
 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

Změna zákona č. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 

254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb. (část), zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011, 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 112/2013 Sb. a zákona č. 

215/2013 Sb. 

 

§ 1 

(6) Za loterii nebo jinou podobnou hru se povaţuje také hra provozovaná 

prostřednictvím programově řízeného technického zařízení, které je obsluhované přímo 

sázejícím a které umoţňuje účast na vědomostní soutěţi, a to za současného vyuţití 

náhody nebo předem neznámé okolnosti jako skutečnosti rozhodující o výhře, její výši, 

nebo prohře (např. kvízomat). Provozování loterií a jiných podobných her dle předchozí 

věty je zakázáno. 

(67) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky 

včetně moţnosti výhry, jsou zakázány. 

(7) Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry můţe být jen právnická osoba se sídlem na 

území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry. 

(8) Provozovatelem loterie a jiné podobné hry můţe být jen právnická osoba se sídlem v 

České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní 

stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, které oprávněný orgán vydal 

povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. 

(89) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") můţe být jen fyzická 

osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (sázku) 

provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Osobám mladším 18 let je účast 

na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Provozovatel loterií a jiných podobných her 

musí učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je 

oprávněn poţadovat předloţení průkazu totoţnosti. 

(910) Propagace, reklama a podpora prodeje loterií a jiných podobných her nepovolených 

nebo neoznámených podle tohoto zákona je zakázána. Porušení tohoto ustanovení podléhá 

sankci ve výši stanovené jiným právním předpisem1). 

(11) Podpora provozování loterií a jiných podobných her, které nebyly povoleny podle 

tohoto zákona (dále jen „nepovolené loterie a jiné podobné hry“) se zakazuje. Za 

podporu provozování se povaţuje zejména podpora 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 

nepovolených loterií a jiných podobných her. 

(12) Účast na nepovolených loteriích a jiných podobných hrách je zakázána. 

____________________  

1) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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§ 4 

(3) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení loterií 

a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, organizačních, finančních, 

technických a dalších sluţeb souvisejících se zajištěním provozu těchto her a jejich řádné 

ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech dalších 

činností, které provozovateli ukládají jiné právní předpisy. 

(3) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení 

loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zajištění jejich provozu a jejich 

řádného ukončení a vyúčtování. 

(4) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her můţe být vydáno pouze právnické 

osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat tuzemské právnické 

osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost 

majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i).  

(4) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her můţe být vydáno pouze 

právnické osobě, která má sídlo na území členského státu Evropské unie nebo na území 

státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.  

(5) V případě, ţe ministerstvo povolí loterii nebo jinou podobnou hru provozovanou 

prostřednictvím sítě internet, můţe probíhat registrace sázejících na takovou hru pouze v 

místech, kde ţadatel, který o takové povolení ţádá, běţně přijímá sázky na loterii nebo jinou 

podobnou hru povolenou podle tohoto zákona. 

(65) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50 

odst. 3 můţe provozovat 

a) stát, 

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání 

provozování loterií a jiných podobných her, jejíţ veškeré akcie znějí na jméno; je-li 

akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na 

jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 100 000 000 Kč a nesmí 

být sníţen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve 

stanovené výši musí být splacen pouze peněţitými vklady. Původ finančních prostředků 

pouţitých na splacení základního kapitálu je ţadatel v řízení o povolení loterie a jiné podobné 

hry povinen prokázat (např. souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze 

zahraničí). Základní kapitál musí být splacen před podáním ţádosti o povolení, jinak se 

povolení nevydá.; 

c) právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který 

je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která splňuje 

srovnatelné poţadavky stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy. 
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(76) Sázkové hry podle § 2 písm. e) můţe provozovat akciová společnost se sídlem na území 

České republiky, která je zaloţena k provozování těchto her a jejíţ veškeré akcie znějí na 

jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré 

akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 30 000 000 

Kč a nesmí být sníţen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní 

kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněţitými vklady. Základní kapitál musí 

být splacen před podáním ţádosti o povolení, jinak se povolení nevydá. Sázkové hry podle 

tohoto odstavce můţe také provozovat právnická osoba se sídlem v jiném členském státě 

Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, která splňuje srovnatelné poţadavky stanovené tímto zákonem 

a jinými právními předpisy. 

