
 

 

- 12 - 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

 

1. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy  

 

 Novela zákona č. 202/1990 Sb. řeší a odstraňuje nejpalčivější problémy na poli loterií 

a jiných podobných her v situaci, kdy je zřejmé, ţe se nepodaří urychleně přijmout nový 

komplexní zákon.  

 Zákon č. 202/1990 Sb., v současném znění, je diskriminační a odporuje evropskému 

právu. Česká republika je vystavena váţnému riziku soudního řízení a sankcí. Evropská 

komise jiţ zahájila kroky, které předcházejí podání návrhu k Soudnímu dvoru EU. Řízení 

proti České republice před Evropským soudem lze zabránit jen urychlenou legislativní 

nápravou. 

 Návrh proto ruší dosavadní zákaz zahraniční majetkové účasti v základním kapitálu 

provozovatele a odstraňuje také podmínku sídla akciové společnosti na území České 

republiky, čímţ se otevírá prostor pro přístup zahraničním provozovatelům usazeným 

v jiných členských státech EU/EHP. 

 Legální zpřístupnění trhu zahraničním provozovatelům však současně znamená moţnost 

konečně začít razantně postupovat proti dnešním nelegálním provozovatelům z jiných 

členských států EU, kteří zde jiţ dnes fakticky působí a povolení by si neopatřili. 

Dosavadní rozpor naší úpravy s evropským právem bránil efektivnímu postihu těchto 

subjektů. 

 Součástí boje proti nelegálním provozovatelům je téţ výslovná úprava podmínek 

provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím internetu. Současná absence 

úpravy totiţ opět výrazně nahrává nelegálním provozovatelům, kteří v podstatě nemají 

ţádnou legální konkurenci. Přesto dokáţou získávat klienty a dochází tak i k masivním 

daňovým únikům. 

 Souběţně s otevřením moţnosti internetu jsou upravena pravidla provozování. 

Za nejvýznamnější lze povaţovat moţnost nastavení sebeomezujících opatření sázejícím, 

která je provozovatel povinen respektovat. 

 Dochází k rozšíření úpravy sankcí a k částečnému zvýšení horních hranic pokut. 

 Zahrnuje problematiku hazardního hráčství jako součást protidrogové politiky. 

 S ohledem na naléhavý obecný zájem spočívající v potřebě urychleného přijetí právní 

úpravy odstraňující rozpory národní regulace loterií a jiných podobných her s evropským 

právem, se navrhuje, aby výše uvedené legislativní změny vstoupily v účinnost dnem 

1. ledna 2016. 

Návrh zákona tedy přispěje: 

- k odstranění rozporů s evropským právem 

- k účinnému postihu nelegálních provozovatelů 

- k větší ochraně hráčů, mj. moţností omezujících opatření  

- k zabránění daňovým únikům 

- k posílení stability koordinačních mechanismů v oblasti protidrogové politiky 

 

Návrh novely stávajícího loterního zákona prakticky v plném rozsahu odpovídá právní 

úpravě jaká je obsaţena v návrhu zákona o hazardních hrách připraveném Ministerstvem 

financí ČR a plně respektuje jeho principy a terminologii. S ohledem na komplexnost nové 

úpravy a nutnost tvorby podzákonných předpisů včetně nutnosti budování technických 

systémů slouţících k efektivnímu výkonu státního dozoru a ochraně sázejících se však tato 
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novela soustředí pouze nejpalčivější problémy stávající úpravy. Komplexní řešení přenechává 

aţ zákonu novému, jehoţ vstup v účinnost se však s ohledem na rozsáhlý předmět jeho 

působnosti můţe v čase odkládat. Nutnost zabránit nelegálnímu provozování hazardních her 

na internetu včetně zajištění odpovídající úrovně ochrany sázejících, kteří se těchto her jiţ 

nyní účastní, je však nutné povaţovat za zájem natolik zásadní, ţe jeho splnění v čase nelze 

odkládat. Tyto cíle, společně s vyšším výběrem daní, k němuţ přijetí této novely také povede, 

jsou ostatně plně v souladu prioritami vytyčenými Programovým prohlášení vlády.  Navrţená 

právní úprava je tak plně v souladu s cíli, které si vytkl Ministerstvem financí připravovaný 

zákon o hazardních hrách. V tomto směru tak bude zajištěn plynulý přechod z loterního 

zákona na novou komplexní právní úpravu, a to jak pro provozovatele loterií a jiných 

podobných her, jakoţto primární adresáty příslušných norem, tak pro samotného regulátora, 

kterým je v obou případech Ministerstvo financí. 

V souvislosti s jiţ výše zmíněným cílem této novely, a to s vyšším výběrem daní je nutno 

uvést, ţe v současné době Česká republika přichází aţ 715 mil. Kč ročně v důsledku aktivit 

nelegálních provozovatelů on-line loterií a jiných podobných her na našem území. Jedním ze 

zásadních přínosů této novely bude nejen zacelení této daňové ztráty, ale i další výrazné 

navýšení příjmů veřejných rozpočtů plynoucích z provozování loterií a jiných podobných her 

na území České republiky, a to v řádu miliard korun. 

 

2. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Předloţený návrh reflektuje nejpalčivější nedostatky, které vykazuje stávající úprava 

loterií a jiných podobných her na území České republiky ve vztahu k právu Evropské unie. 

Tato úprava je reprezentována především zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), který s ohledem na 

datum svého vzniku je nutný novelizovat tak, aby zohlednil aktuální potřeby regulace tohoto 

podnikatelského odvětví a odstranil diskriminační ustanovení, která odporují evropskému 

právu.  

 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Potřeba novelizovat loterní zákon reflektuje koaliční smlouvu a Programové 

prohlášení vlády ze dne 12. února 2014, ze kterých vyplývá nutnost: 

 
- zefektivnění výběru daní u loterií a podobných her, 

- zamezení daňovým únikům z provozu nelegálních loterií a her na internetu,  

- harmonizovat legislativu v oblasti on-line sázení a loterií s poţadavky Evropské 

komise,  

- zajistí dodatečné daňové příjmy zdaněním loterií a her na internetu, ať uţ jsou 

provozovány českými nebo zahraničními subjekty,  

- redukce hracích přístrojů a zejména o sniţování počtu závislých osob na těchto 

přístrojích.  

