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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Podle § 16 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je zřízen Rejstřík fyzických 
osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (dále jen „Rejstřík“). Rejstřík 
je neveřejným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 
financí.  

Ve smyslu § 16 odst. 5 písm. d) a e) zákona o hazardních hrách do Rejstříku zapíše 
správce Rejstříku z moci úřední osobu, které bylo uloženo předběžné opatření zákazu 
her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, nebo osobu, které bylo uloženo 
přiměřené omezení zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek 
anebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního 
zákoníku. 

Rejstřík slouží k zamezení přístupu v něm zapsaných fyzických osob k hazardním hrám 
- osobu zapsanou v Rejstříku provozovatel hazardních her nesmí vpustit do herny nebo 
kasina a nesmí jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto k hraní hazardních her, 
čímž se Rejstřík podílí na realizaci výkonu rozhodnutí. 

Mechanismus přenosu informací nezbytných pro naplnění účelu Rejstříku není zákonem 
o hazardních hrách řešen, cílem předkládané vyhlášky je proto tento mechanismus 
upravit. 

 

B) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

V současné době neexistuje právní úprava, která by regulovala předávání informací 
potřebných pro fungování Rejstříku, pokud jde o specifické údaje ve smyslu § 16 
odst. 5 písm. d) a e) zákona o hazardních hrách. Usnesením vlády České republiky 
ze dne 29. července 2015 č. 584 bylo ministru spravedlnosti uloženo vypracovat návrh 
právní úpravy umožňující poskytovat správci Rejstříku informace nezbytné pro zápis 
a výmaz osob.  

Ve vztahu k soudům je tato povinnost řešena předkládaným návrhem vyhlášky. 
Ve vztahu ke státním zástupcům bude tato povinnost stanovena vnitřními předpisy 
státního zastupitelství. Bez přijetí předkládaného návrhu by nebylo naplněno ustanovení 
§ 16 odst. 5 písm. d) a e) a odst. 7 zákona o hazardních hrách a nebyla by zajištěna 
plnohodnotná funkčnost Rejstříku. 
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C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie   

Zmocnění k vydání jednacího řádu pro okresní a krajské soudy upravuje § 469 zákona 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona 
č. 539/2004 Sb.; jednací řád je normou upravující vnitřní organizaci práce u okresních 
a krajských soudů, úkoly výkonu soudnictví včetně jednoduchých úkonů konaných 
zaměstnanci, postup při nahlížení do soudních spisů, přípravě jednání a dalších úkonech 
soudu, čemuž odpovídá i navrhovaná právní úprava. 
Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní 
zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují. Mezinárodní smlouvy danou 
problematiku neupravují. 

 

D) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

V roce 2014 ani v roce 2015 nebylo uloženo žádné předběžné opatření zákazu her 
a sázek. V roce 2014 bylo jedenkrát uloženo ochranné léčení spočívající v léčbě 
závislosti na hazardních hrách, stejně tak v roce 2015. Pokud jde o uložení přiměřených 
omezení zdržet se hraní hazardních her, je evidováno v roce 2014 celkem 18 klientů 
Probační a mediační služby a v roce 2015 33 klientů. 

Vzhledem k neexistenci automatizovaného předávání informací mezi justičními 
informačními systémy a Rejstříkem je navrhováno zasílání opisů jednotlivých 
rozhodnutí. V současné době informační systémy justice nemají aplikační rozhraní, 
které by automatizované předávání informací o těchto rozhodnutích umožňovalo. 
S ohledem na Resortní strategii pro rozvoj eJustice 2016 – 2020 se  automatizované 
předávání dat předpokládá výhledově až v roce 2020.  

Lze odhadovat, že správci Rejstříku budou soudy předávat opisy rozhodnutí v počtu 
jednotek, maximálně několika desítek případů ročně. Náklady spojené s navrhovanou 
právní úpravou jsou zanedbatelné, jedná se o minimální navýšení administrativní zátěže 
soudů a přímé náklady jsou tvořeny cenou za zasílanou datovou zprávu.  

Navrhovaná právní úprava má ve spojení se zákonem o hazardních hrách dopad 
na podnikatelské prostředí v tom smyslu, že provozovatel hazardních her nesmí osobu 
zapsanou v Rejstříku vpustit do herny nebo kasina a nesmí jí umožnit hraní hazardních 
her, zřízení nebo používání uživatelského konta ve smyslu zákona o hazardních hrách 
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(toto však vyplývá přímo z uvedeného zákona). Navrhovaná právní úprava má pozitivní 
sociální dopad spočívající v zamezení rizikovému chování hráče a ztrátě finančních 
prostředků. Dopad na životní prostředí návrh nevyvolává. 

 

E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, 
nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 
politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná 
právní úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů 
a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, 
ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 

 

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Předávání informací správci Rejstříku je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o předávání 
osobních údajů v rámci výkonu státní správy, které je nezbytné pro naplnění účelu 
zákona. Rejstřík je neveřejným informačním systémem veřejné správy a jeho správcem 
je Ministerstvo financí. V případě nakládání s osobními údaji bude dodržována stávající 
právní úprava týkající se ochrany osobních údajů. 

G) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

 

H) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu návrh nevyvolává. Jsou však očekávány 
pozitivní dopady na ochranu veřejného pořádku s ohledem na zvýšení efektivity 
realizace výkonu soudních rozhodnutí a zamezení přístupu fyzických osob vyloučených 
z účasti na hazardních hrách do kasin, heren a k hazardním hrám. 
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I) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K návrhu této vyhlášky není zpracováno hodnocení dopadů regulace RIA, neboť ministr 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu udělil dopisem ze dne 27. ledna 2016 
č. j. 1386/2016-OHR výjimku podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

 

Zvláštní část 

 

K článku I 

Navrhované ustanovení ukládá soudu zaslat opis vykonatelného rozhodnutí o uložení 
předběžného opatření zákazu her a sázek, o uložení přiměřeného omezení zdržet 
se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek anebo o uložení ochranného 
léčení spočívajícího v léčbě závislosti na hazardních hrách správci Rejstříku k naplnění 
ustanovení § 16 odst. 5 písm. d) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Stejný 
postup se stanoví v případě změny nebo zrušení rozhodnutí.  

Dále se soudům ukládá vyrozumět správce Rejstříku též o jiných právních 
skutečnostech majících za následek zánik předběžného opatření, přiměřeného omezení 
anebo ochranného léčení, typicky v důsledku uplatnění fikce osvědčení se apod. 

 

K článku II (účinnost) 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky bylo stanoveno tak, aby korespondovalo s datem 
nabytí účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
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