
Informace sportovním subjektům k reakcím obcí 
na návrhy sportovního prostředí pro distribuci prostředků z hazardu v roce 2012 

  

Český sport žádá města/obce o část financí, které obce získají z hazardu NAVÍC proti stavu před novelou. 

 

Z důvodů množství dotazů a různých vyjádření zástupců obcí k návrhům sportovního prostředí se ukázalo jako 
nezbytné zpracovat rozbor situace způsobené změnou zákona o loteriích a jiných obdobných hrách ve vztahu 
k obcím a městům a vlivu na jejich příjmy z loterií, sázek a hazardu. 

Stav roku 2010 (2011) 

− Obce byly příjemci správních poplatků z výherních hracích přístrojů (dále VHP) na svém území (mimo 
kasina). Správní poplatek za povolení 1 VHP byl podle délky vydaného povolení až 30 000 Kč za rok. 

− Obec byla dále příjemcem části výtěžku z VHP provozovaných na svém území mimo kasina. Výtěžek je 
zákonem stanoven jako: objem vsazených peněz mínus výhry a správní poplatky. Část výtěžku odváděná na 
veřejně prospěšné účely (v případě VHP do rozpočtu obce) byla stanovena podle výše výtěžku za rok 
v rozmezí 6-20%. S ohledem na velikost jednotlivých provozovatelů VHP tak ve většině případů byl prováděn 
odvod ve výši 6%. 

− Obce neměly ve své kompetenci vydávat povolení na provozování dalších technických zařízení (např. 
videoloterních terminálů, podle nového znění zákona JTHZ) a nebyly tedy příjemci správních poplatků ani 
části výtěžku. 

− O rozdělování části výtěžku na veřejně prospěšné účely mimo VHP rozhodovali podle zákona samotní 
provozovatelé. Z logiky věci by vyplývalo, že o rozdělení části výtěžku za rok 2010 by měly rozhodovat až po 
vyúčtování příslušného roku. V praxi však, zejména u větších provozovatelů, docházelo k poskytování části 
výtěžku určené na veřejně prospěšnou činnost formou záloh již v roce, ve kterém byl výtěžek vytvářen. Po 
skončení příslušného roku tak provozovatelé neměli v zásadě co rozdělovat (max. cca 5% části výtěžku). 

Jak a co financovaly loterie do roku 2011  

Profesionální sport

•Republikové sportovní svazy 
(podíl i do klubů, které hrají 
dané soutěže) – využití 
zdrojů na: zajištění soutěží 
např. Tipsport extraliga 
ledního hokeje

•Profesionální kluby –
(obchodní společnosti) –
využití na: zajištění 
sportovní činnosti klubu –
hráči a realizační týmy

Servisní struktura střešních 
organizací

•ČSTV, Sokol, Orel, Autoklub, 
SSS ČR, ČASPV, ČOV, Český 
střelecký svaz, ATJ SK –
využití zdrojů na: zajištění 
servisní činnosti pro 
tělovýchovné jednoty a 
sportovní kluby těchto 
střešních sportovních 
organizací 

•Sportovní svazy (fotbal, 
hokej, atletika, tenis apod.) 
– využití zdrojů na: zajištění 
servisní činnosti pro 
strukturu sportovních svazů

TJ - SK

•Základní články sportovní 
činnosti – tělovýchovné 
jednoty a sportovní kluby –
využití zdrojů na: provozní 
náklady TJ, SK (nájemné 
sportovišť, energie 
vlastních sportovišť, údržba 
vlastních sportovišť, OON 
trenérů a cvičitelů, 
rozhodčí, sportovní 
materiál, provozní služby)

Výtěžky z LOTERIÍ do sportu

 



Stav roku 2012 

− Obce jsou i nadále příjemci správních poplatků z VHP provozovaných na svém území mimo kasina avšak poplatek je 
stanoven ve výši 5 000 Kč na rok za žádost jednoho provozovatele bez ohledu na počet přístrojů. Správní poplatky 
jsou částečně nahrazeny pevnou částí odvodu z VHP a JTHZ (po přepočítání 80% z celkového odvodu) na 44 Kč z 
provozovaného VHP nebo JTHZ za den (max. 16 060 Kč/rok).  

− Obec je i nadále, byť nepřímo, příjemcem části výtěžku (podle nového znění zákona odvodu) z VHP, nově 
navíc také odvodu z JTHZ. Přímý odvod do rozpočtu obce je stanoven (po přepočítání 80% z celkového 
odvodu) na 16% z výtěžku.  

− Platby tohoto odvodu obcím bude realizovat všech 200 FÚ, podle sídla provozovatele VHP nebo JTHZ 
provozovaného na území obce, z převodového bankovního účtu s předčíslím 3682. Například  v případě  FÚ v 
Liberci  bude převodový účet obcím ve tvaru: 3682-97629461/0710 (3682 - předčíslí bankovního účtu, 
97629461 - číslo matriky FÚ v Liberci, 0710 - kód banky (ČNB). Obec tak může čistě teoreticky dostávat svůj 
podíl na odvodu z technických zařízení (VHP a JTHZ) až z 200 FÚ. 

