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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění
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Důvodová zpráva:
Ing. Tomáš Dostal, MUDr. Magdalena Dostalová, Mgr. Elena Grambličková, Marta
Jandová, Petr Laga, Ladislav Mlčák, RSDr. Josef Nekl, Mgr. Helena Netopilová,
Břetislav Passinger, Ing. Anna Pospíšilová, Mgr. Vladimír Puchalský, Mgr. Zdeněk
Schenk, Ing. Michal Symerský, Ing. Richard Šlechta, Mgr. Lenka Ticháčková, Ludmila
Tomaníková – šestnáct odvážných zastupitelů, kteří dne 12.12.2011 hlasovali pro zákaz
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Přerova
s účinností od 1.1.2012.
MUDr. Michal Chromec –sedmnáctý zastupitel v pořadí, který hlasoval dne 6.2.2012
pro zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
Přerova s účinností od 1.1.2013.
České Budějovice, Bílovec, Havířov, Ostrava, Vysoké Mýto, Hranice, Šternberk, Uničiv,
Podbořany, Kroměříž, Praha 6, Nový Bor, Český Krumlov, Jiříkov, Vrbno pod
Pradědem, Velké Meziříčí, Litvínov, Sušice, Rokycany, Proseč, Třinec, Otrokovice,
Františkovy Lázně, Mladá Boleslav, Břeclav, Fulnek, Frenštát pod Radhoštěm,
Židlochovice, Uničiv, Písek, Tábor, Klatovy … města, která již nekompromisně zregulovala
hazard na svých územích.
Zákaz výherních hracích přístrojů včetně videoloterijních termínálů v České republice
Nejpozději do 15. prosince 2012 zmizí z Budějovic výherní automaty a do konce roku 2014
také videoloterijní terminály Dne 15.12.2011 to schválili zastupitelé města České
Budějovice.
Městem bez hazardu se od 1. ledna stane Bílovec na Novojičínsku.
Po Bílovci, který zakázal provozování výherních automatů a videoloterijních terminálů už
loni, schválili podobné vyhlášky i Fulnek a Frenštát pod Radhoštěm.
V Havířově a Ostravě mohou být automaty pouze v kasinech…
Radnice ve Vysokém Mýtě rozhodla o vydání zákazu veškerého provozování výherních
automatů na území města
Zakázat provozování hracích automatů či videoloterijních terminálů se jako třetí město v kraji
po Hranicích a Šternberku rozhodl i Uničov. Od Nového roku město už nepovolí další
přístroje, hazard by měl z ulic úplně vymizet během tří let.
Výherní automaty tu nechceme! Řekli si zastupitelé města Podbořany a jejich provozování
na území města a jeho městských částí úplně zakázali.
Od 1. ledna 2015 nebude v Kroměříži v provozu žádné zařízení nabízející hazardní hry.
Tamní zastupitelé se totiž ve čtvrtek usnesli na postupném zákazu hracích automatů i
terminálů
Radnice Prahy 6 se rozhodla, že na svém území zcela zakáže hrací automaty. A to i za cenu
ztráty šesti milionů, které herny za provozování přístrojů radnici platí. Na konec
videoloterijních terminálů, jež schvalovalo ministerstvo financí, si však místní lidé budou
muset ještě tři roky počkat.
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Výherní automaty a videoterminály v Novém Boru na Českolipsku skončí. Zastupitelé
schválili obecně závaznou vyhlášku, která jejich provozování na území města zakazuje.
Příznivci hracích automatů už si v Českém Krumlově od dubna nezahrají. V platnost
vstoupila městská vyhláška, která jasně zakázala provozování všech výherních automatů,
loterijních terminálů, ale třeba i her typu Bingo na území města. Jediným místem, kde je
možné vybrané sázkové hry v Českém Krumlově stále hrát, byl zastupiteli odsouhlasen objekt
Krumlovského mlýna. V něm je totiž v současnosti k tomuto účelu zkolaudované a
provozované Casino
Varovný prst "hazardérům" v Jiříkově nepřišel. Místo toho byla na úterním zasedání
zastupitelstva města schválena vyhláška zakazující výherní automaty v celém městě. Jiříkov
je prvním městem na Děčínsku, které na svém území výherní automaty zakázalo zcela.
Ve Vrbně pod Pradědem nestojí o výherní automaty, je s nimi spojeno až příliš mnoho
potíží. Lidé na nich prohrávají peníze, nezřídka sociální dávky či rodinné úspory. Ve městě
se rozhodli automaty rovnou zrušit
Konec všem loterijním a podobným hrám na území Velkého Meziříčí. Na tom se shodli
zastupitelé města a k 1. lednu přijali vyhlášku, podle které už nesmí vzniknout ve městě žádné
zařízení tohoto druhu. Ta, která už existují, pak mají svůj provoz ukončit nejpozději do roku
2014.
Sbohem, Las Litvínov. Zastupitelé zrušili výherní automaty. Gambleři i příležitostní hráči,
začněte se loučit se svými oblíbenými hernami. Litvínovští zastupitelé 24. listopad 2011 úplně
zakázali provozovat na území města výherní hrací přístroje.
Zastupitelstvo města Sušice využilo a schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou od 1. 1.
2012 zakazuje na celém území města Sušice všech sázkových her, loterií a jiných podobných
her, které podle zákona loteriích může město regulovat,
Zastupitelstvo města zakázalo na území Rokycan výherní automaty.
Město Proseč schválilo úplný zákaz provozování automatů a videoterminálů, který začne
platit od Nového roku.
Klasickým hracím automatům v Třinci definitivně odzvonilo. Ještě loni bylo ve městě 162
přístrojů, nyní už jejich provozování může být zločinem.
Úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území města Otrokovice schválili
v podobě nové vyhlášky otrokovičtí zastupitelé.
Františkovy Lázně zakázaly až na jednu výjimku všechny výherní automaty
Litvínovské zastupitelstvo dnes schválilo vyhlášku, kterou od nového roku zakazuje veškeré
výherní automaty na území města. Do roku 2014 zde zůstanou pouze videoloterijní terminály.
Návrh podobné vyhlášky schválili i v Mladé Boleslavi.
Nová vyhláška má z Břeclavi do tří let úplně vymýtit hazard. Shodli se na ní radní. Podle
majitelů barů a hospod na to město doplatí.
Radní v Židlochovicích u Brna zakázali prostřednictvím obecní vyhlášky provoz hracích
automatů na celém území města.
Uničov zakázal hazardní herny, skončí roku 2014
Písek, Tábor, nebo České Budějovice. To jsou města, kde dali radní stopku hazardu a
zakázali provoz výherních hracích automatů na území města.
Konec hazardu v Čechách? V Klatovech ano - končí všechny herny
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Stanoviska podporovatelů, která zazněla při jednáních zastupitelstva města Přerova:
Ing. Pospíšilová (6.2.2012)
- je zde napsáno, že cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo
duševně nevyzrálých osob, mohu vás ujistit, že osobně znám několik vysokoškolsky
vzdělaných lidí, kteří dokončili své vysokoškolské vzdělání a kteří propadli hazardu
- samozřejmě je prioritně pro mě prosadit úplný zákaz provozu sázkových her a loterií na
území města
p. Passinger (6.2.2012)
- OZV, která nějakým způsobem jenom omezuje a nic neřeší, proto nebudu o tomto bodu