(87) Sázkové hry podle § 2 písm. g) můţe provozovat akciová společnost se sídlem na území 

České republiky, která je zaloţena k provozování loterií a jiných podobných her a jejíţ 

veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová 

společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti 

musí činit nejméně 30 000 000 Kč a nesmí být sníţen pod tuto minimální výši po celou dobu 

platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněţitými 

vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním ţádosti o povolení, jinak se povolení 

nevydá. Sázkové hry podle tohoto odstavce můţe také provozovat právnická osoba se 

sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která splňuje srovnatelné poţadavky 

stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy. 

(98) Sázkové hry podle § 2 písm. k) můţe provozovat stát nebo státem pověřená akciová 

společnost se sídlem na území České republiky, která je zaloţena k provozování těchto her a 

jejíţ veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová 

společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti 

musí činit nejméně 10 000 000 Kč a nesmí být sníţen pod tuto minimální výši po celou dobu 

platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněţitými 

vklady. Základní kapitál musí být splacen před podáním ţádosti o povolení, jinak se povolení 

nevydá. Sázkové hry podle tohoto odstavce můţe také provozovat právnická osoba se 

sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru, která splňuje srovnatelné poţadavky 

stanovené tímto zákonem a jinými právními předpisy. 

(10) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v 

zahraničí, při nichţ jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry 

provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí 

je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při nichţ jsou sázky 

placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo můţe k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto 

zákazu výjimku. 

(9) Provozování loterií a jiných podobných her, u nichţ je výhra nebo její výše závislá na 

sázkách přijímaných v souvislosti s provozováním loterií a jiných podobných her, které 

nebyly povoleny podle tohoto zákona, se zakazuje. Ustanovení předcházející věty se 

nevztahuje na sdílené loterie dle § 6a. 
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(10) Pokud je provozovatelem právnická osoba, která má sídlo na území jiného 

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

Evropském hospodářském prostoru, a její základní kapitál je vyjádřen v cizí měně, 

hodnota základního kapitálu po přepočtu na českou korunu nesmí být niţší neţ tímto 

zákonem stanovená výše základního kapitálu pro jednotlivé druhy loterií a jiných 

podobných her. Přepočet z cizí měny na českou korunu se řídí kurzem České národní 

banky ke dni podání ţádosti o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 

 

 

§ 4a 

(1) Ţadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen "ţadatel"), fyzické 

osoby, které jsou u ţadatele statutárním orgánem nebo jsou jeho členy, a fyzické osoby, 

pokud jsou akcionáři nebo společníky ţadatele, musí být osobami bezúhonnými. Je-li 

akcionářem nebo společníkem ţadatele jiná právnická osoba, musí být bezúhonná; tato 

podmínka platí rovněţ pro fyzické osoby, které u této právnické osoby jsou statutárním 

orgánem nebo jsou jeho členy. 

(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovaţuje 

a) právnická osoba, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný 

čin, jehoţ skutková podstata souvisí s provozováním loterií a jiných podobných her, 

b) fyzická osoba, byla-li pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v 

trvání nejméně 1 roku pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin, jehoţ skutková 

podstata souvisí s provozováním loterií a jiných podobných her, pokud se na ni nehledí, jako 

by nebyla odsouzena. 

(3) Za účelem doloţení bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 si povolující orgán vyţádá 

podle zvláštního právního předpisu13) výpis z evidence Rejstříku trestů. Cizinci, kteří nemají 

na území České republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost odpovídajícími 

doklady vydanými státem, jehoţ jsou občany, jakoţ i státy, ve kterých se více neţ tři měsíce 

nepřetrţitě zdrţovali v posledních pěti letech (dále jen "zahraniční doklad"), ne staršími neţ 

tři měsíce. Akcionář nebo společník ţadatele, který je právnickou osobou se sídlem mimo 

území České republiky, dokládá bezúhonnost také zahraničním dokladem vystaveným státem, 

v němţ má sídlo, ne starším neţ tři měsíce. 

(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němţ došlo ke změně ve 

fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, 

který povolení vydal; pokud postavení vymezené v odstavci 1 nabyla fyzická osoba, která 

nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo právnická osoba se sídlem mimo 

území České republiky, připojí zároveň zahraniční doklad prokazující její bezúhonnost ne 

starší neţ tři měsíce. 

 

§ 4a 

(1) Bezúhonnými musí být 

a) ţadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen “ţadatel”), 

b) osoba, která je členem statutárního orgánu ţadatele, 

c) osoba, která je členem dozorčí rady ţadatele,  

d) prokurista a 

e) akcionář, který má podíl na hlasovacích právech minimálně 10 %, a je-li tímto 

akcionářem právnická osoba, i fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu 

této právnické osoby, je členem její dozorčí rady nebo prokuristou.   
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(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovaţuje osoba, která byla 

pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebo pro trestný čin související s 

provozováním loterií a jiných podobných her, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla 

odsouzena.  

