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3.4  FINANCOVÁNÍ SPORTU Z LOTERIÍ, SÁZEK A HER 

 

ODVODY Z LOTERIÍ, SÁZEK A HER DO SPORTU 

 

Na počátku této kapitoly je potřebné si uvědomit, že v roce 2016 došlo k zásadní změně 

v této oblasti, a to schválením Zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, který vstoupil 

v účinnost 1. 1. 2017.  

 

Do té doby platil Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 

pozdějších posledních novel 380/2015 pro období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016, 215/2013 Sb. 1. 

1. 2014 - 31. 12. 2015 apod. 

 

Financování z výnosů loterijních a sázkových společností Zákon o hazardních hrách č. 

186/2016 Sb. a Zákon č. 187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her, oba s platností od 

15. 6. 2016 a účinností od 1. 1. 2017. 

 

Tyto zákony spolu tvoří jeden funkční celek a představují významný průlom v regulaci 

hazardu v ČR. Nahrazují zcela nevyhovující a zastaralý zákon z roku 1990 a přináší 

komplexní úpravu provozování hazardních her, a to zejména v podobě důsledné ochrany 

sázejících a jejich okolí před patologickým hráčstvím, otevření českého trhu hazardních her 

pro provozovatele se sídlem v členském státě EU nebo EHP, zpřísnění státního dozoru, 

regulace nelegálních provozovatelů hazardních her na internetu a řádné zdanění hazardu.  

 

Poplatník daně 

Poplatníkem daně z hazardních her (dále jen „DHH“) je provozovatel hazardní hry (ať už 

tuzemský nebo zahraniční), a to jak ten, který je držitelem základního povolení nebo ohlásil 

hazardní hru (legální provozovatel), tak ten, který hazardní hru provozuje, aniž by byl 

držitelem základního povolení nebo hru ohlásil (nelegální provozovatel). 

 

Předmět daně 

Předmětem DHH je obecně provozování hazardní hry na území České republiky pro 

účastníky hazardní hry.  

 

Sazba DHH je stanovena diferencovaně v závislosti na druhu hazardní hry a činí 

23 % pro dílčí základ daně z loterií, (NAVÝŠENÍ OD 2020 viz dále) 

23 % pro dílčí základ daně z kursových sázek, 

23 % pro dílčí základ daně z totalizátorových her, 

23 % pro dílčí základ daně z bing, 

35 % pro dílčí základ daně z technických her, 

23 % pro dílčí základ daně z živých her, 

23 % pro dílčí základ daně z tombol a 

23 % pro dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu. 

 

Změna v roce 2019 pro rok 2020 

Poslanecká sněmovna V 11/2019 schválila daňový balíček, který obsahuje mimo jiné 

výrazné zvýšení daně z hazardu. DAŇ Z LOTERIÍ se překvapivě zvýší z 23 na 35 %, 

přičemž původní vládní návrh počítal se zvýšením na 30 %. Loterie tak budou zdaněny 

stejnou sazbou jako například výherní automaty. U kurzových sázek zůstane sazba daně 23 %. 
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Z pohledu Sazky je současná podoba zákona negativní, nicméně s tímto rizikem již trh 

nějakou dobu počítá. 

 

Zdaňovací období 

Na rozdíl od odvodu z loterií a jiných podobných her je zdaňovacím obdobím u daně z 

hazardních her kalendářní čtvrtletí. Přiznání k dani z hazardních her se podává vždy do 25 

dnů po uplynutí zdaňovacího období (např. za 1. čtvrtletí roku 2017 se přiznání podává do 

25. 4. 2017). 

 

Rozpočtové určení daně 

Rozpočtové určení DHH se realizuje prostřednictvím rozdělování tzv. celostátního hrubého 

výnosu daně, resp. jeho částí.  

 

Část celostátního hrubého výnosu DHH ve výši dílčí daně z technických her je ze 35 % 

příjmem státního rozpočtu a ze 65 % příjmem rozpočtů obcí. Pro určení procenta, kterým 

se jednotlivé obce podílejí na tomto výnosu, se zohledňují pouze herní pozice jednotlivých 

povolených koncových zařízení uvedené v povolení k umístění herního prostoru. 

 

Část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní je ze 70 % příjmem státního 

rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí.  

 

Poskytování informací obcemi 

Obecní úřady jsou povinny poskytovat správci daně zejména informace o ohlášení hazardní 

hry a informace o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru.  

V případě ohlášení tomboly či turnaje malého rozsahu mají obecní úřady tuto informaci 

správci daně poskytnout bez zbytečného odkladu, a to zejména s ohledem na krátké 

zdaňovací období. 

 