hlasovat, protože jsme o tom hlasovali už na minulém jednání a navíc za další čtyři body
budeme hlasovat o jejím úplném zrušení, což je předpoklad nějakého zlikvidování toho
problému
- omezení nic neřeší, zastupuji občany města Přerova a nemá důvod podporovat nějaké
omezení a předpokládám, že všichni podpoříte zrušení výherních hracích automatů ve městě
Přerově za další čtyři body, proto mě taky překvapilo, když jsme nepředsadili tento bod před
ten omezující
Mgr. Grambličková (6.2.2012)
- veškeré argumenty, proč si myslím, že už nastal čas, abychom výherní automaty v Přerově
naprosto zlikvidovali, jsem řekla na minulém zastupitelstvu
- pokud je vám známo – není to ani 14 dní, tak v jedné přerovské herně došlo k velmi
drsnému kriminálnímu činu a to je tedy další důvod, proč si myslím, že bychom herny měli
zásadně omezit
- chtěla bych se zeptat pana předkladatele – jaké má pan předkladatel důvody pro to, abychom
i nadále tyto výherní automaty v Přerově drželi?
- chápu, že to může být i rozpočet, ale jestli je ještě nějaký zásadní důvod, proč nechceme
totálně z Přerova tady ty výherní automaty posunout někam jinam
Ing. Šlechta (6.2.2012)
- nález Ústavního soudu 20/10 interpretujeme jinak – jsme přesvědčeni o tom, že jsme
schopni okamžitě po účinnosti vyhlášky, která zakazuje hazard na celém území města
Přerova, informovat Ministerstvo vnitra a vyzvat je k tomu, aby hned zahájili správní řízení o
odejmutí licence
- tuto možnost tady ještě nikdo nevyzkoušel a jsme přesvědčeni, že tato možnost zde existuje
- druhá věc je, že těch měst, které zakazují automaty na celém území narůstá a situace, že
budou jezdit do Přerova nastane
- nevím, jestli si zastupitelé uvědomují, že náklady na sanování dopadu hazardu jsou několika
násobně vyšší než jsou příjmy, které z hazardu dostáváme a to je náš důvod proč o to
usilujeme a že nejsme tak, jak jsme nazýváni „blbý závistivý socky nebo prašivá lůza“, která
se snaží bránit svobodnému trhu a podnikání
Mgr. Puchalský (6.2.2012)
- domnívám se, že po 3 nebo 4 pokusu už není potřeba žádných doplňujících informací
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- informace o hazardu v Přerově a jeho postavení a jeho ochranou ze strany koalice jsou
všeobecně známy, my se pokoušíme samozřejmě hazard zakázat úplně
Ing. Šlechta (6.2.2012)
- 16 z nás minule podpořilo tento návrh, protože dnes chybí paní Mgr. Ticháčková, tak nám
dnes chybí 3 hlasy
- měst neustále přibývá a Přerov bude za chvíli na ocasu těch měst, které nejsou ochotny
regulovat provozování hazardu, postavit se čelem proti sociálním důsledkům hazardu
- pokud to dnes nebude schváleno, tak to předložíme znovu na dalším zastupitelstvu, budeme
se dotazovat, jak je možné, že zástupkyně ředitele gymnázia je ochotna regulovat hazard,
kdežto ředitel ZŠ Želatovská nikoliv, budete muset převzít osobní zodpovědnost vy, kteří
podporujete hazard a my budeme pokračovat a poukazovat
Ing. Symerský (6.2.2012)
- města vstřícná hazardu padají jedno po druhém
- byli jsme informováni, že tomu tak není, že omezování hazardu se týká jenom pár měst, ale
výčet měst uvedený v důvodové zprávě je dosti obsáhlý
- v tomto týdnu jsme přečetl na zpravodajském serveru ČTK článek o meziročním nárůstu
osobních bankrotů v ČR, kdy v lednu letošního roku nově vyhlásilo osobní bankrot 1292 lidí,
což je doposud rekordní číslo, existuje nepochybně relace mezi patologickým hráčstvím na
tomto počtu osobních bankrotů
- teď máme možnost nepodpořit nárůst osobních bankrotů přímo v našem městě
- byl bych rád, kdybychom schválili předloženou vyhlášku a skutečně tak pomohli závislým
hráčům, jejich rodinným rozpočtům a taky jejich okolí
Ing. Pospíšilová (6.2.2012)
- do diskuse se teď zapojím jako občan města Přerova a ne jako zastupitel a chtěla bych znát
osobní názor paní Dobyškové, paní Hudečkové a pana Dvorského – jaký mají názor na tuto
OZV – myslím si, že jako občan, mám právo na jejich názor
p. Laga (6.2.2012)
- my nechceme zlikvidovat něco, my to nepodporujeme ten hazard, tak jako někteří, kteří ho
podporují tím, že to tady provozují
- když jsme u nás v hospodě ve 13 ukázal jak zastupitelé hlasovali a viděli, že lékaři hlasovali
pro, učitelé hlasovali pro a to bylo pro ně otřesné, že vůbec něco takového se mohlo stát a to
už vůbec nemluvím, že vedení radnice hlasovalo pro hazard a vůbec to nějakým způsobem
taktéž nezdůvodnili
MUDr. Chromec (6.2.2012)
- minule jsem hlasoval proti nebo jsem se zdržel hlasování a já ani dnes nemůžu souhlasit
s tím, aby se od 1.3.2012 schválila OZV, která ruší provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her na celém území města
- na území města Přerova bylo za posledních 15 let léčeno celkem 150 lidí ze závislosti a to je
léčení zásadně ústavní a dlouhodobé, myslím si, že ani koalice to nemyslí tak, že by ten
hazard hodlala podporovat
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- i koalice má nepochybně záměr totálně zrušit, ale musíme přesně formulovat co – výherní
hrací automaty, výherní videoterminály nepochybně zrušit můžeme, podle stávající legislativy
s jistými omezeními, ale bude problém ta širší formulace – podobné hry tzn. poker,
s odpuštěním pexeso, cokoliv
- myslím si, že tento váš návrh chápu jako svůj návrh s tím, že se musí jednat o záměr a že
nelze udělat vyhlášku od 1.3.2012, myslím si, že se ta legislativa musí ustálit, musí se dořešit
ta záležitost, že ti lidé, kteří to provozují musí mít šanci se z toho nějakým způsobem sami
vyvázat, protože mají smlouvy – souhlasím s právním výkladem, že není možné, aby Ústavní
soud a vedle toho jiný zákon šly proti sobě, takže opravdu musí proběhnout proces na
Ministerstvu financí, který umožní zrušit to oprávnění dřív než v tom roce 2014, ale podle
mého soudu bychom měli přijmout záměr zrušení nebo zákazu těchto činností přesně
specifikovaných ne od 1.3.2012, ale minimálně od 1.1.2013, aby vznikl prostor pro to, aby se
i ti, co jsou dotčeni touto vyhláškou se mohli adaptovat
- to je můj názor a udělám všechno pro to, aby koalice tento můj názor převzala, ale nebudu
souhlasit s likvidací 1.3.2012, protože očekávám, že bychom měli na krku spoustu soudů o
náhradu škody
Ing. Šlechta (6.2.2012)
- důvodová zpráva obsahuje přesně to, co obsahovala důvodová zpráva města Hranic tzn.
zpracovaný právní názor, opřipomínkovaný Ministerstvem vnitra, takže není pravdou, že
nesplňuje tu odbornou část
Břetislav. Passinger :(12.12.2011)
- neznám z občanů kolem sebe nikoho, kdo by měl zájem, aby ve městě byly herny a
automaty.Navrhuji zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém
území města Přerova.
Mgr. Helena Netopilová: :(12.12.2011)
