
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách  

(tisk 578) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 404 

z  36.  schůze konané dne 17. února 2016 (tisk 578/3) 

A.1. V § 14 odst. 1 se za slova „U hazardní hry, u které je to technicky možné“ vkládají slova 

„ , zejména pro loterie uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) až f),“. 

A.2. V § 17 se nahrazují slova „herny nebo kasina“ slovy “herního prostoru“. 

A.3. V § 21 odstavec 2 zní: 

„(2) Herní jistinou u číselné loterie je součin počtu uzavřených sázek a výše vkladu 

za uzavřenou sázku, která je případně doplněna o nedosažené výhry z předchozích sázkových 

období.“. 

A.4. V § 47 odst. 1 se nahrazuje číslo „30“ číslem “90“. 

A.5.  V § 59 se nahrazuje číslo „90“ číslem “95“. 

 

A.6. V § 78 odst. 1 písm. a) se slova „účtu, jehož je majitelem, a ze kterého bude, výhradně, 

s výjimkou uvedenou v § 79 a 80” nahrazují slovy „účtu nebo účtů, jehož nebo jichž je 

majitelem a ze kterého nebo ze kterých bude” a slova „a na který bude výhradně” se nahrazují 

slovy „a na který nebo na které bude”. 

 

A.7. V § 78 odst. 1 písm. b) se slova „karty, jejíž je držitelem, a ze které bude, výhradně, s výjimkou 

uvedenou v § 79 a 80” nahrazují slovy „karty nebo karet, služby nebo služeb, ze kterých 

bude”, slova „a na kterou bude výhradně” se nahrazují slovy „a na kterou nebo na které bude” 

a slova „registrovaná platební karta” se nahrazují slovy „registrovaná platební služba”. 

 

A.8. V § 78 odst. 3 se slova „platební kartou může být pouze platební karta vydaná bankou, 

spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou” nahrazují slovy „platební službou může 

být platební karta nebo jiná platební služba vydaná nebo poskytovaná bankou, spořitelním 

družstvem, úvěrním družstvem nebo jinou osobou oprávněnou poskytovat platební služby 

nebo vydávat elektronické peníze” a slova „a zahraniční bankou” se nahrazují slovy „a osobou 

oprávněnou poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze”. 

 

A.9. V § 78 odst. 4 se slova „držitelem registrované platební karty” nahrazují slovy „uživatelem 

registrované platební služby”. 

 

A.10. V § 78 odst. 5 se slovo „karty” nahrazuje slovem „služby”.  

 

A.11. V § 78 odst. 6 se slovo „karty” nahrazuje slovy „služby, pokud je to možné.”. 

 

A.12. V § 78 odst. 7 se slova „registrované platební karty” nahrazují slovy „prostřednictvím 

registrované platební služby” a za slovo „plátci” se vkládají slova „pokud je to možné”. 
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A.13.  V § 87 odst. 1 písmeno b) zní: 

 „b) poskytl-li žadatel kauci podle § 89,“. 

A.14.  V § 87 odstavec 2 zní: 

 

  „(2) V základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení vydává, její 

druh, podmínky jejího provozování, a schválí herní plán a zařízení, jehož pomocí má být hazardní 

hra provozována.“. 

 

A.15. V § 88 se odstavec 6 zrušuje. 

 

A.16.  § 109 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní: 

„§ 109 

Požadavky na hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry 

provozovány 

(1) Provozovatel hazardní hry je povinen zajistit, aby hazardní hra uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) 

až e), internetová hra a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, 

splňovaly požadavky podle tohoto zákona.  

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny technické požadavky na přístroje a zařízení a kontrola 

nad jejich dodržováním stanovené zákonem upravujícím elektronickou komunikaci2) a právními 

předpisy upravujícími technické požadavky na výrobky3).“  

__________________________ 

2) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

3) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová 

zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 

 

A.17. § 110 včetně nadpisu zní: 

  

„§ 110 

Pověření k odbornému posuzování a osvědčování 

(1) Výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění 

povinnosti podle § 109 odst. 1, vydává právnická osoba se sídlem v České republice nebo jiném 

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

hospodářském prostoru, pověřená ministerstvem (dále jen „pověřená osoba“).  

(2) O vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (dále jen „pověření“) rozhoduje 

ministerstvo na žádost.  
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(3) Ministerstvo vydá pověření 

a)  splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 92, 

b)  je-li žadatel akreditován pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních  

zařízení a 

c)  je-li zaručen řádný výkon odborného posuzování a osvědčování. 