(3) Za účelem prokázání bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 si povolující 

orgán vyţádá podle jiného právního předpisu13) výpis z evidence Rejstříku trestů. 

Ţádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se 

předávají v elektronické podobě, a to způsobem umoţňujícím dálkový přístup.  

(4) Bezúhonnost cizích státních příslušníků se prokazuje dokladem vydaným 

státem, jehoţ jsou občany, jakoţ i státem, ve kterém se v posledních 5 letech více neţ 3 

měsíce nepřetrţitě zdrţovali, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehoţ příloze 

jsou údaje o bezúhonnosti obsaţeny. Jsou-li doklady o bezúhonnosti v jiném neţ českém 

jazyce, předkládají se v originále a současně v překladu do českého jazyka; v 

pochybnostech má povolující orgán právo poţadovat úředně ověřený překlad. 

Nevydává-li cizí stát výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad, předloţí fyzická a 

právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti. 

____________________  

13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 4b 

(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je ţadatel povinen sloţit na 

zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva se sídlem v České republice, 

jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru, peněţní částku (dále jen "jistota"), která za 

jednotlivého ţadatele činí 

a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c), d), l), m) bodu 2, n) a podle § 50 odst. 

3, a to za všechny jím provozované loterie a hry, 

a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c), d), l), m) bodu 2 a n), u loterií a her 

podle § 50 odst. 3 a loterií a jiných podobných her provozovaných dálkovým přístupem 

prostřednictvím internetu, a to za všechny jím provozované loterie a hry, 

b) 2 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e), 

c) 10 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h), 

d) 5 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f), g) a j), 

e) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i) a m) bodu 1. 

 Původ finančních prostředků pouţitých na sloţení jistoty je ţadatel povinen prokázat (např. 

souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Ţadatel nesmí 

pouţít na sloţení jistoty finanční prostředky z půjček a úvěrů. Sloţení jistoty ověří 

ministerstvo, popřípadě jiný povolující orgán. Bez sloţení jistoty nemůţe být povolení 

vydáno. 

(3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydáno, 

nesmí provozovatel s jistotou nakládat a ani nesmí dojít k uvolnění jistoty nebo její části. Za 

nakládání s jistotou podle předchozí věty se nepovaţuje převod jejího zůstatku mezi bankami 

nebo spořitelními a úvěrními druţstvy podle odstavce 1 po dobu platnosti povolení na 

základě rozhodnutí vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil.  
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§ 6a 

Sdílená loterie 

(1) Loterie lze provozovat i na principu sdílení herní jistiny se společným 

slosováním s jinými osobami, kdy za vyplacení výhry a plnění dalších povinností podle 

tohoto zákona je odpovědný vţdy provozovatel, u něhoţ byla sázka přijata (dále jen 

„sdílená loterie“). Lze se účastnit pouze takové sdílené loterie, kdy ostatní osoby, které 

se jí účastní, jsou oprávněny k provozování dané loterie nebo jiné podobné hry na území 

státu, kde je sdílená loterie provozována. 

(1) V případě ţádosti o základní povolení ke sdílené loterii se nepodává společná 

ţádost. 

 

ČÁST ŠESTÁ 

DÁLKOVÝ PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU 

 

§ 40a 

Internetová hra 

(1) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 odst. 2 písm. a), c) aţ n) mohou být 

provozovány také dálkovým přístupem prostřednictvím internetu za podmínek 

stanovených tímto zákonem, nevylučuje-li to povaha těchto podmínek (dále jen 

„internetová hra“). 

(1) Při internetové hře hraje sázející proti nebo za pomoci softwarového hracího 

systému provozovatele nebo proti jinému sázejícímu. Loterie a jiná podobná hra 

provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu umoţňuje účastnit se 

loterie a jiné podobné hry předem neomezenému počtu sázejících. 

(2) Provozovatel internetové hry nesmí nabízet nebo poskytovat ţádné zařízení 

umoţňující účast na internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby. 

 

§ 40b 

Provoz internetové hry 

(1) Internetová hra můţe být provozována pouze prostřednictvím internetové 

stránky dostupné v českém jazyce. 

(2) Server internetové hry, na němţ jsou uloţena finanční data a osobní údaje 

sázejících, musí být umístěn na území České republiky. Server internetové hry, na němţ 

probíhají herní procesy, se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo 

státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.  

(3) Provozovatel je povinen provádět zálohování dat způsobem, který musí umoţnit 

kompletní obnovu databáze v případě nefunkčnosti celého systému. Interval mezi 

zálohami nesmí být delší neţ 48 hodin.  