- mám poznámku ke stanovisku odboru sociálních věcí a školství. Podle mě o žádné
stanovisko nejde, protože to, co někdo napsal, ilustruje situaci a já se divím, že tento odbor
nezaujímá jasné stanovisko a jasně nepojmenovává to, co je očividné, a to je škodlivost
hazardu. Všichni tady víme, že herny v Přerově jsou napojené na jednu politickou a stranu, a
že tady může jít o skryté financování politické strany či o praní špinavých peněz a další a
další pěkné věci. Jsem jednoznačně proti tomu, aby herny na území Přerova byly.
Mgr. Vladimír Puchalský::(12.12.2011)
- přikláním se k tomu, co říká paní Netopilová. S ohledem na to, že padá jedno město za
druhým, které hazard zakazuje ve své podstatě ve všech důsledcích absolutně, zůstává Přerov
na špičce ledovce a postupně zřejmě zůstane samo. Jaký je k tomu důvod? Jediný, to jsou
politicko-ekonomické aspekty. Žádné jiné pro Přerov nehrají roli, přesto, že jsou daleko
vážnější. Osobně se domnívám, že zájmy pronikly až do rady a rada podle toho podává
návrhy. Kladu si základní otázku, jak je možné, že rada neuváží zrušit ty provozovny a herny
s hrami, které jsou v blízkosti škol. Jednoznačně může říct, že povoluje loterie a jiné sázkové
hry dle zákona například na Čechové ulici, gen. Janouška a tím pádem vyloučí existenci heren
na Blahoslavové ulici, na Brabansku, Palackého, Petřivalského. Dobrá vůle najít kompromis
je evidentní. Povinností obce je vyvažovat tlak osobních zájmů, které začínají převyšovat
zájmy veřejné. Bylo možné k tomu přistoupit úplně jinak. Váš přístup je jednoznačně
pokrytecký a účelový a použiji až slova politicky zbabělý.
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Mgr. Elena Grambličková:(12.12.2011)
- řešili jsme to několikrát, zatím to vždy ztroskotalo na tom, že jsme nemohli ovlivnit
umisťování videoterminálů v našem městě. Pokud vím, tak tato situace se změnila, máme
možnost vyhláškou omezit veškeré tyto hrací přístroje. Musíme se k tomu postavit jinak. Ze
strany předkladatele prvního materiálu zaznělo, na čem se rada usnesla a vůbec tam nezaznělo
jaký je argument, že schvalujeme vyhlášku, která nám tady byla radou nabízena. Může to být
třeba rozpočet města, nevím jaký další argument mohl být. Nechci spekulovat. Je hodně
argumentů proti této vyhlášce naprosto vytláčet tyto loterijní hry z města. Je možný odliv
asociálních občanů z města, kteří tady nebudou mít své podhoubí, spousta nebytových prostor
se nám uvolní, momentálně všichni provozovatelé videoher, videoterminálů a výherních
přístrojů platí poměrně vysoké nájemné. Tím se deformuje výše nájmů z nebytových prostor
která by po uvolnění těchto prostor mohla být nižší a mohlo by to mít vliv na další rozvoj
živnostenského podnikání, snížení vandalismu. Máme na vahách, které argumenty převáží.
Argument pro tu variantu, kterou schválila rada, je podle mě nedostatečný a nemůžu s tím
souhlasit. Přikláním se pro vyhlášku, která umožní úplný zákaz těchto zařízení.
Ing. Tomáš Dostal:(12.12.2011)
- hazard je zlo, které působí další zlo a proti zlu se musí bojovat, nemůže se nechat působit.
Jsem pro regulaci, ale pro regulaci směrem k nule… Jsem rád, že vznikají tyto iniciativy
zespodu směrem z měst a ukazují, že zastupitelé a voliči chtějí s tímto problémem něco dělat.
Mějme odvahu a hlasujme i my…. Pro mě jsou to krvavé peníze, které získáváme na lidech,
kteří jsou závislí,…
Ing. Michal Symerský::(12.12.2011)
- když jsem se díval na příjmy do rozpočtu města z provozování hracích přístrojů, tak ty v
minulosti setrvale klesaly. Případné příjmy v budoucnosti jsou nejisté. Jednoznačně u mě
převažuje názor, že je třeba využít možnost kterou máme a tento typ hazardu
zakázat.Provozování takových přístrojů nepřináší pro obyvatele města nic pozitivního, provozování černých heren – nebyl by to problém pro orgány činné v trestním řízení, podporuji OZV předloženou koalicí Společně pro Přerov.
Ing. Richard Šlechta::(12.12.2011)
- všichni, kdo chtějí zakázat provozování heren na území města Přerova ví, že je třeba zakázat
jejich provozování ihned, aby nemohlo dojít k obnovení licencí. Pokud bychom tento krok
neučinili, můžeme za tři roky zjistit, že licence byly prodlouženy. Chci, aby se tady našlo 18
sebevědomých zastupitelů, stejně jako v Hranicích, Litvínově, Mladé Boleslavi a Šternberku,
Marta Jandová::(12.12.2011)
- k panu Kulíškovi a schválené vyhlášce, která stanovila strop stanovených heren, tak ta
způsobila jediné, zamezila vzniku konkurence stávajícím provozovatelům. Stopla konkurenci
provozovatelům, které dobře znáte.
MUDr. Magdalena Dostalová: (12.12.2011)
- ačkoliv jsem alergolog, jsem alergická na větu zákaz to nevyřeší. Jak jinak si myslíte, že
gameblerovi pomůžete. Jako matka v rámci prevence jsem pro zákaz.
Ladislav.Mlčák:(12.12.2011)
- přemýšlím nad motivem, co vede část rady k tomu, že jde cestou omezování a proč se rada
nepřikloní ke skutečnému zákazu.
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RSDr. Josef Nekl: (12.12.2011)
- je hrozná věc, že stát potřebuje peníze od patologických hráčů, aby mohl financovat sociální,
zdravotní politiku, kulturu a sport. Je to velká ostuda, - město potřebuje vyhlášku, která
zakáže herny a hrací automaty. Máme tady sociální skupinu, která k tomu tíhne a zneužívá
sociální dávky. Je vhodné podpořit návrh zastupitelů za koalici Společně pro Přerov.
Právní posouzení navrhované vyhlášky- Důvodová zpráva zpracovaná právním
odborem města Hranice
Dne 14.10.2011 byl vydán zákon č. 300/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, který upravuje problematiku výherních hracích přístrojů (dále jen VHP).
Došlo ke změnám v možnosti obcí regulovat nebo úplně zakázat vyhláškou provozování
vyjmenovaných loterií a jiných podobných her.
Dle § 50 odst. 4 této novely zákona o loteriích, s účinností od 14.10.2011:
„(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že 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 mohou být
provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých
místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her
zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na
celém území obce.“
Dle § 50 odst. 5 této novely s účinností od 01.01.2012:
„(5) Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou
loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních,
zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost
registrovaných církví či náboženských společností.“
V § 17 byl zrušen odst. 11 s účinností od 01.01.2012:
„(11) Provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních
sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených
budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“