− Obce jsou navíc také příjemci 30% odvodů ze všech ostatních forem loterií, sázek a hazardu (povolení vydává 
MF ČR). Platbu bude provádět pouze Specializovaný finanční úřad z převodového bankovního účtu 3690-
77620021/0710. 

− Samotné odvody jsou podle novely zákona a souvisejících předpisů prováděny již v průběhu příslušného 
roku, tedy 2012. Provozovatelé mají povinnost předložit vyúčtování a zaplatit zálohu příslušnému FÚ do 25. 
dne měsíce následujícího po konci čtvrtletí. Samotné FÚ poté po rozpočítání odvodů jednotlivým obcím 
provádějí platby na jejich účty k 15. a 30. dnu v měsíci. Závěrečné vyúčtování bude provedeno k 25. lednu a 
platby na účty obcí tak lze očekávat v únoru následujícího roku, tedy 2013. 

− Samotní provozovatelé loterií a jiných podobných her (právnické osoby) nově podléhají klasické dani z 
příjmu PO, což je samozřejmě také nový příjem obce, ve které má provozovatel své sídlo. 

− Zákon zvyšuje pravomoc měst a obcí regulovat na svém území hazard a je tedy možné, že obec může po 
přechodném období na svém území hazard zakázat, stejně však zůstane příjemcem 30% z ostatních forem 
loterií, sázek a hazardu.  

Současný stav roku 2012

Profesionální sport

•Republikové sportovní svazy  

Servisní struktura střešních 
organizací

•MIMO ČSTV jsou podpořeny 
střešní sportovní organizace 
Sokol, Orel, Autoklub, SSS 
ČR, ČASPV, ČOV, Český 
střelecký svaz, ATJ SK

•Sportovní svazy (fotbal, 
hokej, atletika, tenis apod.)

TJ - SK

•Tato oblast není přímo 
podporována 

Financování sportu z MF + MŠMT

Výnosy z loterií Města a obce

 

− Odhad MF ČR k výši odvodů jednotlivým obcím a komentář: 
http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls  

 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_67416.html 
− Za první čtvrtletí 2012 bylo do státního rozpočtu reálně odvedeno cca 1,3 mld.Kč z TZ a 0,5 mld.Kč z loterií, 

kurzových sázek a dalších forem hazardu. Na obce tedy připadá cca 1,2 mld.Kč. 
− Sport není přímým příjemcem těchto prostředků. 



Praktické důsledky pro rozpočty měst a obcí  

Ilustrativní příklad: město Prachatice (z údajů poskytnutých městem Prachatice viz zdroje) 

− Přestože v důsledku novely zákona může klesnout na území města či obce počet VHP (z 61 v roce 2010 na 47 
v roce 2012 ), prakticky dochází k navýšení počtu přístrojů, ze kterých je vybírán správní poplatek, neboť 
nově jsou obce příjemci poplatku také z JTHZ (v roce 2012 více než 100). 

− V roce 2011 byl příjem města z VHP a tím i celkově z loterií a jiných podobných her cca 3,4 mil. Kč při počtu 
50 VHP (cca 3 mil. Kč v roce 2010). Správní poplatky a místní poplatky z této částky tvořily cca 2,5 mil. Kč 
(30000 Kč*50 VHP + místní poplatky). Část výtěžku odvedená městu byla cca 0,5 mil. Kč. Jestliže se jednalo o 
část ve výši 6 % (nejnižší sazba), byla by část výtěžku za současné legislativy ze stejného objemu cca 1,3 
miliony Kč + správní poplatky. Reálně totiž dochází z navýšení odvodu z naprosté většiny VHP ze 6 % na 
16 %. 

− Města a obce jsou také příjemci odvodu z JTHZ, čímž fakticky dochází také k navýšení počtu zařízení (z 61 
VHP na cca 150 TZ). 

− Je sice pravda, že došlo k faktickému snížení správních poplatků za povolení VHP. To však částečně nahrazuje 
pevná část odvodu, která činí až 16 060 Kč (po započítání 44 Kč za den (rok=365 dní) provozu VHP nebo 
JTHZ). 

Konkrétní vyčíslení pro město Prachatice za rok 2012: 
Správní poplatky: ? 
Pevná část odvodu 150 (VHP + JTHZ) * 16 060 Kč = 2 409 000 Kč 
Odvod z TZ: 150 * 1 700 Kč * 16 (%) = 4 080 000 Kč (1% výtěžku na 1 přístroj z 1 700 Kč/TZ/rok což odpovídá 
stavu roku 2010 i  2011). 
Celkem téměř 6,5 mil. Kč / rok i při poklesu o 50% obec stále obdrží na odvodech za rok 2012 přibližně stejný 
příjem z TZ, jaký obdržela pouze z VHP za rok 2011. 
Navíc obdrží podíl odvodu z loterií, kurzových sázek, kasin a dalších forem hazardu vybíraných centrálně – odvod 
ostatní, a daň z příjmu PO od provozovatelů loterií a jiných podobných her sídlících na území  

Tabulka: přehled Prachatice 

Stav roku 2010 (údaj MF ČR) 

Správní 
poplatky 

Místní 
poplatky 

VPÚ z VHP Celkem 

979 1 273 495 2 746 

 

Odhady dopadů novely dle MF v r.2012 

Odvod z TZ 
Odvod 
ostatní 

Odvod 
celkem 

Daně 
Správní 

poplatky 
Celkem 

6 500 400 6 900 80 163 7 143 

 
PŘÍJMY MĚSTA Z ODVODŮ SE OPROTI PŘEDCHOZÍM ROKŮM ZVÝŠÍ o cca 4 mil. Kč (více než 50 %).  
 