(4) U internetové hry musí provozovatel zajistit dálkový přenos herních a 

finančních dat. 
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§ 40c 

Informační povinnost u internetové hry 

(1) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níţ je internetová hra 

provozována, čitelným a viditelným způsobem po celou dobu účasti sázejícího na 

internetové hře zveřejnit 

a) ukazatel délky účasti na loterii a jiné podobné hře viditelný po celou dobu účasti a 

b) varování, ţe účast na loterii a jiné podobné hře můţe být škodlivá. 

(2) Provozovatel je povinen dále na internetové stránce, na níţ je internetová hra 

provozována, čitelným a pro sázejícího dostupným způsobem zveřejnit 

a) identifikační a další kontaktní údaje provozovatele, 

b) identifikační a další kontaktní údaje a logo orgánu státní správy, který loterii a 

jinou podobnou hru povolil, 

c) identifikační a další kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou 

problémů souvisejících s patologickým hráčstvím, 

d) zákaz účasti na loterii a jiné podobné hře osobám mladším 18 let, 

e) herní plán, 

f) zůstatek na uţivatelském účtu sázejícího podle § 40e. 

(3) Provozovatel je povinen sázejícího upozornit na nabídku vyuţití a stav 

nastavených sebeomezujících opatření, a to po kaţdém přihlášení do uţivatelského účtu 

podle § 40e. 

 

§ 40d 

Sebeomezující opatření 

(1) U internetové hry, u které je to technické moţné, je provozovatel povinen 

sázejícímu umoţnit stanovit si maximální 

a) výši sázek za jeden den a kalendářní měsíc, 

b) počet přihlášení do uţivatelského účtu za jeden kalendářní měsíc, 

c) dobu denního přihlášení na uţivatelském účtu do jeho automatického odhlášení, a, 

d) dobu, po kterou sázejícímu nebude umoţněno zúčastnit se internetové hry u tohoto 

provozovatele po jeho odhlášení z uţivatelského účtu. 

(2) Vyuţije-li sázející sebeomezující opatření podle odstavce 1, nesmí mu 

provozovatel umoţnit účast na internetové hře, pokud by tím nebylo dodrţeno opatření 

nastavené sázejícím. 

(3) Změní-li sázející sebeomezující opatření podle odstavce 1, je provozovatel 

povinen změnu provést s účinností od 24 hodin ode dne změny sebeomezujících opatření 

sázejícím. V případě, ţe sázející zpřísní svá sebeomezující opatření podle odstavce 1, je 

provozovatel povinen provést změnu neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od 

okamţiku změny sebeomezujících opatření sázejícím.  

 

§ 40e 

Podmínky účasti 

(1) Podmínkou účasti na internetové hře je úspěšná registrace sázejícího. 
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(2) Registraci provádí provozovatel a zahrnuje zjištění a ověření totoţnosti a 

zletilosti sázejícího, přidělení přístupových údajů a aktivace uţivatelského účtu, na němţ 

jsou evidovány peněţní prostředky (zejména vklady, sázky a výhry) sázejícího odděleně 

od peněţních prostředků ostatních sázejících a provozovatele. 

(3) Kaţdý sázející můţe mít u jednoho provozovatele pouze jeden uţivatelský účet. 

(4) Samotné loterie a jiné podobné hry se sázející účastní aţ po úspěšném zadání 

přístupových údajů k uţivatelskému účtu do softwarového hracího systému 

provozovatele. 

 

§ 40f 

Registrace 

(1) Pro účely registrace je sázející povinen 

a) poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje, 

b) nastavit si sebeomezující opatření podle § 40d odst. 1 písm. a) aţ d), 

c) poskytnout provozovateli potřebné údaje o platebním účtu nebo platební kartě 

podle § 40g. 

(2) Registrace je ukončena ověřením a potvrzením údajů uvedených v odstavci 1 

porovnáním s identifikačním dokladem sázejícího a aktivací trvalého uţivatelského 

účtu. 

(3) Registraci nelze dokončit 

a) bez nastavení sebeomezujících opatření podle § 40d odst. 1 písm. a) aţ d), 

b) bez spolehlivého ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1. 

(4) Do okamţiku dokončení registrace zřídí provozovatel sázejícímu dočasný 

uţivatelský účet. 

(5) Nedojde-li k úspěšnému dokončení registrace do 30 dní od jejího zahájení, musí 

být její proces ukončen a současně musí být zrušen i dočasný uţivatelský účet. 