(4) Pověření se vydává nejdéle na dobu 5 let.  

(5) Výstupní dokumenty odborného posouzení a osvědčení se vydávají nejdéle na dobu 5 let.“ 

 

A.18. Za § 119 se vkládá nový § 120, který včetně nadpisu zní: 

 

„§ 120 

Právo testovat hrací zařízení 

Dozorující orgán je v herním prostoru oprávněn provádět zkoušky technických zařízení.“. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

  A.19. V dosavadním § 122 odst. 3 písm. r) se slovo „kartu” nahrazuje slovem „službu”. 

 

  A.20. V dosavadním § 122 odst. 3 písm. s) a písm. t) se slovo „karty” nahrazuje slovem „služby”. 

 

  A.21. V dosavadním § 122 odst. 3 písm u) se slova „registrované platební karty” nahrazují slovy 

„prostřednictvím registrované platební služby”. 

 

A.22.   V dosavadním § 122 odst. 8 písm. a) se před slova „3 000 000 Kč“ vkládá slovo „do“.  

 

A.23.   V dosavadním § 122 odst. 8 písm. b) se před slova „1 000 000 Kč“ vkládá slovo „do“. 

 

  A.24.    V dosavadním § 130 se odstavec 3 zrušuje. 

 

A.25.   V dosavadním § 134  se nahrazuje slovo „účiném“ slovem “účinném“. 

 

A.26. V dosavadním § 135 odst. 3 se nahrazují slova „§ 54 odst. 2“ slovy “§ 55 odst. 2“. 

 

A.27. V dosavadním § 135 odst. 4 se nahrazuje slovo „účinosti“ slovem “účinnosti“. 

 

A.28. V dosavadním § 135 odst. 7 se nahrazuje slovo „účiném“ slovem “účinném“. 

 

A.29.  V dosavadním § 137 odst. 2 se nahrazuje slovo „účiném“ slovem “účinném“. 

 

A.30. V dosavadním § 136 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem není 

provozovatel povinen plnit povinnosti podle § 14, § 15 odst. 3, § 17, § 30 odst. 3 písm. c), § 35 odst. 

2, § 45 odst. 3 písm. c), § 55 odst. 2, § 75 odst. 4 a § 77 odst. 3 písm. c).“ 
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A.31. V dosavadním § 139 se vkládá nový bod 15, který zní: 

 

„15. Zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 1. března 2016  
 

B. Poslanec Zbyněk Stanjura – SD 3805 

Na konec § 2 se vkládá nový odstavec (4), který včetně poznámky pod čarou zní:  

 

„(4) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na spotřebitelské soutěže upravené zvláštními 

právními předpisy1. 

____________ 
1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

C. Poslanec Jan Volný – SD 3804 

 

C.1. V § 68 odstavec 5 zní: 

 

„(5) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být provozováno nejméně 

30 povolených herních pozic technické hry.“. 

 

C.2. V § 68 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

 

„(6) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být s každým dalším hracím 

stolem živé hry, provozovaným nad minimální počet stanovený v odstavci 4, provozováno nejvýše 

10 povolených herních pozic technické hry. To neplatí pro kasino, ve kterém je po celou provozní 

dobu kasina umožněna hra nejméně u 10 hracích stolů živé hry.“  

C.3.      § 78 včetně nadpisu zní: 

 

„§ 78 

Registrovaný platební účet a platební karta 

(1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna uvést 

a) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platebního účtu, jehož je majitelem, a ze kterého bude, 

výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80, na uživatelské konto převádět peněžní prostředky a na 

který bude výhradně z uživatelského konta přijímat peněžní prostředky (dále jen „registrovaný 

platební účet“), nebo 

b) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platební karty nebo jiného platebního prostředku, jejichž je 

držitelem, a ze kterých bude, výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80, na uživatelské konto 

převádět peněžní prostředky a na které bude výhradně z uživatelského konta přijímat peněžní 

prostředky (dále jen „registrovaná platební karta“),  

tak, aby ji na základě tohoto čísla nebo tohoto identifikátoru bylo možno identifikovat jako majitele 

registrovaného platebního účtu nebo držitele registrované platební karty. 
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(2) Registrovaným platebním účtem může být pouze platební účet vedený u osoby, která je 

oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní 

stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

(3) Registrovanou platební kartou může být pouze platební karta vydaná osobou, která je 

oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní 

stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.“. 