Na základě výše uvedené důvodové zprávy navrhujeme s účinností od 1.1.2013:
•
Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány loterie a jiné podobné hry.
•
Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. č 1/2012 o stanovení opatření k omezení
propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her
•
S c h v á l i t novou Obecně závaznou vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
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Příloha:
1) Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her na celém území města
2) Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
3) Právní výklad odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k obecně
závazným vyhláškám regulujícím provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her na území obce
4) Ombudsman vyhrál na Kalouskem první bitvu o hazard, rozpory však trvají
(MF Dnes)
5) Hazard v českém pojetí je chobotnice (KRAUS)
6) Kalouskovu resortu hrozí stovky žalob. Jde o obrovské peníze (Parlamentní Listy)
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Obecně závazná vyhláška č. …/2012
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na celém území města
Zastupitelstvo města Přerova vydává dne 16.4.2012 podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČLÁNEK 1
Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Provozování sázkových her:
a)

pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených hracích přístrojů nebo
podobných zařízeních (výherní hrací přístroje), viz.blíže písm.e) § 2 zákona č. 202/1990
Sb. v platném znění,

b) pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné
do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny, viz.
blíže písm.g) § 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění,
c)

ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení,
při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek
jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti provozovateli
kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her, viz blíže
písm. i) § 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění,

d) prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního
systému,, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními
kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních
videoloterijních terminálů, viz blíže písm. l) § 2 zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění,
e)

turnajových nebo hotovostních provozovaných za pomoci karet, při nichž není předem
určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad
(sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje, viz blíže písm. m) § 2
zákona č. 202/1990 Sb. v planém znění,

f)

prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem tvořeným řídící
jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými sázejícími, se
kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (lokální loterijní systém), viz blíže písm. n) § 2
zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění,
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a dále pak loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení
obsluhovaných přímo sázejícími nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen
počet účastníků a ani není předem známa výše částek, viz blíže písm. j) § 2 a § 50 odst. 3.
zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění,
se na území celého města Přerova z a k a z u j í.
ČLÁNEK 2
Zrušující ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry ze dne 12.12.2011 a
Obecně závazná vyhláška č 1/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých
sázkových her, loterií a jiných podobných her ze dne 6.2.2012.
ČLÁNEK 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

…………………………………
primátor

Vyvěšeno na úřední desce dne

……………..