 

§ 40g 

Registrovaný platební účet registrovaná platební karta 

(1) Pro účely registrace je sázející povinen uvést  

a) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platebního účtu, jehoţ je vlastníkem nebo 

disponentem, a ze kterého bude, s výjimkou uvedenou v § 40h, výhradně na 

uţivatelský účet převádět, a na který bude výhradně z uţivatelského účtu přijímat 

peněţní prostředky (dále jen „registrovaný platební účet“) nebo 

b) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platební karty, jejíţ je drţitelem, a ze které 

bude, s výjimkou uvedenou v § 40h, výhradně na uţivatelský účet převádět, a na 

kterou bude výhradně z uţivatelského účtu přijímat peněţní prostředky (dále jen 

„registrovaná platební karta“). 

(2) Registrovaným platebním účtem a registrovanou platební kartou můţe být 

pouze platební účet a platební karta vedené u banky, zahraniční banky. spořitelního a 

úvěrního druţstva, nebo jiné společnosti oprávněné vydávat platební karty se sídlem v 

České republice nebo jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je 
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smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Registrovanou platební 

kartou nesmí být předplacená platební karta. 

(3) Registrovanou platební kartou můţe být pouze platební karta vydaná bankou 

včetně zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním druţstvem se sídlem v České 

republice nebo jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní 

stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

(4) Skutečnost, ţe je sázející vlastníkem nebo disponentem registrovaného 

platebního účtu nebo drţitelem registrované platební karty je povinen sázející prokázat 

při registraci.  

(5) Změnu registrovaného platebního účtu a registrované platební karty můţe 

sázející provést pouze jednou za 90 kalendářních dnů. 

(6) S výjimkou uvedenou v § 40h  nesmí provozovatel provést platbu z uţivatelského 

účtu ve prospěch jiného neţ registrovaného platebního účtu nebo jiné neţ registrované 

platební karty. 

(7) Dojde-li k platbě ve prospěch uţivatelského účtu jinak neţ převodem 

z registrovaného platebního účtu nebo platbou z registrované platební karty, vrátí 

provozovatel tuto platbu, s výjimkou uvedenou v § 40h, nejpozději do 5 pracovních dnů 

zpět plátci. 

§ 40h 

Omezení hotovostní transakce internetové hry 

(1) Na uţivatelský účet mohou být vkládány a z uţivatelského účtu mohou být 

vypláceny i peněţní prostředky v hotovosti. 

(2) Vklad peněţních prostředků na uţivatelský účet v hotovosti je provozovatel 

povinen provádět v souladu se zákonem upravujícím omezení plateb v hotovosti. 

(3) Z uţivatelského účtu je moţné vyplatit v hotovosti peněţní prostředky pouze do 

maximální výše 5 000,- Kč. 

(4) O kaţdé hotovostní transakci podle odstavce 1 je provozovatel povinen provést 

záznam obsahující zejména identifikační údaje účastníka hazardní hry, výši transakce a 

datum provedení. 

(5) Provozovatel je povinen záznam podle odstavce 4 uchovávat po dobu 1 roku. 

 

§ 40i 

Dočasný uţivatelský účet 

(1) Dočasný uţivatelský účet můţe být aktivní nejdéle 30 dní. 

(2) Během doby aktivace dočasného uţivatelského účtu nesmí celkový vklad 

přesáhnout částku 3 000,- Kč, a to ani v součtu jednotlivých vkladů. 

(3) Z dočasného účtu nelze vybírat vloţené vklady nebo výhry. 

(4) Nedojde-li k dokončení registrace, je provozovatel povinen vrátit sázejícímu 

nejpozději do 15 pracovních dnů nevyčerpaný vklad. 
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§ 40j 

Převod mezi uţivatelskými účty 

Převod peněţních nebo hracích prostředků mezi uţivatelskými účty je zakázán. 

 

§ 40k 

Blokace nepovolených internetových her 

(1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni 

zamezit v přístupu k internetovým stránkám zařazeným do seznamu nepovolených 

internetových her. 

(2) Pro účely hazardních her se internetovou stránkou s nepovolenými 

internetovými hrami rozumí zejména internetová stránka, jeţ je vyuţívána k 

provozování nepovolené internetové hry, jeţ se zaměřuje a cílí svými aktivitami na český 

trh či prostředí. 

(3) Povinnost podle odstavce 1 jsou poskytovatelé připojení k internetu splnit ve 

lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek s 

nepovolenými internetovými hrami. 

§ 40l 

Blokace plateb u nepovolených internetových her 

(1) Poskytovatelé platebních sluţeb nesmějí provádět platební transakce ve 

prospěch ani k tíţi účtů uvedených na seznamu nepovolených internetových her.  