 

 

4. Zhodnocení navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem  

 

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
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5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími pro 

Českou republiku z jejího členství v Evropské unii 

 

 V průběhu předchozích let se úprava regulace loterií a jiných podobných her na území 

České republiky stala předmětem četných výtek ze strany Evropské komise, přičemţ 

nejzávaţnější nedostatky této úpravy vedly Evropskou komisi k tomu, aby s Českou 

republikou zahájila hned několik řízení ve věci porušení unijního práva dle čl. 258 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). V rámci řízení zahájeného v listopadu roku 

2013 spatřuje Evropská komise v  poţadavku sídla provozovatele na území České republiky 

(§ 1 odst. 7 loterního zákona) a v zákazu zahraniční majetkové účasti (§ 4 odst. 4 loterního 

zákona) porušení zásad volného pohybu sluţeb a kapitálu, jakoţ i svobody usazování dle 

čl. 56, 63 a 49 SFEU. Jakkoliv se doposud Česká republika snaţila odůvodnit stávající úpravu 

ochranou veřejného pořádku či nedostatečnou aplikací a vymáháním sankcí v rámci 

mezinárodní spolupráce, je zřejmé, ţe napadené nedostatky mohou být odstraněny pouze 

novelizací loterního zákona popř. zcela novou komplexní úpravou loterií a jiných podobných 

her.  

Je zcela samozřejmé, ţe s ohledem na konzistentnost a systematičnost právní regulace 

by mělo dojít k otevření trhu s loteriemi a jinými podobnými hrami pro subjekty usazené 

v jiných členských státech EU prostřednictvím zcela nové komplexní právní úpravy. Návrh 

loterního zákona připravený Ministerstvem financí však doposud nebyl ani předloţen 

Poslanecké sněmovně. Výše uvedené řízení o porušení povinnosti dle čl. 258 SFEU bylo však 

zahájeno jiţ v roce 2013. Tato doba se zcela oprávněně jeví jako neúměrně dlouhá, nehledě na 

skutečnost, ţe Česká republika opakovaně deklarovala, ţe dojde k odstranění všech 

Evropskou komisí vytýkaných nedostatků stávající úpravy k datu 1. 1. 2016. S ohledem na 

výše uvedené je tak zřejmé, ţe Česká republika za stávající legislativní úpravy loterií a jiných 

podobných her není s to vyhovět výše uvedeným výtkám Evropské komise, v důsledku čehoţ 

bude zcela nepochybně čelit soudnímu řízení před Soudním dvorem Evropské unie, v jehoţ 

rámci jí bude hrozit uloţení významných finančních sankcí v podobě paušálních částek či 

penále. Tato skutečnost jiţ sama o sobě dostatečným způsobem odůvodňuje závěr, ţe je 

jedním ze základních zájmů České republiky přijmout taková legislativní opatření, jeţ 

bezodkladně zajistí soulad tuzemské právní úpravy loterií a jiných podobných her s právem 

Evropské unie. 

 

 Mezi takto přijatá legislativní opatření však není moţné chápat pouze odstranění výše 

uvedených podmínek sídla resp. zákazu zahraniční majetkové účasti, nýbrţ i další nezbytná 

opatření spojená s otevřením trhu subjektům se sídlem v jiných členských státech EU. Jedná 

se především o vyřešení otázky dostatečně efektivní regulace loterií a jiných podobných her 

provozovaných prostřednictvím internetu. Je zcela nesporné, ţe se jedná o jedno z nejrychleji 

se rozvíjejících odvětví v oblasti provozování loterií a jiných podobných her, jehoţ význam 

spolu s otevřením trhu zahraničním provozovatelům vzroste zásadním způsobem téţ na území 

České republiky. Loterní zákon doposud obsahoval pouze dvě ustanovení, jeţ se týkala 

provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím internetu. Vedle toho loterní 

zákon vyjma karetních her nijak neurčuje, které loterie a jiné podobné hry mohou být 

prostřednictvím internetu provozovány, ačkoliv prostřednictvím správní praxe opřené 

o ustanovení § 50 odst. 3 loterního zákona jsou jiţ prostřednictvím internetu téměř 10 let 

provozovány kursové sázky. Dle názoru předkladatele je současný stav regulace loterií 

a jiných podobných her provozovaných prostřednictvím internetu neúnosný a v souvislosti 

s navrhovaným otevřením trhu pro zahraniční subjekty vyţaduje zásadní úpravu. Změna 

úpravy v případě loterií a jiných podobných her provozovaných prostřednictvím internetu je 

o to naléhavější, vezmeme-li v potaz skutečnost, ţe jiţ v současné době provozují zahraniční 
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subjekty na území České republiky internetové hazardní hry bez povolení. Takto nelegálně 

provozované internetové hazardní hry však nejenţe nepodléhají jakékoliv regulaci ze strany 

tuzemských orgánů a znamenají tak velice závaţné riziko pro ochranu sázejících, ale navíc 

jejich provozovatelé neplní ze své činnosti jakékoliv odvodové či daňové povinnosti ve 

prospěch veřejných rozpočtů. V tomto směru je nutné zdůraznit, ţe tímto způsobem přichází 

stát aţ o více neţ půl miliardy Kč ročně. Je tedy zřejmé, ţe v oblasti nové úpravy loterií 

a jiných podobných provozovaných prostřednictvím internetu musí dojít k nastavení takových 

podmínek jejich regulace, jeţ umoţní tuzemským i zahraničním provozovatelům legální 

provozování takovýchto loterií a jiných podobných her, avšak při respektování přísných 

pravidel ze strany orgánů veřejné správy. Jedná se o jediný moţný způsob, jakým lze zajistit 

významné příjmy ve prospěch státního rozpočtu a zároveň účinně ochránit sázející před nijak 

nekontrolovanou nabídkou nelegálních loterií a jiných podobných her provozovaných na 

internetu.  

 

 Skutečnost, ţe prostřednictvím předloţeného návrhu dojde k otevření trhu s loteriemi 

a jinými podobnými hrami, zároveň vyţaduje implementaci takových opatření, jejichţ 

prostřednictvím bude moţné účinně eliminovat nelegální provozovatele loterií a jiných 

podobných her, a to zejména těch provozovaných prostřednictvím internetu. Aplikaci 

takovýchto opatření doposud znemoţňoval právě výše uvedený rozpor dosavadní právní 

úpravy s evropským právem, jehoţ se mohli zahraniční provozovatelé usídlení na území 

některého ze členských států Evropské unie úspěšně dovolávat. Ve světle odstranění 

uvedeného nedostatku je tak jednou z povinností státu zajistit dostatečnou ochranu sázejících 

před nelegální nabídkou loterií a jiných podobných her. Z tohoto důvodu dochází 

prostřednictvím předloţené úpravy k nastavení podmínek pro blokování internetových 

stránek, na nichţ jsou nelegální hazardní hry provozovány a dále k blokaci plateb 

provedených v souvislosti s provozováním nepovolených interentových her. Předkládaná 

novela loterního zákona tedy obsahuje poměrně efektivní a účinné nástroje pro potírání 

nelegální nabídky loterií a jiných podobných her, přičemţ při zakládání odpovědnosti 

subjektů podporující provozování nepovolené loterie a jiné podobné hry je vycházeno z dobré 

praxe států, které jiţ ke komplexní regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

prostřednictvím internetu přistoupily. Zaloţení odpovědnosti poskytovatelů internetového 

připojení a poskytovatelů platebních sluţeb vychází z platných mezinárodních závazků a 

kopíruje právní úpravu této oblasti, která je v současnosti úspěšně vyuţívána k potírání 

nelegálního provozování loterií a jiných podobných her ve více neţ 15 členských státech 

Evropské unie (např. ve Francii, Dánsku, Itálii, Španělsku, Belgii, Bulharsku, Maďarsku, 

Chorvatsku, Slovinsku, Estonsku, Litvě atd.).  Blokování internetových stránek a plateb však 

není jediným opatření proti nelegálním provozovatelům loterií a jiných podobných her, které 

tento návrh zavádí do loterního zákona.  