 

D. Poslanec Jan Farský 

D.1. Varianta I – SD 3817 

 

§ 82 zní: 

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

v přístupu k internetovým stránkám zařazeným na seznam internetových stránek s nepovolenými 

internetovými hrami (dále jen „seznam nepovolených internetových her“). Poskytovatelé připojení 

k internetu na území České republiky jsou povinni zrušit opatření k zamezení přístupu k internetovým 

stránkám zařazeným na seznam nepovolených internetových her po jejich výmazu ze seznamu těchto 

stránek. 

(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše internetová stránka, na níž 

je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b).  

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

30 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu nepovolených internetových her či od jejího 

výmazu.  

 

§ 83 zní: 

(1) Poskytovatelé platebních služeb nesmějí provádět platební transakce ve prospěch ani k tíži 

platebních účtů uvedených na seznamu nepovolených internetových her. 

(2) Na seznam nepovolených internetových her se zapíše platební účet, který je využíván 

k provozování nepovolené internetové hry. 

(3) Zákaz podle odstavce 1 jsou poskytovatelé platebních služeb povinni dodržovat nejpozději 

od patnáctého dne po zveřejnění jedinečného identifikátoru platebního účtu v seznamu nepovolených 

internetových her. 

 

§ 84 zní: 

(1) Seznam nepovolených internetových her vede a zápis do něj či výmaz z něj provádí 

na základě rozhodnutí soudu vydaného podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní 

či po uplynutí doby stanovené v příslušném soudním rozhodnutí, na jehož základě byl zápis 

na seznam proveden, ministerstvo.  

(2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje 

a) adresu internetové stránky, na níž je provozována nepovolená internetová hra,  

b) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván k provozování nepovolené 

 internetové hry, byl-li do seznamu zapsán, a 

c) den zápisu a výmazu údajů uvedených v písmenech a) a b). 
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(3) Ministerstvo provede zápis na seznam či výmaz z něj nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 

soudního rozhodnutí či od uplynutí doby stanovené v příslušném soudním rozhodnutí.  

(4) Ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách ze seznamu nepovolených 

internetových her údaje podle odstavce 2 písm. a) a b). 

(5) V řízení podle odstavce 1 se účastníkovi řízení doručuje písemnost veřejnou vyhláškou 

a účastníkovi řízení známého pobytu nebo sídla se písemnost zašle rovněž na vědomí. 

(6) Podrobnosti o fungování seznamu a jeho technické parametry stanoví ministerstvo. 

(7) Ministerstvo je oprávněno podat návrh soudu na zahájení řízení o zápisu na seznam 

nepovolených internetových her podle odstavce 1 až poté, kdy vhodným způsobem vyzvalo 

a) vlastníka internetové stránky,  

b) osobu, která má k takové internetové stránce jiné obdobné právo, neumožňuje-li právní řád, 

podle něhož byla příslušná internetová stránka registrována, k ní získat vlastnické právo, 

c) osobu, o níž se lze s ohledem na všechny okolnosti domnívat, že je provozovatelem takové 

nepovolené internetové hry, nebo 

d) osobu, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové stránce, lze-li předpokládat, 

že taková osoba je provozovatelem internetové stránky či osobou uvedenou v písm. a) až c), 

ke zjednání nápravy a uplynula-li marně lhůta 15 dnů ode dne odeslání takové výzvy. Osobám, jež 

jsou uživateli datových schránek, musí být výzva podle věty první zaslána do jejich datové schránky. 

Výzvy není třeba, nelze-li osobu, jíž by měla být doručena, zjistit ani po důsledném prohledání 

veřejně přístupných zdrojů v rámci sítě internet. 

 

D.2.  Varianta II – SD 3818 

 

§ 82 a § 84 se zrušují. 

Následující paragrafy se přečíslují. 

 

E.   Poslanec Václav Votava – SD 3728 

E.1.  V § 14 odst. 1 se za slova „U hazardní hry, u které je to technicky možné“ vkládají slova 

„ , zejména pro loterie uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) až f),“.  

 

E.2. Za § 119 se vkládá nový § 120, který zní: 

 

„§ 120 

Právo testovat hrací zařízení 

 

Dozorující orgán je v herním prostoru oprávněn provádět zkoušky technických zařízení.“. 