(2) Pro účely loterií a jiných podobných her se platebním účtem podle odstavce 1 

rozumí zejména účet, jenţ je vyuţíván k provozování nepovolené internetové hry, jeţ se 

zaměřuje a cílí svými aktivitami na český trh či prostředí. 

(3) Zákaz podle odstavce 1 jsou poskytovatelé platebních sluţeb povinni dodrţovat 

od patnáctého dne po zveřejnění jedinečného identifikátoru účtu v seznamu 

nepovolených internetových her. 

 

§ 40m 

Seznam nepovolených internetových her 

(1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje 

ministerstvo podle ustanovení správního řádu.  

(2) Seznam obsahuje 

a) adresu internetové stránky vyuţívané k provozování nepovolené internetové hry, a 

b) jedinečný identifikátor účtu pouţívaného v souvislosti s nepovolenou internetovou 

hrou. 

(3) Ministerstvo provede neprodleně výmaz internetových stránek nebo platebního 

účtu ze seznamu nepovolených internetových her, pominou-li důvody pro jejich zápis do 

tohoto seznamu. 

(4) Seznam nepovolených internetových her je zveřejňován ministerstvem v 

elektronické podobě způsobem umoţňujícím dálkový přístup. 
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ČÁST ŠESTÁ 

ČÁST SEDMÁ 

 

ODVOD Z LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER 

 

§ 41  

Poplatník odvodu 

Poplatníkem odvodu z loterií a jiných podobných her je provozovatel loterie nebo jiné 

podobné hry.nebo ten, kdo provozuje loterii nebo jinou podobnou hru, k jejímuţ 

provozování je takového povolení potřeba. 

 

 

§ 41a 

Předmět odvodu 

Předmětem odvodu z loterií a jiných podobných her je provozování loterie nebo jiné podobné 

hry. 

§ 41a 

Předmět odvodu 

(1) Předmětem odvodu z loterií a jiných podobných her je provozování loterie nebo 

jiné podobné hry na území České republiky. 

(2) Jde-li o provozování internetové hry je předmětem odvodu z loterií a jiných 

podobných her provozování loterie nebo jiné podobné hry zaměřené na sázejícího 

s bydlištěm na území České republiky. 

(3) V případě sdílené loterie se za provozování loterie nebo jiné podobné hry na 

území České republiky pro sázejícího povaţuje rovněţ přijímání sázek ze sdílené herní 

jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny. 

§ 48 

(1) Pokutu do výše 

c) 10 000 000 Kč uloţí finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické 

osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, provozuje nebo 

organizuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje v rozporu s tímto 

zákonem nebo poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 5 nebo § 4 odst. 10, 

c) 20 000 000 Kč uloţí finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo 

fyzické osobě, která bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, 

provozuje nebo organizuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, nebo ji provozuje 

v rozporu s tímto zákonem nebo poruší zákaz stanovený v § 1 odst. 5, v § 1 odst. 6 nebo 

v § 4 odst. 9, 

h) 500 000 Kč uloţí orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie 

nebo jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodrţování zákazu hry osob 

mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu., 

i) 5 000 000 Kč uloţí orgán státního dozoru osobě, která poruší zákaz stanovený v § 1 

odst. 11, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115213)



 

 

- 12 - 

j) 1 000 000 Kč uloţí orgán státního dozoru osobě, která poruší zákaz stanovený v § 1 

odst. 12, 

k) 5 000 000 Kč uloţí orgán státního dozoru poskytovateli připojení k internetu na 

území České republiky v případě, ţe neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení 

v přístupu k internetovým stránkám podle § 40k, 

l) 5 000 000 Kč uloţí orgán státního dozoru osobám oprávněným podle zákona 

upravujícího platební styk poskytovat platební sluţby a vydávat elektronické peníze na 

území České republiky v případě, ţe neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení 

platebních sluţeb ve spojitosti s platebními účty zařazenými do seznamu nepovolených 

internetových her podle § 40l. 

(2) Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování 

výherních hracích přístrojů, je oprávněn uloţit obci pokutu za podmínek a ve výši podle 

odstavce 1 písm. a). Bylo-li vydáno podle § 6 odst. 1 písm. b) povolení v případě, kdy 

tombolu nebo věcnou loterii provozuje stát nebo kraj je oprávněn uloţit pokutu za podmínek a 

ve výši podle odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad. 

(3) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliţe prokáţe, ţe vynaloţila veškeré 

úsilí, které bylo moţné poţadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.  