  

Novela zvyšuje horní hranici pokuty, kterou je moţné uloţit za provozování loterie 

nebo jiné podobné hry bez příslšuného povolení z dosavadních 10 000 000 Kč na 

navrhovaných 20 000 000 Kč, čímţ je ještě více zdůrazněna škodlivost takového jednání a 

nezbytnost jeho přísného potrestání. Vedle správního trstání není nadále samozřejmě 

vyloučen psotih fyzických osob v rovině trestněprávní, a to na základě ustanovení § 252 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, dle nějţ je neoprávněné provozování loterie a jiné 

podobné hry trestným činem a kaţdý kdo neoprávněně provozuje loterii a jinou podobnou hru 

můţe být potrestán zákazem činnosti nebo odnětím svobody aţ na 10 let. Nad výše uvedené je 

v návrhu komplementárně obsaţena také novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, která rozšiřuje trestní odpovědnost za 

neoprávněné provozování loterie a jiné podobné hry také na právnické osoby. S ohledem na 
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rozšířenou mezinárodní spolupráci v trestních věcech lze povaţovat právě přísné trestněprávní 

sankce za jeden z nejúčinnějších nástrojů boje nejen proti nelegálnímu provozování těchto her 

z offshorových daňových rájů, ale také proti provozovatelům nejrůznějších typů nelegálních 

technických zařízení, jeţ obcházejí ustanovení loterního zákona (např. kvízomaty, slevostroje 

apod.), jejichţ provozování je ostatně nově výslovně zakázáno na základě konkrétního 

ustanovení loterního zákona. 

Návrh novely však nad výše uvedené rozšíření trestněprávní odpovědnosti obsahuje i další 

efektivní nástroje boje proti nelegálnímu provozování loterií a jiných podobných her 

prostřednictvím sítě internet. Nově se podle loterního zákona zakazuje nejen samotné 

provozování nepovolených loterií a jiných podobných her, ale výslovně také jakákoliv 

podpora jejich provozování. Podpora provozování můţe nabývat celé řady forem, nicméně 

návrh příkladně stanoví, ţe za podporu provozování mají být povaţovány zejména jakékoliv 

formy podpory prodeje, jakoţ i zprostředkování účasti na nepovolených loterií a jiných 

podobných hrách nebo zprostředkování vkladu nebo výplaty výher z těchto her. Tento výčet 

je pouze demonstrativní a podle toho ustanovení by tak měly být do budoucna postihovány 

všechny činnosti, které směřují k podpoře provozování nepovolených loterií a jiných 

podobných her, ať uţ tato činnost bude nabývat jakýchkoliv forem. 

 

 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

 

Mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu České republiky podle čl. 10 

Ústavy (vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichţ ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiţ je 

Česká republika vázána), mají z hlediska hierarchie právních předpisů aplikační přednost před 

zákony a právními předpisy niţší právní síly. Princip aplikační přednosti je přitom explicitně 

stanoven přímo v čl. 10 Ústavy. Stanoví-li tedy mezinárodní smlouva podle čl. 10 Ústavy 

něco jiného neţ zákon, pouţije se mezinárodní smlouva. Je tedy zaručeno, ţe při případném 

nesouladu vnitrostátního práva s mezinárodní smlouvou musí být respektována právě 

mezinárodní smlouva podle čl. 10 Ústavy. Navrţená úprava není v rozporu s mezinárodními 

smlouvami jimiţ je Česká republika vázána.  

 

 

7. Soulad s principy zodpovědného hraní 

 

 Jak jiţ bylo naznačeno výše, není moţné na jedné straně zcela otevřít trh s loteriemi 

a jinými podobnými hrami provozovanými prostřednictvím internetu, aniţ by zároveň nedošlo 

k nastavení přísných pravidel jejich provozování. Smyslem těchto pravidel je především 

ochránit sázející před moţnými negativními jevy, jeţ mohou doprovázet provozování online 

loterií a jiných podobných her. V tomto ohledu je především nutné vzít v potaz skutečnost, ţe 

loterie a jiné podobné hry provozované v prostředí internetu budou snáze dostupné pro široké 

skupiny obyvatelstva, jelikoţ jiţ z jejich principu vyplývá, ţe takto provozované loterie a jiné 

podobné hry umoţňují účast předem neomezenému a neznámému počtu sázejících. Tato 

skutečnost jiţ sama o sobě dostatečným způsobem odůvodňuje závěr, aby provozování loterií 

a jiných podobných her prostřednictvím veřejné sítě internet bylo podrobeno přísnějším 

podmínkám neţ provozování loterií a jiných podobných her v tzv. land-based prostředí. 

Dalším důvodem vedoucím předkladatele, aby rozšířili legální poţadavky kladené na 

provozovatele tzv. internetové hry, byla skutečnost, ţe internet představuje v mnoha ohledech 

velice anonymní prostředí. V případě provozování loterií a jiných podobných her je však 

s ohledem na zcela bezpodmínečný zákaz účasti osob mladších 18 let nezbytné zajistit 
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maximální moţnou identifikaci kaţdého jednotlivého sázejícího. Z tohoto důvodu budou 

provozovatelé povinni podrobit kaţdého sázejícího procesu registrace, v jehoţ rámci 

dostatečně ověří jeho totoţnost a věk. Prostřednictvím procesu registrace dochází také 

k aplikaci základních opatření napomáhajících v oblasti boje proti praní špinavých peněz, 

jelikoţ sázející bude povinen uvést číslo účtu (resp. platební karty), jehoţ je vlastníkem a jenţ 

budou slouţit jako jediný moţný prostředek pro vkládání (resp. vyplácení) peněţních 

prostředků na hráčský účet, jenţ bude mít sázející veden u provozovatele (s výjimkou 

osobního vkladu a výběru hotovosti, kde opět dochází k jednoznačné identifikaci).  