 

Následující paragrafy se přečíslují. 
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F. Poslanec Ludvík Hovorka – SD 3830 

F.1. V § 50 odstavec 3 zní: 

„(3) Účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí být vždy po 1 hodině 

na dobu nejméně 15 minut přerušena, během tohoto přerušení  nebude účastníkovi hazardní hry 

umožněna účast na žádné technické hře.“ 

 

F.2. V § 50 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Způsob kontroly dodržení stanovených herních omezení podle odstavce 3 stanoví 

prováděcí předpis.“ 

 

F.3. V § 52 odstavec 1 zní: 

„(1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 10 Kč a výhra 

z jedné hry přesáhnout 500 Kč.“. 

 

F.4. V § 53 odstavec 1 zní: 

„(1) Nejvyšší hodinová prohra je objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní 

pozici během jedné hodiny. Je součinem nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného 

počtu her za jednu hodinu a tisíciny rozdílu jednoho sta a nastaveného výherního podílu.“. 

 

F.5. V § 53 odstavec 2 zní: 

„(2) Hodinová prohra u technické hry provozované v herně a u technické hry provozované 

jako internetová hra nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené podle odstavce 

1.“. 

 

G. Poslanec Karel Fiedler – SD 3810 

G.1. V § 98 odst. 3. se za slovo „vydává“ vkládá slovo „nejdéle“ a slova „ , nejdéle však na dobu 

3 let“ se zrušují. 

 

G.2. V § 103 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Povolení k umístění herního prostoru nelze zrušit podle odst. 2 písm. b), pokud by 

nesplnění podmínek stanovených tímto zákonem spočívalo pouze v rozporu s § 98 odst. 1 písm. c) 

nebo § 13 odst. 4.“. 

 

G.3. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slovo „den“ vkládají slova „nebo 1 kalendářní měsíc pro bingo“. 

 

G.4. V § 15 odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) výši nákupu hodnotových žetonů za 1 den nebo 1 kalendářní měsíc pro živou hru,“. 

 

G.5. V § 57 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Živou hrou je také hra, ve které sázející hraje proti krupiérovi prostřednictvím zařízení 

umožňujících účast na této hře, pokud se sázející a krupiér současně nachází ve shodném herním 

prostoru.“ 

 

Dosavadní odstavec 3 se přečísluje na odstavec 4. 

 

G.6. V § 58 odst. 3 se za slovo „hra“ vkládají slova „a u hry podle § 57 odst. 3“. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125321)



8 

 

 

 

G.7. V § 44 odst. 3 se doplňuje druhá věta, která zní: 

„Údaje, které mají být evidovány na uživatelském kontu dle předchozí věty, musí být 

evidovány po dobu 1 kalendářního měsíce.“ 

G.8. V § 44 se odstavec 6 zrušuje. 

G.9. V § 50 odst. 3 se za slova „120 minut“ vkládají slova „souvislého hraní“. 

G.10.    V § 52 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:  

„(4) Technická zařízení umístěná v kasinu mohou být propojena se zařízením, které umožňuje 

kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje odstavec 2. Nejvyšší kumulovaná výhra nesmí 

v takovém případě přesáhnout 5 000 000 Kč. 

(5) Je-li technická hra provozována v cizí měně, stanoví nejvyšší sázku a nejvyšší výhru 

ministerstvo v základním povolení.“. 

G.11.    V § 54 odst. 1 se slova „Koncové“ nahrazuje slovem „Technické“. 

G.12.    V § 54 odstavec 2 zní: 

„(2) Výhra je sázejícímu proplacena po ověření její výše na příslušném elektronickém 

ukazateli.“. 

G.13. V § 72 odst. 5 se slova „2 let” nahrazují slovy „6 měsíců”. 

G.14. V § 122 odst. 2 se písmeno n) zrušuje. 

Dosavadní písmena o) až z) se označují jako písmena n) až y). 

G.15. V § 122 odst. 8 písm. a) se slova „n), p), w) nebo y)“ nahrazují slovy „o), v) nebo x)“. 

G.16. V § 122 odst. 8 písm. b) se slova „o), q), r), nebo t)“ nahrazují slovy „n), p), q) nebo s)“. 

G.17. V § 122 odst. 8 písm. c) se slova „s), u), v), x), nebo z)“ nahrazují slovy „r), t), u), w) nebo 

y)“.  