(34) Pokutu lze uloţit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uloţení pokuty o 

porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k 

porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo. 

(45) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uloţení nabylo 

právní moci. 

(56) Pokuty uloţené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uloţila. Pokuty 

uloţené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uloţené finančními úřady jsou 

příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uloţil. 

(67) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího 

přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, můţe rozhodnout, ţe po splnění daňových a jiných 

finančních povinností provozovatele vůči státu bude výnos odveden do rozpočtu této obce. 

Stejně můţe postupovat i v případě, ţe provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou 

hru bez povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat. 

(78) Finanční úřad můţe rozhodnout, ţe výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované v 

jeho územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, bude 

odveden do státního rozpočtu České republiky.  

(89) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a toto 

povolení podle § 43 zruší, můţe rozhodnout, ţe výnos z těchto her bude odveden do státního 

rozpočtu České republiky. 

§ 50 

(3) Ministerstvo můţe povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části 

první aţ čtvrté upraveny nebo internetové hry podle části šesté, za předpokladu, ţe v 

povolení budou všechny podmínky provozování takové loterie a jiné podobné hry podrobně 

stanoveny. Pouţije přitom přiměřeně ustanovení části první aţ čtvrté tohoto zákona. 

Ministerstvo v této souvislosti stanoví provozovateli, aby učinil opatření k zamezení hry 

osobám, které nedovršily věku 18 let, a k zajištění veřejného pořádku. 
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*** 

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

znění zákona č. 105/2013 Sb.: 

§ 7 

 

Trestné činy 

  

 Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v 

trestním zákoníku, a to obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), svěření dítěte do moci 

jiného (§ 169 trestního zákoníku), vydírání (§ 175 trestního zákoníku), porušení tajemství 

dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), sexuální nátlak (§ 186 trestního zákoníku), 

pohlavní zneuţití (§ 187 trestního zákoníku), kuplířství (§ 189 trestního zákoníku), výroba a 

jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 trestního zákoníku), zneuţití dítěte k výrobě 

pornografie (§ 193 trestního zákoníku), ohroţování výchovy dítěte (§ 201 trestního zákoníku), 

svádění k pohlavnímu styku (§ 202 trestního zákoníku), podvod (§ 209 trestního zákoníku), 

pojistný podvod (§ 210 trestního zákoníku), úvěrový podvod (§ 211 trestního zákoníku), 

dotační podvod (§ 212 trestního zákoníku), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 

trestního zákoníku), podílnictví (§ 214 trestního zákoníku), podílnictví z nedbalosti (§ 215 

trestního zákoníku), legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 trestního zákoníku), legalizace 

výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), neoprávněný přístup k 

počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku), opatření a přechovávání 

přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního 

zákoníku), poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do 

vybavení počítače z nedbalosti (§ 232 trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 

trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), neoprávněné opatření, padělání a 

pozměnění platebního prostředku (§ 234 trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního 

zákoníku), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku i za 

podmínek § 238 trestního zákoníku), výroba a drţení padělatelského náčiní (§ 236 trestního 

zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), neoprávněná výroba peněz (§ 237 

trestního zákoníku i za podmínek § 238 trestního zákoníku), zkrácení daně, poplatku a 

podobné povinné platby (§ 240 trestního zákoníku), neodvedení daně, pojistného na sociální 

zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 trestního zákoníku), nesplnění oznamovací 

povinnosti v daňovém řízení (§ 243 trestního zákoníku), porušení předpisů o nálepkách a 

jiných předmětech k označení zboţí (§ 244 trestního zákoníku), padělání a pozměnění 

předmětů k označení zboţí pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové 

povinnosti (§ 245 trestního zákoníku), neoprávněného provozování loterie a podobné 

sázkové hry (§ 252 trestního zákoníku), zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 

254 trestního zákoníku), sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěţi a 

veřejné draţbě (§ 256 trestního zákoníku), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné 

soutěţi (§ 257 trestního zákoníku), pletichy při veřejné draţbě (§ 258 trestního zákoníku), 

vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259 trestního zákoníku), poškozování 

finančních zájmů Evropské unie (§ 260 trestního zákoníku), porušení autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270 trestního zákoníku), nedovolené 

ozbrojování (§ 279 trestního zákoníku), vývoj, výroba a drţení zakázaných bojových 

prostředků (§ 280 trestního zákoníku), nedovolená výroba a drţení radioaktivní látky a vysoce 

nebezpečné látky (§ 281 trestního zákoníku), nedovolená výroba a drţení jaderného materiálu 

a zvláštního štěpného materiálu (§ 282 trestního zákoníku), nedovolená výroba a jiné 

nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283 trestního zákoníku), 

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284 trestního zákoníku), nedovolené 
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pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285 trestního zákoníku), 

poškození a ohroţení ţivotního prostředí (§ 293 trestního zákoníku), poškození a ohroţení 