Sejmuto z úřední desky dne

……………..

…………………………………
náměstek primátora
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202/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. května 1990
o loteriích a jiných podobných hrách
Změna: 70/1994 Sb.
Změna: 149/1998 Sb.
Změna: 149/1998 Sb. (část)
Změna: 63/1999 Sb.
Změna: 63/1999 Sb. (část)
Změna: 353/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 284/2004 Sb.
Změna: 377/2005 Sb.
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 300/2011 Sb. (část)
Změna: 300/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb.
Změna: 457/2011 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§1
(1) Provozování loterií a jiných podobných her je zakázáno, s výjimkou případů
stanovených tímto zákonem. Účelem tohoto zákona je vymezit rámec pro zákonem povolené
podnikání v oblasti loterií a jiných podobných her a pro jejich provozování, přispět k ochraně
osob, které se účastní loterií a jiných podobných her, a k omezení společenských rizik této účasti.
(2) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá
fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře
nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená
provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží
přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických,
elektronických nebo obdobných zařízení.
(3) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a
jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla
být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna.
(4) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b)
nesmí být menší než 1 : 200.

(5) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při
nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným
výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých
je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto
nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo
jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a
to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské loterie"). Za
spotřebitelskou loterii se považují také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se
provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění,
služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za
všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní
rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč. Provozování
spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěže, ankety a jiné akce o ceny podle věty první a druhé
provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní
rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč,
podléhají oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví
Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.
(6) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky
včetně možnosti výhry, jsou zakázány.
(7) Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem
na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné
podobné hry.
(8) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") může 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
požadovat předložení průkazu totožnosti.
(9) 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).
§2
Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:
a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený
počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série
obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením
série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou
všechny vydané losy;

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry
vydávají v den a na místě slosování;
c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se
rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle
počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví
násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl
účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel;
d) okamžité loterie, při nichž účastník hry, v provozovatelem stanovených obdobích, na
vyznačené, až do doby koupě zakryté části sázkového tiketu nebo losu, jejím setřením po
uhrazení vkladu zjistí případnou výhru nebo prohru;
e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených
výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje");
f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve
sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši
vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;
g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné
řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní
jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném
losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu
výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán;
h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve
sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky
na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru,
ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky");
i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci
mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše
vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti
provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním plánu, jakož i varianty těchto her.
Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry
podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech);
j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo
sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není
předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek
stanovených v herním plánu;
k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách
koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je závislá na poměru počtu
výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je
přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky;

l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení
centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou,
místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních
videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na
základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na
interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí
veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy nacházet
na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován přímo
sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému. Pomocí tohoto
systému nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1 a n);
m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem
určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku)
nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek
stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních
hernách (kasinech). Tyto hry jsou uskutečňovány
1. jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě
povolení podle písmene i), nebo
2. prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet,
interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů);
n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým
systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy
obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (dále jen „lokální loterní
systém“). Toto technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované
prostřednictvím nejméně tří mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s
různými symboly, doplněné o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní
místa. Rozhodnutí o základních výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno přímo
na místě buď technickým zařízením, nebo jedním z herních míst. Pomocí tohoto systému nelze
provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), l) a m) bodu 1.
§3
(1) Předmětem výhry mohou být
a) u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud
ministerstvo výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech,
b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných
papírů.
(2) Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji
ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do 60 dnů od uplatnění nároku.
§4

(1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení
vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho jménem
ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace.
(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s
jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno jejich řádné provozování
včetně řádného technického vybavení.
(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 služeb 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.
(4) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her může 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).
(5) V případě, že ministerstvo povolí loterii nebo jinou podobnou hru provozovanou
prostřednictvím sítě internet, může probíhat registrace sázejících na takovou hru pouze v místech,
kde žadatel, který o takové povolení žádá, běžně přijímá sázky na loterii nebo jinou podobnou
hru povolenou podle tohoto zákona.
(6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), h), i), j), l), m), n) a podle § 50
odst. 3 může provozovat
a) stát,
b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání
provozování loterií a jiných podobných her, jejíž 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 snížen pod tuto
minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být
splacen pouze peněžitými vklady. Původ finančních prostředků použitých na splacení základního
kapitálu je žadatel 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 žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.
(7) Sázkové hry podle § 2 písm. e) může provozovat akciová společnost se sídlem na
území České republiky, která je založena k provozování těchto her a jejíž 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 snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve
stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady. Základní kapitál musí být splacen
před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.