 

 V důsledku toho, ţe tento návrh umoţňuje pouţívat internet pro všechny druhy loterií 

a jiných podobných her,  můţe dojít ke zvýšení nabídky on-line loterií a jiných podobných 

her, jíţ budou spotřebitelé vystaveni. Z tohoto důvodu je povinností státu učinit dostatečná 

preventivní opatření, jeţ budou minimalizovat negativní dopady tohoto odvětví na samotné 

sázející. Provozovatelé internetové hry budou povinni umoţnit sázejícímu v rámci procesu 

jeho registrace nastavit si limity vsazených částek za příslušné časové období popř. omezit 

dobu, po kterou bude moţné se internetové hry zúčastnit. Jedná se o opatření, jeţ v plném 

rozsahu reflektují tzv. best practices států, jeţ mají s regulací online loterií a jiných 

podobných her mnohaleté zkušenosti a jeţ byly v souhrnu promítnuty do Doporučení 

Evropské komise o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů sluţeb loterií a jiných 

podobných her online a prevenci hraní loterií a jiných podobných her online nezletilými 

osobami ze dne 14. července 2014. I přes to, ţe se nejedná o závazný pramen evropského 

práva, je zcela namístě tyto „best practices“ v rámci připravované legislativní úpravy 

zohlednit a plně vyuţít zkušeností, jimiţ v oblasti regulace online loterií a jiných podobných 

her disponují jiné členské státy Evropské unie. 

 

 

8. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy  

 

Navrhovaná úprava umoţní otevřením trhu vstup zahraničním provozovatelům, kteří 

v současné době provozují loterie a jiné podobné hry na českém trhu nelegálně bez patřičného 

povolení a z tohoto provozování neplyne do veřejných rozpočtů ţádný výnos. Úprava tedy 

zabrání daňové ztrátě vyčíslené Nejvyšším kontrolním úřadem na 600 mil. Kč či podle 

Analýzy trhu sázkových a loterijních společností v České republice a ve světě aţ 

o 715 mil. Kč ve vazbě na podporu sportu, kterou zpracovala KPMG.  

Úpravou platného zákona, tak jak je navrhováno, lze předpokládat efektivnější výběr 

daní, zabránění daňovým ztrátám způsobených provozováním loterií a her bez povolení.  

Vzhledem k tomu, ţe je jiţ v současné době ustanoven poradní orgán vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (Rada vlády) a jmenován národní protidrogový koordinátor, 

nelze očekávat dodatečné náklady s jejich právním ukotvením. Naopak lze očekávat sníţení 

společenských nákladů na patologické hráčství v ČR prostřednictvím prevence a léčby 

problémových forem hazardního hraní. Současné společenské náklady loterií a jiných 

podobných her byly vyčísleny ve výši cca 15 mld. Kč ročně, z toho 3 mld. Kč hmotné 

náklady (vydávané z veřejných rozpočtů). Příjmy z odvodů z hazardního hraní jsou 

v současné době ve výši cca 8 mld. Kč, 1% podíl na realizaci protidrogové politiky tedy činí 

cca 80 mil. Kč. Aktivity připraveného akčního plánu pro hazardní hraní přitom byly vyčísleny 

ve výši cca 110 mil. Kč ročně. Objem 80 mil. Kč odvodů z hazardního hraní nedosahuje ani 

této částky. Současných mimořádných 3-5 mil. Kč ročně je částka naprosto nedostatečná.   
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Navrhovaná úprava nezatíţí státní rozpočet ani jiné veřejné rozpočty. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1 

V souvislosti s prakticky nijak nekontrolovaným rozmachem provozování technických 

herních zařízení, jejichţ provozovatelé zcela úmyslně obcházejí ustanovení loterního zákona 

v tom směru, ţe k provozování takovýchto zařízení vyuţívají zcela účelově marginálního či 

pouze domnělého dovednostního resp. znalostního prvku v podobě vědomostní soutěţe. 

Konkrétně se jedná o technická zařízení označovaná jako např. „kvízomaty“ či „slevostroje“. 

Provozování takovýchto nelegálních zařízení přitom znamená zcela zásadní ohroţení 

veřejného pořádku a s ohledem na svou neregulovatelnost můţe mít přímo fatální důsledky 

z pohledu vzniku závislosti a veškerých negativních dopadů spojených s diagnózou 

patologického hráčství. Doposud provozovatelé uvedených technických zařízení zneuţívaly 

sporného výkladu týkajícího ho se definice loterie a jiné podobné hry ve smyslu ustanovení § 

1 odst. 2 loterního zákona. Cílem předkládané novely je tak především posílit efektivitu 

postihu takovýchto společensky vysoce rizikových aktivit, a to zejména v tom směru, aby 

došlo k zakotvení jejich zcela jednoznačného a nezpochybnitelného zákazu na základě 

ustanovení loterního zákona. Jednoznačný zákaz provozování jakýchkoliv technických 

zařízení, které by pod zástěrkou vědomostní soutěţe nabízely sázejícím sázkové hry, v jejichţ 

rámci by ve skutečnosti o výhře, prohře či jejich výši rozhodovala náhoda nebo předem 

neznámá okolnost, by měl zcela zásadním způsobem přispět k postihu jejich provozování a 

k ochraně výše uvedených veřejných zájmů. 

 

K bodu 2 

Změna je navrhována v návaznosti na výtku Evropské komise, která v poţadavku sídla 

na území České republiky jako nezbytnou podmínku pro získání povolení k provozování 

loterií nebo jiných podobných her, spatřovala rozpor s primárním právem Evropské unie, 

zejména články 49 (právo usazování), 56 (volný pohyb sluţeb) a 63 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (volný pohyb kapitálu).  

 

K bodu 3 aţ 5 

Podle nové konstrukce se výslovně zakazuje jakákoliv podpora provozování 

nepovolené loterie a jiné podobné hry, ať uţ nabývá formy podpory prodeje nepovolených 

loterií a jiných podobných her, jakoţ i veškeré formy zprostředkování účasti na nepovolených 

loteriích a jiných podobných hrách, včetně zprostředkování vkladu a výplaty výher z těchto 

her. Tento výčet je toliko příkladný a umoţňuje tak pro futuro za podporu provozování 

povaţovat jakoukoliv činnost, jejímţ cílem je usnadnit či podpořit provozování nepovolené 

loterie a jiné podobné hry a nejedná se přitom o činnosti komplexně upravené zvláštním 

právním předpisem (např. zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy). Naopak za podporu 

provozování je nutné vţdy povaţovat činnosti v definici explicitně uvedené.  

V souvislosti s nově zavedenou definicí podpory provozování došlo k precizaci 

původní široké definice provozování, jejíţ předchozí bezbřehost způsobovala celou řadu 

aplikačních problémů.  
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K bodu 6 aţ 12 a 14 

V návaznosti na odstranění poţadavku sídla na území České republiky je nově 

v souladu s poţadavky Evropského práva stanoveno, ţe povolení k provozování loterií nebo 

jiných podobných her můţe být vydáno právnické osobě se sídlem na území členského státu 

Evropské unie nebo na území státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru. V této souvislosti jsou provedeny i nutné změny v dosavadním § 4 

odstavci 6, 7, 8 a 9, které upravují poţadavky na provozovatele, a to podle jednotlivých typů 

loterií a jiných podobných her. 

