losů proti jejich zneužití nebo jejich výrobní
specifikaci.

Dokumentace musí:
 obsahovat popis bezpečnostních prvků losu (konstrukci losu) –
zabezpečení losu musí být vždy minimálně v rozsahu stanoveném
standardem, jinak MF žádosti nevyhoví
 prokázat úroveň zabezpečení procesů vážicích se k tisku losů
– zabezpečení musí být vždy minimálně v rozsahu stanoveném
standardem, jinak MF žádosti nevyhoví

Kvalitativní kontrola losů
• vedle kvantitativní kontroly podle § 23 ZHH bude
prováděna i kontrola samotné konstrukce losu (zda
losy skutečně odpovídají konstrukci popsané
v zabezpečovací dokumentaci)
• kontrolu bude zabezpečena prostřednictvím
orgánu státního dozoru (celně kriminalistické
pracoviště Generálního ředitelství cel)

DOTAZY
• Své dotazy prosíme napište na zde připravené listy A4
nebo je následně zašlete na DotazyZHH@mfcr.cz

Děkujeme Vám za pozornost

