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ZÁKON 

ze dne ….., 

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

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., 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. se mění takto: 

1. V § 4 odst. 6, § 4b odst. 1 písm. a), § 26, § 41b odst. 1 písm. b), ve větě první odst. 3, 

odst. 3 písm. d) se slova „§ 50 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 2“. 

2. § 44 zní: 

 

„§ 44 

Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a 

loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 2 pozbývá platnosti uplynutím 

3 měsíců ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce v případě, že ke dni nabytí 

účinnosti této vyhlášky je povolení v rozporu s úpravou obsaženou v obecně závazné vyhlášce 

obce, pokud jde o místo provozování uvedené loterie a jiné podobné hry.“  

3. V § 49 se slova „§ 50 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 3“. 

4. V § 50 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7. 

5. V § 50 odst. 3 se slova „§ 50 odst. 3“ nahrazují slovy „podle odstavce 2“. 

6. V § 50 odst. 5 se ve větě první a druhé slova „odstavců 4  a 5“ nahrazují slovy 

„odstavců 3 a 4“. 

7. V § 50 odst. 6 se slova „odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavců 3 nebo 4“. 
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8. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který zní: 

„§ 50a 

Ustanovení § 17 odst. 4 až 7 a § 18 odst. 3 se použije i pro loterie a jiné podobné hry 

provozované prostřednictvím technických herních zařízení dle § 2 písm. j), l), n) a dle § 50 

odst. 2.“ 

Čl. II 

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES 

ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a 

předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění. 

Čl. III 

Přechodná ustanovení 

(1) Řízení ve věcech loterií a jiných podobných her zahájená přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

(2) Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry provozované prostřednictvím 

technického herního zařízení dle § 2 písm. j), l), n) a dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., 

ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti uplynutím 

3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona v případě, že nebudou ke dni uplynutí této lhůty 

splňovat podmínky dle § 17 odst. 4 až 7 tohoto zákona. 

(3) Povolení k provozování sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a 

jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném 

před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti uplynutím 3 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je toto 

povolení v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce stanovující místo provozování 

uvedených loterií a jiných podobných her.  

Čl. IV 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.  
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