(8) Sázkové hry podle § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost se sídlem na
území České republiky, která je založena k provozování loterií a jiných podobných her a jejíž
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 snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti
povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady.
Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.
(9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) může provozovat stát nebo státem pověřená akciová
společnost se sídlem na území České republiky, která je založena k provozování těchto her a jejíž
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 snížen pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti
povolení. Základní kapitál ve stanovené výši musí být splacen pouze peněžitými vklady.
Základní kapitál musí být splacen před podáním žádosti o povolení, jinak se povolení nevydá.
(10) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na
sázkách v zahraničí, při nichž 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 nichž jsou sázky placeny v
zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu
výjimku.
§ 4a
(1) Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen "žadatel"),
fyzické osoby, které jsou u žadatele statutárním orgánem nebo jsou jeho členy, a fyzické osoby,
pokud jsou akcionáři nebo společníky žadatele, musí být osobami bezúhonnými. Je-li akcionářem
nebo společníkem žadatele jiná právnická osoba, musí být bezúhonná; tato podmínka platí rovněž
pro fyzické osoby, které u této právnické osoby jsou statutárním orgánem nebo jsou jeho členy.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje
a) právnická osoba, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin,
jehož 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, jehož skutková
podstata souvisí s provozováním loterií a jiných podobných her,
pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 si povolující orgán
vyžádá 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, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce
nepřetržitě zdržovali v posledních pěti letech (dále jen "zahraniční doklad"), ne staršími než tři

měsíce. Akcionář nebo společník žadatele, který je právnickou osobou se sídlem mimo území
České republiky, dokládá bezúhonnost také zahraničním dokladem vystaveným státem, v němž
má sídlo, ne starším než tři měsíce.
(4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž 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 než tři
měsíce.
§ 4b
(1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na
zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku (dále jen "jistota"),
která za jednotlivého žadatele 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,
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 použitých na složení jistoty je žadatel povinen prokázat (např.
souborem daňových přiznání, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí). Žadatel nesmí použít
na složení jistoty finanční prostředky z půjček a úvěrů. Složení jistoty ověří ministerstvo,
popřípadě jiný povolující orgán. Bez složení jistoty nemůže být povolení vydáno.
(2) Žadatel je povinen připojit k žádosti potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního
družstva o zřízení účtu a složení jistoty podle odstavce 1; jde-li o žadatele o povolení k
provozování výherních hracích přístrojů, je povinen předložit potvrzení banky nebo spořitelního
a úvěrního družstva o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu úřadu.4a)
Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po uplynutí této
lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu nové potvrzení
o složení jistoty.
(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 nepovažuje převod jejího zůstatku mezi bankami
nebo spořitelními a úvěrními družstvy po dobu platnosti povolení na základě rozhodnutí
vydaného orgánem, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil.

(4) Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném v
odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo bylo
povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné podobné hry. Z
jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, odvod z loterií a jiných
podobných her a pokuty). Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle
výše. Po úhradě pohledávek státu a obcí se z jistoty vyplatí případné výhry sázejících, a to
poměrně podle jejich výše.
§ 4c
Provozování sázkových her uvedených v § 2 písm. f) až i) je zakázáno
a) v den státního smutku,
b) mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem.
§5
zrušen
ČÁST PRVNÍ
Loterie a tomboly
§6
Povolování loterií a tombol
(1) Loterie a tomboly povoluje:
a) obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praze úřad městské části a v územně
členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní
úřad") v přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč a věcnou loterii s
herní jistinou do 200 000 Kč,
b) ministerstvo v ostatních případech.
(2) Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí
a) výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů,
b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné,
c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při
pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.
(3) Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní
jistiny. Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o
některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70 % herní jistiny.

(4) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány
převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách
provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.
(5) Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem, 5)
zejména:
a) účel, pro který byla loterie povolena,
b) počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,
c) počet a celkovou cenu výher,
d) místo a den slosování,
e) lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie
povolena,
f) označení orgánu, který podle § 46 vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního dozoru"),
g) schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,
h) lhůtu a místo vyzvednutí výher.
§7
Provádění loterií
Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10 % z ceny losu
jimi prodaných.
§8
(1) U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy
vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze. Výjimky může povolit pouze ministerstvo, jestliže
provozovatel loterie zajistí, aby tisk losů byl ochráněn před zneužitím.
(2) U tombol a věcných loterií s herní jistinou do 50 000 Kč mohou být slosovány losy
nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem
provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo
tomboly.
§9
(1) Text losů podléhá schválení orgánu státního dozoru. Užívání státních symbolů na
losech není dovoleno.
(2) Text losů při herní jistině nad 50 000 Kč musí obsahovat:
a) název a sídlo provozovatele,

b) počet vydaných losů a jejich cenu, nebo údaj, čím je určena celková výše herní jistiny,
c) počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,
d) způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o výhře,
e) číslo a datum povolovacího rozhodnutí,
f) označení, jak a kde budou oznámeny výhry,
g) označení místa, kde se výhry vydávají,
h) lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.
(3) Před vydáním losů do prodeje je třeba za přítomnosti orgánu státního dozoru alespoň
namátkově přezkoušet jejich počet a správné číslování a vyhotovit o tom zápis.
§ 10
Slosování musí být veřejné. Slosování loterie nebo tomboly
a) s herní jistinou přesahující 50 000 Kč musí být provedeno za účasti notáře, který osvědčuje
průběh slosování, a za účasti orgánu státního dozoru,
b) s herní jistinou do 50 000 Kč musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru, který
osvědčuje průběh slosování na protokolu podle § 11 odst. 6. Účast orgánu státního dozoru není
nutná u tomboly s herní jistinou do 20 000 Kč.
§ 11
(1) Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně tříčlennou
loterní komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního
zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů
loterní komise, popřípadě loterního zástupce do sedmi dnů po doručení rozhodnutí o povolení
loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a loterní zástupce musí být bezúhonní.
Loterní komisi nezřizuje stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace) nebo akciová
společnost, která je založena k provozování loterií a jiných podobných her.
(2) Loterní komise a loterní zástupce zajišťují řádný průběh loterie nebo tomboly. Bez
souhlasu loterní komise nebo loterního zástupce nesmí provozovatel, kterému byla loterie nebo
tombola povolena, zasahovat do jejího průběhu.
(3) Loterní komise a loterní zástupce mají povinnost dbát pokynů orgánu státního dozoru
a zpravovat jej o všech závažnějších okolnostech, které nastaly a o přijatých opatřeních.
(4) Loterní komise nebo loterní zástupce spolu s orgánem státního dozoru zkontrolují, zda
do osudí byla vložena čísla všech vydaných losů u loterií a všech prodaných losů u tombol.

