
o loterijním průmyslu v ČR koluje mnoho mýtů a polopravd

7 mýtů a pravd o loterijním průmyslu v ČR

Mýtus číslo 1
Hazard v ČR ožebračil v loňském roce lidi o rekordních 128 miliard korun.
Pravda:
Lidé v ČR sice skutečně vloni prosázeli 128 miliard korun, ale zapomíná se na základní fakt: 
že 99 miliard korun bylo vyplaceno zpátky na výhrách. 
zdroj: základní statistika MF

Mýtus číslo 2
Potřebujeme, aby se hazard konečně pořádně zdanil. Nejlepší by bylo, kdybychom loterijní 
firmy zdanili stejně jako všechny ostatní firmy. 
Pravda:
Loterijní průmysl je zdaněn třikrát více než jakákoli běžná firma. Loterijní firmy si navíc 
nemohou odepisovat náklady. Pokud se pro loterijní firmy uzákoní stejná daňová 
povinnost jako pro běžné firmy, všechny loterijní firmy to uvítají - bude to pro ně velmi 
výhodné.        
zdroj: kterýkoli finanční úřad a statistika MF  

Mýtus číslo 3
Hry a sázky vedou k ožebračování rodin a již desetitisíce lidí přivedly k patologickému hráčství. 
Pravda:
V ČR dosud neexistuje žádná komplexní odborná studie, která by doložila přesná čísla o 
lidech,  kteří propadli patologickému hráčství. Podle Ústavu zdravotnických informací a 
statistiky se v roce 1998 se v ČR léčilo kvůli gamblingu 396 lidí. V roce 2003 to bylo 
576 lidí. Dnes se odhaduje, že se z patologického hráčství léčí 1 383 pacientů. 
zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

Mýtus číslo 4
Potřebujeme zpřísnit loterijní zákon – je příliš benevolentní a umožňuje, aby si loterijní 
firmy v podstatě dělaly, co chtějí.    
Pravda:
Všichni hráči na trhu se shodují, že loterijní zákon sice potřebuje některé změny, i tak ale 
stále patří k nejlepším v Evropě. 90% negativních jevů v tomto průmyslu se děje proto, že 
státní dozor nad loteriemi a sázkami doslova zkolaboval a neplní si svoje základní povinnosti. 
zdroj: Evropská asociace loterií 

Tento materiál stručně popisuje 7 nejčastěji rozšířených omylů a uvádí skutečná fakta.



Mýtus číslo 5
Nelegálním provozovatelům se nedá zabránit v jejich činnosti. Stát je v tomto případě 
bezmocný. 
Pravda:
Po rozsudku Evropského soudního dvoru (září 2009) má stát dostatek právních podkladů a 
nástrojů, aby mohl účinně zasáhnout proti nelegálním provozovatelům na území ČR. 2 
základní postupy již úspěšně uplatnili v některých evropských zemích (blokace webových 
stránek a zákaz převodu peněz).
zdroj: Evropská asociace loterií

Mýtus číslo 6
Česká republika je Las Vegas Evropy. 
Pravda:
Není. Podle statistik Ministerstva financí ČR bylo v ČR v roce 2007 57 330 výherních 
hracích přístrojů. Například v Itálii jich bylo ve stejném roce 280 000 kusů, ve Španělsku je 
zaregistrováno 252 000 výherních hracích přístrojů, v Anglii 246 967.
zdroj: Ministerstvo financí ČR a European Gaming and Amusement Federation

Mýtus číslo 7
Hazard se musí zakázat, to je jediná možná cesta, jak ses tímto problémem vypořádat. 
Podívejte se na Ukrajinu, tam to dokázali. 
Pravda:
Zkušenosti vyspělých evropských zemí mluví jasně: regulace ano, likvidace ne. Co se týká 
Ukrajiny, tak tam skutečně před zraky médií zmizely výherní hrací přístroje a další zařízení, 
nicméně podniky svoji činnost neukončily. Trh sice opustili někteří podnikatelé, ale jejich 
místo záhy obsadila šedá ekonomika. Z heren se staly „internetové kavárny“, kde si 
návštěvníci platí „za připojení k internetu“, ale nadále hrají zakázané hry. Tentokrát u 
zahraničních provozovatelů, bez regulace a stát přišel o všechny příjmy z loterijního průmyslu. 


