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V roce 2010 věnovaly firmy provozující hazard z celkové částky 3 688 mil. Kč, kterou ze zákona
musely vynaložit na veřejně prospěšnou činnost, stovky milionů Kč nadacím, firmám a sdružením,
které jsou buď přímo napojeny na vlastníky loterijních firem nebo nemají veřejně prospěšné
aktivity vůbec v předmětu své činnosti, případně není možné dohledat z veřejných zdrojů o jejich
veřejné prospěšnosti žádnou zmínku.i
O podezřelých finančních darech podrobně informovala v předešlých letech média, zejména
Hospodářské noviny. Vyšlo několik vyjádření a rozhovorů s šéfem odboru Státního dozoru nad
sázkovými hrami a loteriemi Ing. Karlem Koryntou, který ujišťoval veřejnost, že u podezřelých
transakcí podá trestní oznámení .
Podle vyjádření Policie ČR jsou však doposud šetřena pouze čtyři trestní oznámení, z toho dvě
prostřednictvím ÚOKFK a dvě v rámci Krajského ředitelství Praha. Podrobné informace o průběhu
šetření policie nesdělila. Finanční analytický útvar ministerstva financí sdělil odlišnou informaci, a
sice, že podával v souvislosti s loterijním zákonem celkem pět trestních oznámení, tři v minulých
letech, dvě letos, a to vždy prostřednictvím ÚOKFK, který případně šetření postupuje jinému
příslušnému policejnímu orgánu. Policie ani FAÚ neuvedly, kterých subjektů se trestní oznámení týká.
Vzhledem k objemu peněz a množství společností, u kterých existuje podezření, že darované
prostředky za rok 2010 nevyužily na veřejně prospěšnou činnost, resp. využily je v rozporu se
zákonem, je takto nízký počet šetřených případů znepokojující. (Přehled o darech rozdělených
loterijními firmami v roce 2011 ministerstvo financí doposud nezveřejnilo.)
Veřejnost nemá prakticky žádnou zpětnou vazbu a stát problematické přidělení prostředků řádově
v hodnotě stamilionů zkoumá pouze v ojedinělých případech.

Organizace Růžový panter proto ÚOKFK Policie ČR zaslala soupis podezřelých subjektů, u kterých
existuje podezření, že darované prostředky nevyužily v souladu se zákonem. Nyní, v polovině roku
2012, již musí být zřejmé, na jaké účely prostředky skutečně byly vynaloženy.
Domníváme se, že policie mohla a měla konat už jenom na základě zveřejněných článků v médiích,
které měly značnou vypovídací hodnotu a zveřejněného seznamu příjemců darů. I když dřívější znění
zákona neposkytovalo žádné záruky hospodárného využití finančních darů alespoň prostřednictvím
kontroly a povinně zveřejňovaných informací, v žádném případě nelze zaměňovat veřejně
prospěšnou činnost za běžné obchodní aktivity nebo soukromé aktivity, které postrádají onen veřejný

zájem uvedený v zákoně. V seznamu příjemců darů je např. uvedeno, že privátní společnost
profesionálního automobilového závodníka použila 10 mil. Kč na pořízení náhradních dílů a
pneumatik. V takových a jiných obdobných případech by policii mělo zajímat, k jaké veřejně
prospěšné činnosti konkrétně se takový nákup pneumatik a náhradních dílů vázal. Tabulka
ministerstva financí bližší informace neposkytuje, web firmy rovněž ne. Zákonnou povinností to není,
ovšem takový případ automaticky vyvolává otázku, v čem spočívá u pořízení náhradních dílů a
pneumatik pro závodníka ona veřejná prospěšnost. Pokud není možné na tuto otázku odpovědět,
vzniká podezření, že prostředky nebyly užity v souladu se zákonem a prošetření je na místě.
Běžné bylo také poskytování darů na soukromý business v oblasti hudební produkce nebo na krytí
provozních nákladů nefunkčních sdružení.
Za předpokladu, že darované finance nebyly vynaloženy v souladu se zákonem, mohlo dojít
k podvodnému jednání i ke korupci. Nabízí se také otázka, podle jakých kritérií firmy příjemce těchto
darů vybíraly. Zákon na stanovení bližších pravidel vůbec nemyslel. Přitom darovat peníze na
skutečnou veřejně prospěšnou činnost by mělo být i v zájmu samotných loterijních firem, neboť
právě k této podmínce se dříve vázala možnost držet licenci potřebnou k tomuto druhu podnikání.
Protikorupční organizace Růžový panter podala podnět k ÚOKFK Policie ČR k prověření, zda-li
nedošlo ze strany některých příjemců daru k podvodu a zneužití daru pro jiný účel, neboť
prezentované aktivity takových společností či účel daru uvedený ministerstvem financí,
nevykazují znaky veřejné prospěšného využití podle zákona, případně finanční dary vykazují jiná
podezření související s podnikáním v oblasti hazardu.