ţivotního prostředí z nedbalosti (§ 294 trestního zákoníku), poškození vodního zdroje (§ 294a 

trestního zákoníku), poškození lesa (§ 295 trestního zákoníku), neoprávněné vypuštění 

znečišťujících látek (§ 297 trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s odpady (§ 298 

trestního zákoníku), neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou 

vrstvu (§ 298a trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s chráněnými volně ţijícími 

ţivočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299 trestního zákoníku), neoprávněné nakládání s 

chráněnými volně ţijícími ţivočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300 

trestního zákoníku), poškození chráněných částí přírody (§ 301 trestního zákoníku), 

teroristický útok (§ 311 trestního zákoníku), vyhroţování s cílem působit na orgán veřejné 

moci (§ 324 trestního zákoníku), vyhroţování s cílem působit na úřední osobu (§ 326 

trestního zákoníku), přijetí úplatku (§ 331 trestního zákoníku), podplacení (§ 332 trestního 

zákoníku), nepřímé úplatkářství (§ 333 trestního zákoníku), zasahování do nezávislosti soudu 

(§ 335 trestního zákoníku), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337 trestního 

zákoníku), organizování a umoţnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 trestního 

zákoníku), napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341 trestního 

zákoníku), neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 trestního zákoníku), křivá výpověď a 

nepravdivý znalecký posudek (§ 346 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné 

listiny (§ 348 trestního zákoníku), nedovolená výroba a drţení pečetidla státní pečeti a 

úředního razítka (§ 349 trestního zákoníku), násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 

(§ 352 trestního zákoníku), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355 

trestního zákoníku), podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv 

a svobod (§ 356 trestního zákoníku), účast na organizované zločinecké skupině (§ 361 

trestního zákoníku), podněcování k trestnému činu (§ 364 trestního zákoníku), nadrţování (§ 

366 trestního zákoníku), projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod 

člověka (§ 404 trestního zákoníku) a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování 

genocida (§ 405 trestního zákoníku). 

 

*** 

Změna zákona č. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 

zákonů ve znění zákona 225/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2009 Sb., 

zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 247/2014 Sb.: 

 

§ 2 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

n) protidrogovou politikou zahrnující primární prevenci, sekundární prevenci a terciární 

prevenci soubor právních, organizačních a dalších opatření přijímaných a prováděných na 

úrovni vlády, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků s cílem sniţovat 

dostupnost tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek a předcházet jejich 

uţívání, rizikům a škodám, jeţ z jejich uţívání plynou, a vzniklé škody mírnit tabákových 

výrobků, alkoholu, jiných návykových látek a loterií a jiných podobných her 

způsobujících patologické hráčství a předcházet jejich uţívání nebo účasti na nich, 

rizikům a škodám, jeţ z jejich uţívání nebo účasti na nich plynou, a vzniklé škody 

mírnit, 
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§ 21 

(2) Vláda můţe za účelem koordinace protidrogové politiky zřídit zvláštní poradní orgán a 

případně ho pověřit přímým výkonem některých činností. 

(2) Vláda za účelem koordinace protidrogové politiky zřizuje svůj poradní orgán a 

jmenuje národního koordinátora pro protidrogovou politiku, kterého můţe pověřit 

přímým výkonem některých činností. 

(3) Orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 se podílejí na financování programů protidrogové 

politiky a kontrolují účelné vyuţití finančních prostředků ze státního rozpočtu. Při své 

činnosti se řídí Národní strategií protidrogové politiky, kterou schvaluje vláda. Národní 

strategii protidrogové politiky předkládá pověřený člen vlády. 

(4) Objem prostředků ve státním rozpočtu kaţdoročně účelově určených na realizaci 

protidrogové politiky v oblasti loterií a jiných podobných her bude odpovídat minimálně 

1 % z odvodu z loterií a jiných podobných her odvedených podle zákona upravujícího 

loterie a jiné podobné hry. 

(5) Prostředky podle odstavce 4 budou ve státním rozpočtu rozpočtovány jako součást 

průřezového ukazatele „program protidrogové politiky“, budou mít charakter 

závazného ukazatele a budou rovněţ rozpočtovány ve střednědobém výhledu státního 

rozpočtu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla. 
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