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Informace k zákonu č. 215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, v platném znění, upravující odvody z loterií a jiných 
podobných her od 1. 1. 2014. 
  
 

K 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon č.  215/2013 Sb. (dále jen „novela zákona“), 
který novelizuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění 
(dále jen „zákon o loteriích“). Tato novela upravuje odvodové povinnosti provozovatelů 
loterií a jiných podobných her (dále jen „provozovatel“) v části šesté zákona o loteriích, a to 
pouze pro provozovatele, jejichž aktivity jsou přímo spojeny se sportovním prostředím.  

 
Podle novely zákona dochází v ustanovení § 41b zákona o loteriích k úpravě dílčího 

základu odvodu. Dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje 
úhrn vyplacených výher 

  
a) z provozovaných loterií podle § 2 písm. a), c) a d) v případě dílčího odvodu z 

loterií, 
  
b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle 

§ 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek, 
  
c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze 

sázkových her v kasinu, 
  
d) z her provozovaných podle § 2 písm. m) v případě dílčího základu odvodu z 

karetních turnajových a hotovostních sázkových her, 
  
e) z provozovaných loterií nebo jiných podobných her neuvedených v písmenech 

a) až d) a odstavci 3 v případě dílčího odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her.  
 
V souvislosti s novým dělením dílčích základů odvodu přibývá sazba odvodu 

v ustanovení § 41c zákona o loteriích. 
 
 
 Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí  
  



a) 20 % pro dílčí základ odvodu z loterií,  
  
b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,  
  
c) 20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,  
  
d) 20 % pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her,  
  
e) 20 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her,  
  
f) 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení,  
  
g) 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení. 

 
 

Provozovatelé si mohou dle ustanovení § 41 da zákona o loteriích uplatnit slevu 
(v odvodovém hlášení poprvé za 1. čtvrtletí 2014) na dílčím odvodu z loterií a jiných 
podobných her. 
 
 
  O slevu na dílčím odvodu lze snížit   
  
a) dílčí odvod z loterií,  
  
b) dílčí odvod z kursových sázek.  
  
  Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých 
darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru 
na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
  Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu. 
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