Návrh stanoví, ţe v případě právnické osoby se sídlem v jiném členském státě 

Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, 

musí jít o právnickou osobu, která splňuje srovnatelné poţadavky stanovené loterním 

zákonem. Dovolává-li se návrh u takovéto zahraniční právnické osoby srovnatelnosti s českou 

právnickou osobou, je tato podmínka splněna, jestliţe se ve všech podstatných znacích 

shoduje s právní formou akciové společnosti, jak ji definuje český právní řád, a současně 

splňuje všechny další poţadavky, které na tuto právnickou osobu klade loterní zákon.  

Prostřednictvím předloţeného návrhu zároveň dochází k odstranění obligatorní 

registrace sázejících v kamenných pobočkách provozovatele resp. na místech, kde běţně 

přijímá sázky. V souvislosti s odstraněním poţadavku sídla na území České republiky a 

otevřením trhu pro provozovatele z jiných členských států Evropské unie by tato forma 

registrace mohla zakládat překáţku volnému pohybu sluţeb dle čl. 56 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Z tohoto důvodu a v zájmu předcházení jakýmkoliv rozporům s unijním 

právem je nutné tuto zákonnou podmínku odstranit. Proces registrace bude nadto 

transparentně upraven příslušnými ustanovení nové části šesté. 

Návrh výslovně stanovuje pravidlo pro přepočet cizí měny na českou korunu v případě 

poţadavků na výši základního kapitálu. V takovém případě nesmí být hodnota základního 

kapitálu po přepočtu na českou korunu niţší neţ zákonem stanovená výše základního kapitálu 

pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her. Přepočet se bude řídit kurzem České 

národní banky platným ke dni podání ţádosti o povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry.  

 

K bodu 12 

Podle nově navrhované právní úpravy se explicitně zakazuje provozování loterií a 

jiných podobných her, u nichţ je jejich výsledek (výhra případně její výše) odvislý od sázek 

učiněných v souvislosti s provozováním loterie nebo jiné podobné hry, k jejímuţ provozování 

nebylo vydáno povolení podle tohoto loterního zákona. Tento zákaz směřuje proti praxi 

spočívající v propojování účastníků povolených loterií a jiných podobných her s loteriemi a 

jinými podobnými hrami, které podle českého loterního zákona povoleny nebyly. Takovéto 

propojování sázejících registrovaných na základě různých národních právních úprav je 

vyuţívané především v rámci provozování on-line kasinových her (zejména pokeru či jiných 

karetních popř. i válcových her) a znamená velká rizika pro zajištění účinné aplikace opatření 

proti praní špinavých peněz, a to v důsledku účasti sázejících z jurisdikcí s niţším standardem 

regulace loterií a jiných podobných her. S ohledem na skutečnost, ţe loterie dle části první 

loterního zákona bylo na základě studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

drogové závislosti & SC&C vyhodnoceno jako nejméně společensky škodlivý druh loterií a 

jiných podobných her je přípustné vyjmout z výše uvedeného zákazu provozování tzv. 

sdílených loterií dle ustanovení §6a loterního zákona.  

 

K bodu 14 
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V souvislosti s umoţněním zahraničním subjektům ţádat o povolení k provozování 

loterií a jiných podobných her na území České republiky je nutné nově vymezit, jakým 

způsobem budou nejen tito zahraniční provozovatelé dokládat svou bezúhonnost. V tomto 

ohledu dochází k převzetí úpravy obsaţené v návrhu zákona o hazardních hrách a rozšíření 

výčtu osob, které musí podmínky tohoto zákona z pohledu své bezúhonnosti splňovat. 

Takovéto opatření má za cíl zajistit maximální moţnou důvěryhodnost provozovatelů loterií a 

jiných podobných her z pohledu plnění jejich zákonných povinností, a to především 

v souvislosti s významným nárůstem počtu těchto provozovatelů na tuzemském trhu 

s loteriemi a jinými podobnými hrami. 

 

K bodům 15 aţ 17 

V souvislosti s umoţněním zahraničním subjektům ţádat o povolení k provozování 

loterií a jiných podobných her je v souladu s pravidly evropského práva stanoveno, ţe tzv. 

jistota můţe být sloţena nejen na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva 

se sídlem na území České republiky, nýbrţ téţ u jakékoliv z těchto institucí, jejichţ sídlo se 

nachází na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru. 

Současně je nutné stanovit poţadovanou výši jistoty pro loterie a jiné podobné hry 

provozované dálkovým způsobem prostřednictvím internetu podle nově upravené části šesté 

loterního zákona. Výše jistoty pak plní zásadní regulační funkci v tom směru, ţe má umoţnit 

provozování pouze ekonomicky dostatečně silným subjektům, u nichţ se dá s přihlédnutím ke 

všem okolnostem důvodně předpokládat, ţe budou schopni kdykoliv během provozování 

dostát svým závazkům, jeţ jim z jejich činnosti budou vyplývat. 

 

K bodu 18 

V souvislosti s otevřením trhu s loteriemi a jinými podobnými hrami provozovatelům 

usazeným mimo území České republiky je zřejmé, ţe podmínky loterního zákona musí 

zohlednit také situace, ve kterých bude mezi takovýmito subjekty docházet k provozování 

jediného loterního produktu. V současné době se jedná především o provozování číselných 

loterií, v jejichţ rámci je herní jistina vytvářena na základě vkladů poskytnutých sázejícími u 

jednotlivých národních provozovatelů, avšak o výhře či prohře rozhoduje jediné slosování, 

jehoţ výsledky jsou následně společné pro všechny provozovatele, kteří se na provozování 

takovéto sdílené loterie podílejí. Odpovědnost za řádné provozování sdílené loterie pak plně 

nese ten provozovatel, který na území tohoto státu zajišťuje výběr sázek a výplatu výher.  

 

K bodu 19 

Vzhledem k nezastavitelnému technickému pokroku se stala dosavadní právní úprava 

nevyhovující poţadavkům a moţnostem současného trhu s loteriemi a jinými podobnými 

hrami. Prakticky všechny loterie a jiné podobné hry je technicky moţné provozovat dálkovým 

přístupem prostřednictvím internetu. Restriktivní regulace by byla proti smyslu a účelu 

zákona, neboť ze současných zkušeností je známo, ţe v jejím důsledku jsou sázející poměrně 

snadno schopni takovouto nepřiměřenou regulaci obcházet prostřednictvím účasti na loteriích 

a jiných podobných hrách na internetových stránkách provozovatelů, kteří nedisponují 

patřičným povolením k této činnosti, kde jim stát nemůţe zajistit příslušnou míru ochrany.  

