
Platné znění s vyznačením změn 

 

Změna zákona č. 186/2016 Sb., hazardních hrách 

 

  

§ 84  

 

Seznam nepovolených internetových her  

 

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

ministerstvo.  

(1) Seznam nepovolených internetových her vede ministerstvo. O zápisu do seznamu 

nepovolených internetových her rozhoduje na návrh ministerstva soud podle zákona 

upravujícího zvláštní řízení soudní. Účastníkem řízení je vedle navrhovatele ten, o jehož 

právech a povinnostech má být v řízení jednáno. 

 

 

  

 (2) Seznam nepovolených internetových her obsahuje  

  

a) adresu internetové stránky, na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b),  

  

b) jedinečný identifikátor platebního účtu, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s 

§ 7 odst. 2 písm. b),  

  

c a b).  

  

 (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) 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. 

 

 

 

Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

  

§ 1  

 

Úvodní ustanovení  

 

 (1) Podle tohoto zákona projednávají a rozhodují soudy právní věci stanovené v tomto zákoně.  

  

 (2) Obecná část tohoto zákona se použije také na řízení podle části první hlavy třetí zákona o 

soudnictví ve věcech mládeže, řízení o zápisu do seznamu nepovolených internetových her 

podle zákona upravujícího provozování hazardních her a řízení podle zákona upravujícího 

veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, nestanoví-li tyto zákony jinak.  
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 (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.  

  

 (4) Nevyplývá-li z povahy jednotlivých ustanovení něco jiného, použijí se ustanovení tohoto 

zákona vedle občanského soudního řádu. 
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