(5) Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a
bezpečném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů, které
jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu nebo po
něm, nemohlo být zneužito.
(6) O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující
zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.
(7) Po skončení slosování zajistí loterní komise výhry připadající na neprodané losy a
loterní zástupce nevyzvednuté výhry u tomboly.
(8) Loterní komise je povinna zabezpečit vydání výherní listiny tiskem a uvědomit o tom
veřejnost. Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při
provozování tomboly s herní jistinou nad 20 000 Kč zajistí po slosování zveřejnění písemného
seznamu vyhrávajících čísel.
§ 12
Lhůta pro uplatnění práva na výhru u provozovatele loterie nesmí být kratší než 30 dnů a
delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování. Nebude-li právo na výhru v této lhůtě u
provozovatele uplatněno, zaniká.
§ 13
Vyúčtování loterie a tomboly
Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro
vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, které obsahuje údaj o přijatých vkladech
(sázkách) a vyplacených výhrách. Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního
dozoru a v opise orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.
§ 14
Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve
stanovené lhůtě vyzvednuty. Do příjmu tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě
vyzvednuty.
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Výherní hrací přístroje

§ 17
(1) Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově
řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího
přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více
hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj. Tato
skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti vydaném podle § 19 odst. 2 písm.
c), jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.
(2) Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18
let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K
tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.
(3) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede
výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z ukazatele
vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další
sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra musí hráči poskytnout možnost
výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem vložených finančních prostředků převyšujících
hodnotu vsazených částek za odehrané hry. Způsob získání výhry a výplaty vložených finančních
prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry popisuje herní plán a návod
na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn peněz, které hráč může získat z jedné hry.
(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů
umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300
Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v
kasinu.
(5) Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce neumožňuje
nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.
(6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v
herně 2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová prohra
je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom výherním hracím přístroji během
jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu
a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li výherní hrací přístroj
provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné
hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru ministerstvo v povolení.
(7) Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být
propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje
odstavec 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč a v kasinech 100 000 Kč.
(8) Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí být
provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují podmínky zvláštního
provozního režimu podle odstavce 10. Více než šest výherních hracích přístrojů smí být
provozováno pouze v hernách a kasinech.

(9) Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování
výherních hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Do herny je
zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí schváleným herním řádem.
(10) Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu hry
osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup zakázán
a) do celého prostoru provozovny, nebo
b) do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování výherních hracích přístrojů, nebo
c) do oddělené části provozovny určené k provozování výherních hracích přístrojů.
§ 18
(1) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost
a) obecní úřad pro svůj územní obvod, a to v přenesené působnosti,
b) krajský úřad pro svůj správní obvod, má-li být provozovatelem výherního hracího přístroje
obec ve svém územním obvodu,
c) ministerstvo, je-li výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu a u výherních
hracích přístrojů na cizí měnu.
(2) Žadatel je povinen uvést v žádosti o povolení k provozování výherního hracího
přístroje jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz vstupu osob mladších 18 let do herny.
(3) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.
(4) Po zaplacení správního poplatku orgán, který provoz výherního hracího přístroje
povolil, vydá povolení a známku. Provozovatel je povinen známkou označit výherní hrací přístroj
nejpozději do 15 dnů od začátku platnosti povolení na viditelném místě tak, aby nebylo možno
známku poškodit. Náležitosti známky stanoví právní předpis.6)
§ 19
(1) Povolení k provozování výherního hracího přístroje obsahuje zejména:
a) schválení herního plánu (popřípadě herního plánu kumulované výhry podle § 17 odst. 7) s
případnými úpravami a doplňky,
b) schválení stálého umístění výherního hracího přístroje,
c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s výherním hracím přístrojem, zejména při výběru
peněz a prováděných opravách,

d) stanovení podmínek manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou výhru (§ 17
odst. 7) a s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí, při výplatě
kumulované výhry a opravách,
e) jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro
stálé umístění výherního hracího přístroje. V případě herny tato osoba (osoby) odpovídá za zákaz
vstupu osob mladších 18 let do herny.
(2) Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže
a) žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené tímto zákonem a žadatel splnil
podmínky tímto zákonem stanovené,
b) žadatel prokáže zajištění odborného servisu,
c) podle osvědčení pověřené autorizované osoby7) je výherní hrací přístroj provozuschopný.
(3) Osvědčením podle odstavce 2 písm. c) se potvrzuje, že
a) od data výroby výherního hracího přístroje neuplynulo pět let,
b) do výherního hracího přístroje je zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a
vyplacených finančních prostředků, přičemž počítadla musí být minimálně šestimístná,
c) výherní hrací přístroj odpovídá svým technickým provedením § 17 odst. 3 až 6.
(4) Orgán, který povolení vydal, může na základě písemné žádosti provozovatele změnit
povolení, pokud jde o stálé umístění výherního hracího přístroje v rámci svého územního obvodu,
nebo může povolit výměnu výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného
zničení požárem nebo jinou živelní pohromou.
§ 20
(1) Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení
vydáno, podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je orgánu,
který povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu. Pokud povolení vydalo ministerstvo,
předloží toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 nad provozem výherního
hracího přístroje.
(2) Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním výherních
hracích přístrojů musí být účtovány odděleně od případného jiného podnikání provozovatele a
jejich základem je evidence podle stavů elektromechanických a elektronických počítadel, která
pro tyto účely nesmí být nulována. Náklady a výnosy související s provozováním výherních
hracích přístrojů jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za účetní období. Úschova
účetních písemností se řídí zvláštním předpisem.8)
ČÁST TŘETÍ
Kursové sázky