V souvislosti s otevřením trhu pro zahraniční subjekty usídlené v jiných členských 

státech Evropské unie (Evropského hospodářského prostoru), kteří se zaměřují především na 

oblast provozování loterií a jiných podobných her dálkovým přístupem prostřednictvím 

veřejné sítě internet, je nezbytné nahradit dosavadní zmatečnou právní úpravu této oblasti, jeţ 
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na jedné straně nevylučuje, ba spíše podporuje vyuţití internetu, avšak na straně druhé pro to 

nezakládá ţádná pravidla. Dochází proto k vymezení zcela nového pojmu „internetové hry“, 

jeţ však není samostatným druhem loterie nebo jiné podobné hry, nýbrţ se jedná o formu 

(kanál), jejímţ prostřednictvím mohou být jednotlivé druhy loterií nebo jiných podobných her 

dle § 2 zákona o loteriích provozovány. Princip těchto druhů loterií a jiných podobných her 

tak zůstává zcela identický a dochází pouze k rozšíření legálních forem, jejichţ 

prostřednictvím jsou tyto konkrétní loterie nebo jiné podobné hry sázejícímu zpřístupněny. 

Prostřednictvím veřejné sítě Internet bude dle předloţené novely moţné provozovat všechny 

druhy loterií nebo jiných podobných her upravených loterním zákonem v ustanovení § 2 

písm. a) a c) aţ n), přičemţ musí být splněny a zachovány všechny poţadavky a podmínky 

stanovené zákonem s přihlédnutím ke specifickým aspektům, jeţ jsou spojené 

s provozováním takovýchto loterií a jiných podobných her v tomto prostředí (např. faktická 

nerealizovatelnost poţadavku provozování sázkových her v kasinu dle § 2 písm. i) loterního 

zákona prostřednictvím hodnotových ţetonů aj.). Ustanovení rovněţ zavádí pro provozovatele 

internetové hry výslovný zákaz nabízet nebo poskytovat jakékoli zařízení umoţňující účast na 

internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby. Účelem tohoto opatření je zamezit 

vytvoření nezákonných heren.  

Vzhledem k výše naznačené absenci dosavadní úpravy loterií a jiných podobných her 

prostřednictvím internetu je nezbytné vymezit téţ základní technické parametry a poţadavky, 

které bude muset kaţdý provozovatel takto provozovaných loterií a jiných podobných her 

splňovat. Takovéto technické parametry a poţadavky byly včleněny do zcela nové části šesté 

loterního zákona a jejich základními východisky byla především ochrana sázejících, 

transparentnost provozování internetových her či dodrţování předpisů upravujících opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jako základní poţadavek se 

jeví otázka umístění jednotlivých serverů, jejichţ prostřednictvím je internetová hra 

provozována. Zatímco servery, na nichţ probíhají herní procesy mohou být s ohledem na 

respektování volného pohybu zboţí a sluţeb umístěny v kterémkoliv členském státě EU 

(EHP), servery s finančními daty a osobními údaji sázejících budou muset být obligatorně 

umístěny na území České republiky, a to s ohledem na veřejnoprávní zájem na ochraně 

finančních a fiskálních zájmů České republiky, stejně jako na dostatečné ochrany osobních a 

jiných údajů o tuzemských sázejících účastnících se internetových her. 

Pokud jde o zajištění efektivního výkonu státního dozoru nad provozováním loterií 

internetových her, pak je provozovatel takovýchto loterií a jiných podobných her povinen 

zřídit příslušným orgánům státního dozoru dálkový a nepřetrţitý přístup ke všem herním a 

finančním datům. Herními daty se v tomto směru rozumí především údaje o vyhodnocování 

jednotlivých okolností, jeţ určují výhru ve smyslu § 1 odst. 3 loterního zákona, kterými 

mohou být např. sázkové příleţitosti v rámci kurzového sázení či výsledky konkrétních 

slosováních v rámci číselných loterií. Finančními daty, k jejichţ zpřístupnění formou 

dálkového a nepřetrţitého pasivního přístupu je provozovatel loterií a jiných podobných her 

provozovaných dálkovým způsobem povinen, se rozumí především údaje o vsazených 

částkách resp. vyplacených výhrách, a to jak ve svém souhrnu za určité časové období, tak 

v podobě jednotlivých transakcí individualizovaných ve vztahu ke konkrétním sázejícím. 

Vymezení informačních povinností, s nimiţ bude provozování internetových her 

spojeno, je jedním ze základních opatření v eliminaci škodlivých účinků spojených 

s nadměrnou účastí na loteriích a jiných podobných hrách provozovaných dálkovým 

způsobem prostřednictvím Internetu. 

V případě provozování loterií a jiných podobných her provozovaných prostřednictvím 

internetu se jeví jako zcela zásadní umoţnit kaţdému jednotlivému sázejícímu nastavit  si 

individuální finanční a časové podmínky své účasti. Pokud jde o finanční omezení, jeţ si je 

hráč povinen nastavit jiţ v průběhu své registrace u kaţdého jednotlivého provozovatele 
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internetových her, při jeho vymezení se vycházelo ze zcela jednoznačného argumentu, dle 

nějţ nastavení limitu výše sázek za určité období (kalendářní den či měsíc) je naprosto 

determinující ve vztahu k eventuální výši prohry. S ohledem na předcházení neuváţeného 

navyšování limitů účasti sázejícího na internetové hře, je účinnost jakéhokoliv navyšování 

těchto limitů stanovena aţ od 24 hodin od provedení takovéto změny, a to plně v souladu 

s bodem 29 písm. b) Doporučení Evropské komise ze dne 14.7.2014 o zásadách pro ochranu 

spotřebitelů a hráčů sluţeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online 

nezletilými osobami. Oproti tomu předloţená úprava stanovuje prakticky okamţitou účinnost 

v případě zpřísnění jakýchkoliv limitů účasti sázejícího, čímţ bude dostatečným způsobem 

zohledněna vůle sázejícího moderovat své chování v rámci účasti na internetové hře. 

