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K rukám starostů obcí v působnosti 
Finančního úřadu pro Zlínský kraj 
 
 
Informace pro podání hlášení k záloze na odvod a přiznání k odvodu z loterií a jiných 
podobných her 
 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
 
dovolujeme si Vás, jako příslušný orgán, který povoluje podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) pro svůj správní obvod tomboly (s herní jistinou do 50 000 Kč) a věcné loterie 
(s herní jistinou do 200 000 Kč) upozornit, že provozování tomboly podle § 2 písm. b) 
zákona příp. věcné loterie podle § 2 písm. a) zákona je předmětem odvodu, kdy 
poplatníkem odvodu je provozovatel loterie nebo jiné podobné hry (dále jen „LPH“). Ze 
zákona vyplývá provozovateli povinnost podat čtvrtletně hlášení k odvodu z loterií a jiných 
podobných her a současně zaplatit zálohu (sazba odvodu z LHP je upravena 
v § 41c zákona a činí 20 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných 
her). Nejpozději do 2 měsíců po uplynutí odvodového období, kterým je kalendářní rok, se 
podává podle § 41f zákona odvodové přiznání. Pro úplnost doplňujeme, že správu odvodů 
vykonává Finanční úřad pro Zlínský kraj. Z pohledu rozpočtového určení odvodu je 70 % 
příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obcí. 
 
K výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na 
základě § 2 písm. b) zákona vydalo Generální finanční ředitelství stanovisko 
č. j. 13826/13/7001-31000-013876, které bylo publikováno dne 8. 4. 2013 na webových 
stránkách finanční správy. 
 
Žádáme Vás zdvořile o předání výše uvedených informací všem provozovatelům, 
kterým jste vydali, příp. vydáte povolení k provozování tomboly. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Langer 
ředitel finančního úřadu 
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