Uvádíme některé podezřelé případy, které zmínily Hospodářské noviny v letech 2010,2011 (zdroj:
iHNED.cz a MF ČR):
Poskytovatel –
loterijní firma

Příjemce daru

Částka v Kč

Oficiální účel daru

WEKOSA a.s.

Onkocet Čechy o.p.s.

4 mil.

Nákup zdravotního
produktu Tecasorb

Net and Games
a.s.
NET and Games
a.s.

Medsenior o.p.s.

10 mil.

Brána - Kapura

5 mil.

Výstavba nového
domova důchodců
Sociální, pomoc při
adaptaci imigrantů a
azylantů

Bonver Win

Vivacitas

20 mil.

na zdravotnické
potřeby

Využití daru
podle
Hospodářských
novin, podezření
Nákup penzionu v
Krkonoších - na
straně
prodávajících i
kupujících stáli
stejní lidé
Hotel v
Beskydech
Nelze dohledat
žádné informace,
ani kontaktovat
členy organizace
Nemá
internetové
stránky,
nezveřejňuje
žádné informace
o své činnosti

Gate seven a
Merkur Casino

Sdružení Načalado

6,9 mil.

na podporu Romů a
dalších menšin,
podpora činnosti
sdružení

O sdružení nikde
není žádná
zmínka, není
jasné, kdo za
sdružením stojí a
co dělá
Lidé ze sdružení
nedokážou
popsat, v čem
podpora spočívá

AZ – Technika
a.s.

Občanské sdružení
pro podporu
sportovních talentů

3 mil.

na sportovní činnost
dětí a mládeže

Apex Play a Rio
Games

Sdružení Sportmedic

1,58 mil.

na podporu turistickovzdělávacích programů

Veřejně není
možné zjistit, čím
se sdružení
zabývá

Helvet Group

Spolek obrany práva
a spravedlnosti

16,6 mil.

na vzdělávací účely,
např. nákup pomůcek,
IT školení pronájem
učeben

Nefunkční web,
lidé ze spolku
nechtějí být
konkrétní

Tipsport a.s.

Občanské sdružení
Safari muzeum
Hostín

12,5 mil.

Ekologický, příspěvek
na ochranu životního
prostředí, rozvoj
vzdělání a výchovnou
činnost

„Safari“ je
soukromá obora
se zamčenou
vstupní bránou,
klíč od ní má
spolumajitel
společnosti
Mountfield
Miroslav Schön

Tipsport a.s.

FORZA CZ s.r.o.

9 mil.

příspěvek na činnost
pražského
muzikálového divadla
Broadway

Společnost
slovenského
miliardáře a šéfa
tamního
fotbalového
svazu Jána
Kováčika.

Další dohledané podezřelé subjekty:
Poskytovatel –
loterijní firma

Příjemce daru

Částka v Kč

Oficiální účel daru

Poznámky
organizace
Růžový panter

SYNOT TIP, a.s.

Nadace Děti kultura
sport

245,5 mil.

Nadace na podporu
sociálních, kulturních,
sportovních, zdravotních
účelů v souladu se
Statutem Nadace Děti
kultura sport

zakladatel nadace Ivo Valenta,
podnikatel
v hazardu, nadace
ve výroční zprávě
uvádí pouze

příjemce darů,
nikoli částky
VIKTORIAPLAY
a.s.

NADACE ŠKOLA HROU

35,3 mil.