Odvod z loterií zhruba odpovídá předpokladům MF – za první čtvrtletí jsou již finance na účtech obcí.  

Český sport pragmaticky vnímá skutečnost, že byly licence odhlášeny jako nevyužívané nebo dokonce 
zrušeny a to o celkovém počtu v ČR: 30 000 VHP a JTHZ a v Prachaticích z 61 VHP a 120 JTHZ na 47 VHP 
a 107 JTHZ.  

Vybraných 1,8 mld. Kč za první 3 měsíce roku 2012 přinese cca 7,2 mld. Kč místo MF ČR původně 
odhadovaných 8 mld. Kč. 



Sportovním prostředím navrhovaný postup využití prostředků z loterií a jiných podobných her 

Výchozí stav: Minimální odvod pro město Prachatice NAVÍC nad zdroje předchozích let bude ve výši: 
3 až 4 mil. Kč 

  
Pro příklad:     Město Prachatice – VÝNOS NAVÍC cca 3 - 4 mil Kč 

Žádost a návrh k dělení :  minimálně 50% pro sport – tj. 1,8 mil. Kč 

Jedna třetina Druhá třetina Třetí třetina 

0,6 mil. Kč  

plošně na TJ/SK ve městě 

0,6 mil. Kč  

sportovní zařízení 

0,6 mil. Kč  

granty a dotace města 

  z toho: 

  -  na trenéry a cvičitele 10-20% 

  -  pro servis TJ/SK 10-20% 

  -  60-80% pro TJ/SK dle členské 

základny 

údržba, provoz,  

výstavba, obnova 

  -  zařízení města 

  -  popř. sportoviště TJ/SK  

  -  přímá podpora 

  -  sportovní akce 

  -  granty a dotace 

  -  mládež a talenty 

 

Stěžejní pro český sport zůstává, aby část z financí pro sport šla PŘÍMO do TJ/SK, na trenéry a popř. 
na servis, který je dnes transformován do SERVSNÍCH CENTER SPORTU. 
 

Závěry 

− Je samoz řejmé, že pom ěr VHP a JTHZ je v r ůzných m ěstech a obcích rozdílný, p řesto by i v 
případě určitého poklesu po čtu TZ na území m ěsta či obce m ělo dojít k navýšení úhrnné 
částky odvod ů z TZ (správní poplatky + odvod) a navíc m ěsta i obce obdrží ješt ě část 
odvodu z loterií, kurzových sázek a dalších forem h azardu (odvod ostatní). 

− V žádném p řípadě není pravdou, že by m ěsta a obce v letošním roce neobdržely z loterní 
činnosti žádné prost ředky.  Samoz řejmě je vzhledem k termín ům schvalování rozpo čtu m ěst 
a obcí, a k termínu p řijetí novely zákona č. 2002/1990, zřejmé, že tyto prost ředky v p ůvodn ě 
schválených rozpo čtech nejsou, fakticky je však obec obdrží a m ůže rozhodnout o jejich 
použití. 

− Skutečnost, že v roce 2012 bude dodate čně rozdělován jen skute čně nepatrný podíl části 
výt ěžku za rok 2011, a pot řebnost zachování návaznosti financování nejen sport u z těchto 
zdroj ů vedla zákonodárce ke schválení principu platby zál oh na odvody podle zákona o 
loteriích. Reáln ě tedy prost ředky za rok 2011 již k dispozici nejsou a i podle z áměru 
zákonodárc ů mají být v roce 2012 využívány na daný ú čel zálohy na odvod za rok 2012. 

− Platby odvod ů na účty m ěst a obcí budou provád ět jednotlivé FÚ a specializovaný FÚ 
v závislosti na vyú čtováních a platbách jednotlivých provozovatel ů. Proto mohou m ěsta a 
obce postupn ě očekávat r ůzné množství plateb, z ú čtů s předčíslími 3682 a 3690 .  

 
 

Zpracoval Mgr. David Kovář 
 
 
Zdroje: 
- webové stránky MF ČR a daňové správy ČR (www.mfcr.cz; cds.mfcr.cz) 
- Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění platném v roce 2011 a 
aktuálním 
- VHT a VLT na území města Prachatice (oficiální odpověď města Prachatice na žádost Okresního 
tělovýchovného sdružení Prachatice o.s. vypracovaná Bc. Alenou Kneiflovou a Bc.  Zdeňkem Filipem) 