Základní podmínkou účasti sázejícího na internetové hře je úspěšné ukončení procesu 

registrace. Registrace sázejících je jediným nástrojem, kterým je moţné účinně eliminovat 

rizika spojená s prakticky plně anonymním prostředí Internetu. Jejím smyslem je tedy 

primárně ověřit totoţnost a věk sázejícího, přičemţ provozovatel bude moci zaregistrovat 

pouze takového sázejícího, jenţ zcela prokazatelně překročil 18. rok věku. Dosavadní úprava 

v § 4 odst. 5 zákona o loteriích stanovovala téţ formální poţadavky týkající se procesu 

registrace sázejících, přičemţ tyto poţadavky spočívaly v obligatorní registraci sázejících 

pouze po osobní kontrole totoţnosti a věku v místech, která provozovatel přijímal sázky na 

loterie nebo jiné podobné hry. Tento poţadavek se jeví jako diskriminační z pohledu vstupu 

zahraničních subjektů usídlených v jiných členských státech Evropského unie (Evropského 

hospodářského prostoru), jelikoţ tito nemohou disponovat sítí poboček na území České 

republiky a dle evropského práva resp. jeho zásad volného pohybu zboţí, sluţeb a kapitálu po 

nich ani nemůţe národní úprava vytvoření takovéto sítě vyţadovat. Z tohoto důvodu bude 

nově na samotném provozovateli, aby učinil veškerá moţná opatření, která budou moci 

spolehlivě prokázat věk a totoţnost sázejících. V opačném případě se samozřejmě vystavuje 

riziku postihu v rámci správního trestání. 

V souvislosti s procesem registrace je sázející vţdy povinen identifikovat bankovní 

účet, popřípadě platební kartu, jejichţ je vlastníkem nebo disponentem, a to za účelem 

vkládání či vyplácení (v případě bankovního účtu) peněţních prostředků na a z uţivatelského 

účtu vedeného u provozovatele. Tento účet (karta) bude nově zákonem definován jako tzv. 

registrovaný bankovní účet (registrovaná platební karta) a aţ na výjimku v § 40h bude moţné 

na uţivatelský účet vkládat či z uţivatelského účtu vyplácet peněţní prostředky. Provozovatel 

tak nesmí ani provést, resp. umoţnit, platbu z uţivatelského účtu ve prospěch 

neregistrovaného účtu. Stejně tak je povinen vrátit jakékoliv platby, které by pocházely 

z jiného neţ registrovaného bankovního účtu (registrované platební karty).  

Výjimka z tohoto pravidla v rámci nově vloţeného ustanovení § 40h umoţňuje 

v omezeném objemu (5 000 Kč) vyplácet z uţivatelského účtu peněţní prostředky v hotovosti 

a vkládat na uţivatelský účet v souladu se zákonem upravujícím omezení plateb v hotovosti.  

Obě tato ustanovení mají za cíl významným způsobem omezit rizika spojená 

s legalizací výnosů z trestné činnosti. 

Proces registrace můţe být spojen s určitým časovým prodlením na straně 

provozovatele, jeţ by mohlo nepřiměřeným způsobem narušit účast sázejících na 

internetových hrách. V zájmu vytvoření prostoru pro řádné a efektivní ověření všech údajů 

provozovatelem bude nová úprava umoţňovat zřízení tzv. dočasného uţivatelského účtu, 

jehoţ prostřednictvím se sázející bude moci v určité omezené míře účastnit loterií nebo jiných 

podobných her provozovaných prostřednictvím internetu, aniţ by byl proces jeho registrace 

dokončen. Tato omezená míra spočívá především v omezené době aktivace (30 dnů), 

v omezení celkové výše vkladu (3 000 Kč) a konečně v zákazu výplaty jakýchkoliv vloţených 

vkladů či výher. 
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Vzhledem ke skutečnosti, ţe předloţený návrh novely loterního zákona umoţňuje 

provozování internetových her subjektům usídleným v jiných členských státech EU (EHP) je 

naprosto nezbytné, aby stát přijal konkrétní opatření, jejichţ prostřednictvím bude eliminovat 

nelegální nabídku takovýchto loterií a jiných podobných her. Předloţený návrh novely 

z tohoto důvodu zavádí blokaci internetových stránek a blokaci plateb učiněných v souvislosti 

s účastí sázejících na nepovolených internetových hrách. Obě tato opatření jsou úzce 

provázána se seznamem nepovolených internetových her, který vede Ministerstvo financí, 

které je zároveň věcně příslušné k rozhodnutí o zápisu do tohoto seznamu. Seznam 

nepovolených internetových her je jedním z prostředků boje proti nelegálním provozovatelům 

takovýchto loterií a jiných podobných her, jenţ je velmi často vyuţíván v rámci evropských 

právních úprav. Jeho prostřednictvím můţe být široká veřejnost prakticky okamţitě 

seznámena se skutečností, zda určitý provozovatel internetových her nabízející své sluţby na 

tuzemském trhu tyto své sluţby nabízí na základě platného povolení Ministerstva financí či 

nikoliv.  

Vymezení základních podmínek provozování internetové hry dle nově navrhované 

části šesté loterního zákona prakticky v plném rozsahu odpovídá úpravě takovýchto loterií a 

jiných podobných her v rámci návrhu zákona o hazardních hrách. V tomto směru tak bude 

zajištěn plynulý přechod z loterního zákona na novou komplexní právní úpravu, a to jak pro 

provozovatele loterií a jiných podobných her, jakoţto primární adresáty příslušných norem, 

tak pro samotného regulátora, kterým je v obou případech Ministerstvo financí. 

 

K bodu 20 a 21  

Předkládaná novela nově upravuje poplatníka a předmět odvodu z loterií a jiných 

podobných her. Poplatníkem je vedle drţitele povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry i ten, kdo loterii nebo jinou podobnou hru provozuje na území ČR bez 

příslušného povolení.  

Předmětem daně je nadále provozování loterie a jiné podobné hry, a to znovu i takové, 

k jejímuţ provozování provozovatel nedisponuje příslušným povolením. V souvislosti 

s provozováním internetových her je dále nezbytné zdůraznit princip teritoriality, neboť 

zásadním cílem navrhované úpravy je zdanit provozování internetových her na území České 

republiky. S ohledem na faktickou neohraničitelnost internetu je nezbytné vymezit kritérium, 

na jehoţ základě by bylo moţné určit, kdy je internetová hra provozována na území České 

republiky. Tímto kritériem je po vzoru posledního návrhu zákona o hazardních hrách a o dani 

z hazardních her bydliště sázejících. Vzhledem k absenci legální definice pojmu bydliště 

v loterním zákoně, je nutné vycházet z definice obsaţené v § 80 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, dle níţ je bydlištěm osoby místo, kde se tato osoba zdrţuje s úmyslem ţít 

tam s výhradou změny okolností trvale.  

 

K bodům 22 aţ 24 

V souvislosti s výše uvedenými úpravami zákona o loteriích dochází k příslušné 

modifikaci ustanovení týkajících se správního trestání. Konkrétně pak dochází k navýšení 

horní hranice pokuty za provozování nepovolených loterií a jiných podobných her či 

k vymezení sankce pro poskytovatele internetového připojení či platebních sluţeb, jeţ 

nebudou respektovat ustanovení týkající se blokace internetových adres, na kterých jsou 

dostupné internetové hry bez povolení v České republice. 