Neuvedeno

Mail nadace
používá doménu
fpt.cz, což je
adresa webu
firmy Fair Play
Trade s.r.o.

WEKOSA a.s.

BIOSYNCHRON
Therappy

20 mil.

Zdravotní

3E Projekt a.s.
AGH VLT a.s.
Forbes Games
a.s.
Lucky Money
a.s.
TIPsport a.s.
TIPsport.net
a.s.
TIP Games

Mekus, občanské
sdružení

Celkem 60.969.580
Kč od sedmi dárců

Sport, činnost sdružení

AGH VLT a.s.

HC 2000, Divadelní
18, Nový Jičín

3 mil.

Nákup sportovního
vybavení

AUTO GAMES
Forbes Game
Gate seven
Petr Masojídek
Rask-Pul

Nadace VIA Fortuna

Celkem 47,8 mil.

Vzdělání, sport

podnikající
v oblasti hazardu,
z webu nadace
není zřejmé, jak
byly prostředky
využity
Pravděpodobně
se jedná o
běžnou obchodní
činnost,
společnost je
dealerem
zdravotnických
zařízení. Na webu
uvádí charitativní
projekt, ovšem
pouze ve výši
1,75 mil. Kč
Sdružení plní
spíše funkci
nadace, má velmi
nedůvěryhodný
web, při
hospodaření s tak
vysokými
částkami chybí
základní
informace, např.
stanovy sdružení,
zveřejňují pouze
příjemce darů,
nikoli částky
Jedná se o
prodejnu a
internetový
obchod, firma se
zabývá dopravou,
nemá veřejně
prospěšnou
činnost uvedenou
v obchodním
rejstříku
Chybí aktuální
výroční zprávy
nadace, web
obsahuje jen
obecné neúplné
informace o
činnosti

AUTO GAMES
a.s.

TRT s.r.o.

25 mil.

Provozní náklady,
podpora motor. sportu

AUTO GAMES
a.s.

Dambraco o.s.

15 mil.

Provozní náklady

AUTO GAMES
a.s.

Camurra s.r.o.

10 mil.

Podpora motor. sportu

Auto Games,
Bonver Win

A.T. Motosport

15.33 mil.

Náhradní díly, pneu,
provoz klubu

Bonver Win

SBM Europe s.r.o.

30 mil.

Sportovní účel, provoz
klubu

Firma se podle
obchodního
rejstříku
nezabývá veřejně
prospěšnou
činností,
společnicí firmy
do roku 2011 –
Marie
Odložilíková,
patrně matka
závodníka
Odložilíka
Podle HN
sdružení dotovalo
opět závodníka
Odložilíka
Společnost je
v konkurzu,
nezabývá se
veřejně
prospěšnou
činností
Podpora
závodníka
Tlusťáka, firma se
nezabývá veřejně
prospěšnou
činností
Podle
obchodního
rejstříku se firma
nevěnuje veřejně
prospěšné
činnosti, vlastník
firmy:
Konstantinos
Vrettas, web však
uvádí zaměření na
automobilový
sport, a to
v rozporu s daty v
OR, chybí konkrétní
informace o
veřejně prospěšné
činnosti

APEX PLAY, a.s.
El Rancho
LS Victoria s.r.o.
SLOT Game

OS Euro Television

10.324.118

Natočení výukových
pořadů pro mládež

Z webu
společnosti není
možné rozlišit,
které její aktivity
se vážou
k veřejně
prospěšné
činnosti
v hodnotě
poskytnutého
daru

i

Dikce ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„zákon“) stanovuje, že jednou z podmínek příslušného povolení k provozování loterií a jiných podobných her je i splnění
povinnosti odvedení stanovené část výtěžku na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně
prospěšný účel.
Odvod části výtěžku na tzv. veřejně prospěšné účely je tedy zákonem povinně uložen všem provozovatelům loterií a jiných
podobných her.
Subjekty, vyvíjející činnost ve shora uvedených veřejně prospěšných oblastech, mají možnost kontaktovat s návrhem na financování
svých projektů některého z provozovatelů loterií nebo jiných podobných her. Ministerstvo financí zveřejňuje každoročně na svých
internetových stránkách seznam provozovatelů loterií a sázkových her.(Zdroj: ministerstvo financí)