G.18. V § 66 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: „Za reklamu, sdělení nebo jinou formu 

propagace není považováno oznámení podle § 67 odst. 2 a § 68 odst. 2.“. 

 

G.19. V § 67 odst. 2 se doplňuje druhá věta, která zní: 

„Je zakázáno označovat hernu slovem „kasino“ nebo jeho odvozeninami.“ 

 

G.20. V § 7 odst. 3, § 121 odst. 1 písm. d) a § 122 odst. 1 písm. g) se slovo “potravin,” nahrazuje 

slovem “alkoholických”, čárka za slovem „nápojů“ se zrušuje, za slovo „nápojů“ se vkládá 

slovo „a“ a slova „nebo povzbuzujících látek“ se zrušují. 

G.21. V § 15 se doplňuje odstavec 5, který zní:  

„(5) Dnem se pro účely hazardních her rozumí doba 24 hodin od zahájení hazardní hry.“. 

G.22. V § 17 se doplňuje věta druhá, která zní: „Zákaz vpuštění osoby uvedené v předchozí větě 

do herny nebo kasina se nevztahuje na prostory, v nichž probíhá kontrola zápisu osoby 

do rejstříku.“. 
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G.23. V § 58 odst. 1 se v poslední větě slova „stejnou sadu hodnotových žetonů“ nahrazují slovy 

„pouze žetony schválené v základním povolení“. 

 

G.24. V § 6 odst. 1 písm. b) bod 1, § 6 odst. 2, § 6 odst. 3 písm a), § 19 odst. 1, § 42 odst. 5, § 74 

odst. 2, § 78 odst. 2 a 3, § 89 odst. 3, § 100 odst. 3 a § 110 odst. 1 se za slovo „unie” vkládají 

slova „na území, za něhož zahraniční vztahy převzal odpovědnost členský stát Evropské 

unie”. 

 

G.25. V § 15 odst. 2 se slova „a internetové hry” zrušují. 

 

G.26. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:  

 

„(3) U internetové hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry si nastavit  

a) maximální výši vkladů na uživatelské konto za zvolené časové období, 

b) maximální dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se 

hazardní hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení z uživatelského konta,  

c) zobrazování uplynulé doby účasti na hazardní hře, u níž je to technicky možné,  záznamu 

jednotlivých sázek a možnosti v hazardní hře pokračovat či účast na hazardní hře ukončit.” 

  

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

G.27. V § 27 odst. 2 a § 32 odst. 2 se slova „zejména sportovní výsledek nebo událost veřejné 

pozornosti” nahrazují slovy „veřejně známý sportovní, soutěžní nebo herní výsledek, 

pravděpodobnost, zda něco nastane či nenastane nebo zda něco je či není pravda”. 

 

G.28. V § 27 odst. 3 se za slovo „přijata” vkládají slova „nebo jehož způsob výpočtu je stanoven 

herním plánem”. 

 

G.29. V § 77 odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. a) se slova “odst. 2” nahrazují slovy “odst. 3”.  

 

G.30. V § 122 odst. 1 písm. o) se slova “odst. 1, 2 nebo 3” nahrazují slovy “odst. 1, 2, 3 nebo 4”. 

 

 

H. Poslanec Vladislav Vilímec – SD 3808 

H.1. V § 13 se zrušují odstavce 3 a 4. 

H.2. V § 68 odstavec 5 zní: 

„(5) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být s každým hracím stolem 

živé hry provozováno nejvýše 15 povolených herních pozic technické hry, nejméně však 

45 povolených herních pozic technické hry.“. 
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I. Poslanec Jiří Holeček – SD 3809 

§ 59 včetně nadpisu zní: 

 

”§ 59 

Živá hra provozovaná formou turnaje 

 

U živé hry provozované formou turnaje s předem stanovenou minimální výší výhry 

je podmínkou konání turnaje uhrazení vkladů účastníků hazardní hry odpovídající nejméně 50 % 

předem stanovené minimální výše výhry. V případě, že souhrn vkladů bude vyšší než předem 

stanovená výše výhry nebo se bude jednat o turnaj bez předem stanovené výše výhry, nesmí 

provozovatel na výhrách vyplatit více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů.“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze 2. března 2016 

 

 

 Ing. Jan Volný, v. r. 

zpravodaj garančního rozpočtového výboru 

 

 

 

 

Ing. Petr Bendl, v. r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  
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