Zároveň dochází k zařazení liberačního důvodu pro právnické osoby provozující 

loterie a jiné podobné hry, jenţ dosud nebyl v této oblasti správního trestání vymezen. 
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K bodu 25 

S ohledem na roztříštěnost právní úpravy v loterním zákoně definující správní orgány 

příslušné k povolování jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her (viz např. § 6 odst. 1 

či § 18 odst. 1 loterního zákona) je nezbytné jasným způsobem vymezit, který povolující 

orgán dle loterního zákona bude příslušný k vydávání povolení k provozování internetových 

her. S ohledem na výše uvedenou neohraničitelnost prostředí internetu bude v tomto směru 

věcně příslušné Ministerstvo financí. Vzhledem ke skutečnosti, ţe nová část šestá stanovuje 

toliko obecné podmínky pro provozování internetové hry, bude nezbytné, aby konkrétní 

podmínky provozování jednotlivých loterií nebo jiných podobných her provozovaných 

prostřednictvím internetu byly definovány přímo v povolení. Za tímto účelem tak dochází 

k rozšíření výčtu loterií a jiných podobných her, k jejichţ povolování je Ministerstvo financí 

příslušné na základě ustanovení § 50 odst. 3 loterního zákona.  

 

K Čl. II  

Podle přechodných ustanovení se řízení ve věcech loterií a jiných podobných her 

zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

Předkládaný zákon současně stanoví, ţe povolení k provozování loterií a jiných 

podobných her vydaná na základě § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti do doby stanovené 

v povolení. 

Návrh současně upravuje vztah registrace sázejících na loterie a jiné podobné hry 

provozované prostřednictvím veřejné sítě internet učiněné v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 

loterního zákona ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v souladu se 

Standardem státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi k provozování loterií a jiných 

podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím 

veřejné sítě internet, a to v tom směru, ţe takto provedené registrace svou povahou plně 

odpovídají procesu registrace sázejících dle předkládané právní úpravy. V této souvislosti je 

provozovatel povinen umoţnit sázejícím registrovaným podle dosavadní právní úpravy si 

nastavit sebeomezující opatření dle nově navrhovaného ustanovení § 40d. 

 

K Čl. III   

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

v aktuálně platném znění nezahrnuje v seznamu trestných činů, za které je právnická osoba 

trestně odpovědná, trestný čin neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry 

podle § 252 trestního zákoníku. S ohledem na aktuální stav mezinárodní spolupráce 

v trestních věcech, která naopak v oblasti správního trestání stále ještě naráţí na řadu 

problémů při jejich efektivním vymáhání, se jedná o jednu z nejefektivnějších forem postihu 

nepovolených loterií a jiných podobných her. V důsledku nárůstu společensky škodlivého 

jednání spočívajícího v obcházení loterního zákona, kterého se dopouští v řadě případů právě 

právnické osoby, a v souvislosti s umoţněním zahraničním subjektům provozovatel loterie a 

jiné podobné hry na území ČR, se proto jeví vhodné doplnit do výčtu § 7 zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim trestný čin neoprávněného 

provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252 trestního zákoníku.  

Rozšíření trestněprávní odpovědnosti právnických osob na nelegální provozování 

loterií a jiných podobných her bude mít dále významný dopad na efektivnější postih 

provozovatelů nelegálních technických herních zařízení uvedených v novém § 1 odst. 6 

loterního zákona. Společenská škodlivost provozování „kvízomatů“ a obdobných zařízení 
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dostatečným způsobem odůvodňuje závěr spočívající v potřebě co nejpřísnějšího postihu 

subjektů, kteří takováto zařízení provozují a mají z této činnosti značný majetkový prospěch 

získaný na úkor státu a samotných sázejících. 

 

K Čl. IV  

V aktuální právní úpravě pro oblast protidrogové politiky reprezentované zákonem 

379/2005 Sb., není dosud výslovně stanoveno, ţe problematika hazardního hraní je součástí 

protidrogové politiky a rovněţ neodráţí současné potřeby protidrogové politiky ČR v oblasti 

její koordinace. Vláda v roce 2014 přijala v rámci Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2010–2018 nový přístup k protidrogové politice ve smyslu tzv. integrované 

protidrogové politiky. Integrovaná protidrogová politika zahrnuje problematiku nelegálních 

drog, alkoholu, tabáku a hazardního hráčství. Současné vymezení protidrogové politiky a její 

koordinace je proto nedostatečné. Současně s těmito změnami byla vládě v září 2014 

předloţena Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR 

(usnesení č. 746 ze dne 15. 9. 2014), která mimo jiné konstatovala dosavadní absenci 

komplexní politiky vůči hazardnímu hraní v ČR, zejména absenci preventivních 

poradenských a léčebných programů určených obecné populaci, hazardním hráčům a 

patologickým hráčům. Neexistují tudíţ ani finanční zdroje na realizaci opatření v této oblasti 

mimo mimořádný dotační titul Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve výši 3–5 

mil. Kč ročně od r. 2013. 

Návrh přináší změnu ve třech oblastech: rozšíření definice protidrogové politiky o 

problematiku hazardního hraní, posílení koordinace protidrogové politiky a alokace 

finančních prostředků na vznik a zajištění dostupnosti preventivních poradenských a 

léčebných sluţeb v oblasti hazardního hraní.  

Za tímto účelem se navrhuje stanovit objem prostředků ve státním rozpočtu 

kaţdoročně účelově určených na realizaci protidrogové politiky v oblasti hazardního hraní 

tak, aby odpovídal 1 % z odvodu z loterií a jiných podobných her v rámci průřezového 

ukazatele „program protidrogové politiky“, jako závazný ukazatel a rovněţ ve střednědobém 

výhledu státního rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech.  

Návrh přinese zlepšení, posílení a stabilitu koordinačních mechanismů v souvislosti s 

právním ukotvením funkcí meziresortního orgánu pro oblast protidrogové politiky a 

národního koordinátora pro protidrogovou politiku. Dojde ke sníţení společenských nákladů 

na patologické hráčství v ČR prostřednictvím prevence a léčby problémových forem 

hazardního hraní. Společenské náklady byly vyčísleny ve výši cca 15 mld. Kč ročně, z toho 3 

mld. Kč hmotné náklady (vydávané z veřejných rozpočtů). Příjmy z odvodů z hazardního 

hraní jsou v současné době ve výši cca 8 mld. Kč, 1% podíl činí tedy cca 80 mil. Kč. Aktivity 

připraveného akčního plánu pro hazardní hraní byly vyčísleny ve výši cca 110 mil. Kč ročně. 

Objem 80 mil. Kč odvodů z hazardního hraní nedosahuje ani této částky.  Současných 

mimořádných 3-5 mil. Kč ročně je částka naprosto nedostatečná. 

 

 

 

 

V Praze dne 10. 7. 2015   

 

Jan Bartošek v. r. 
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