§ 21
Povolování sázek
Povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm. h) vydává na žádost
ministerstvo nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování
kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových
kanceláří.
§ 22
Povolení se žadateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování
kursových sázek, zejména, že má základní kapitál v souladu s ustanovením § 4 odst. 6 nejméně
ve výši 100 000 000 Kč a že složil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. c).
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
Provozování sázek
§ 25
Sázky lze přijímat předem v hotovosti nebo bezhotovostně.
§ 26
Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky
přijímají. Osoby stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž kursy
stanovují; tyto osoby se nesmí účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří mají povolení podle
tohoto zákona. Osoby, které se přímo aktivně podílejí na sportovní události, na kterou
provozovatel přijímá sázky podle § 2 písm. f), h), k) a podle § 50 odst. 3 (např. trenéři, hráči,
rozhodčí, funkcionáři sportovních klubů apod.), se nesmí účastnit sázek na události ve
sportovních soutěžích, jejichž jsou účastníky nebo se na nich jinak podílejí, nebo kterých se
účastní sportovní klub, v němž zastávají funkci.
§ 27
Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěže, kterých se účastní zvíře,
jednotlivec nebo družstvo, které jsou k němu ve vlastnickém nebo pracovním poměru.
§ 28
Vyúčtování

(1) Provozovatel musí každoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku
předložit příslušnému finančnímu úřadu4a) vyúčtování z provozování kursových sázek za
předchozí kalendářní rok.
(2) Ve vyúčtování podle odstavce 1 se uvádějí údaje o příjmech ze sázkových her, jimiž
jsou vsazené částky, o výhrách vyplacených hráčům, o nákladech souvisejících s provozem hry.
(3) Vyúčtování podle odstavce 2 předkládá provozovatel též do dvou měsíců po uplynutí
měsíce, ve kterém ukončil provozování kursových sázek.
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
Kursových sázek se nesmí účastnit ten, kdo nedovršil 18 let věku. Za účelem prověření
této okolnosti je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.
ČÁST ČTVRTÁ
Sázkové hry v kasinu
§ 32
Povolení sázkových her v kasinu
(1) Povolení k provozování sázek podle § 2 písm. i) vydává na žádost pouze ministerstvo,
nejdéle na dobu deseti let.
(2) V povolení ministerstvo stanoví podrobné podmínky provozu her v kasinu a zároveň,
po posouzení souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, schválí žadatelem předložený
herní plán, návštěvní řád a druhy sázkových her provozovaných v kasinu.
(3) Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu prokázal, že výše jeho
základního kapitálu v souladu s § 4 odst. 6 činí alespoň 100 000 000 Kč a že složil jistotu podle §
4b odst. 1 písm. e).
(4) Provozovatel je povinen požádat ministerstvo o schválení změn v herním plánu,
návštěvním řádu nebo druzích sázkových her provozovaných v kasinu nejpozději 30 dnů před
jejich provedením.
Provozování sázkových her
§ 33

Jinou herní měnu než českou povoluje ministerstvo.
§ 34
Veškeré účetní případy8) uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her v kasinu
musí být účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele, přičemž náklady a výnosy
související s provozem sázkových her jsou součástí hospodářského výsledku provozovatele za
účetní období.
§ 35
Žetony
(1) Ke hře v kasinu se používají hodnotové žetony. Nominální hodnoty, rozměry,
hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti hodnotových žetonů schvaluje ministerstvo.
Provozovatel je povinen předložit schválené vzory hodnotových žetonů před zahájením provozu
kasina orgánu státního dozoru.
(2) Každé kasino používá speciálně označené hodnotové žetony. Stejně označené
hodnotové žetony se mohou užívat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem.
Hodnotové žetony obsahují vyznačení hodnoty a oficiální zkratku herní měny.
(3) Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu.
Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny výhry, a to proti předloženým hodnotovým
žetonům.
(4) Pro hru ruleta se používají též hrací žetony. Při ukončení hry u stolu vymění obsluha
hracího stolu hráči žetony za hodnotové žetony.
(5) Provozovatel je povinen vést řádnou evidenci všech žetonů.
(6) Je nepřípustné používat hodnotové žetony na úhradu jakýchkoli závazků, které
nevznikly ze hry.
(7) Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo
ztracených hodnotových žetonech sepíše vedení kasina protokol, a to v den, kdy tuto skutečnost
zjistí. Kopie protokolů sepsaných v kalendářním měsíci předá vedení kasina do sedmi
kalendářních dnů po uplynutí příslušného měsíce orgánu státního dozoru.
§ 36
(1) Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit doklad prokazující jejich
totožnost. Do kasina nesmí být vpuštěn ten, kdo nedovršil 18 let věku, a ten, kdo v souladu s
návštěvním řádem nemá přístup do kasina.
(2) Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků. Rozsah identifikačních údajů v
evidenci a jejich uchovávání se řídí zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu.

§ 37
Kasino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením.
Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech
provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání stolů,
počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 kalendářních dnů
záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního dozoru umožnit přístup k
těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. Monitorování musí být prováděno
v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Bližší podmínky pro monitorování a uchovávání
záznamů stanoví ministerstvo právním předpisem.
§ 38
(1) V kasinu se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve stanoveném rozsahu.
(2) Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno zúčastnit se sázkových her v kasinu, kde
jsou zaměstnány.
§ 39
Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § 28 obdobně.
ČÁST PÁTÁ
Dostihové sázky
§ 40
Podmínkou pro vydání povolení je, aby žadatel ministerstvu doložil zejména splnění
podmínek obsažených v ustanovení § 4 odst. 9 a prokázal splnění podmínek pro řádné
provozování dostihových sázek.
ČÁST ŠESTÁ
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.
§ 41a
Předmět odvodu

Předmětem odvodu z loterií a jiných podobných her je provozování loterie nebo jiné
podobné hry.
§ 41b
Dílčí základy odvodu
(1) Dílčí základ odvodu tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn
vyplacených výher
a) z provozovaných loterií podle § 2 písm. a), c) a d) v případě dílčího odvodu z loterií,
b) z provozovaných her podle § 2 písm. h), internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3
nebo sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu z kursových sázek a sázkových
her v kasinu,
c) z her provozovaných podle § 2 písm. m) v případě dílčího základu odvodu z karetních
turnajových a hotovostních sázkových her,
d) z provozovaných loterií nebo jiných podobných her neuvedených v písmenech a) až c) a
odstavci 3 v případě dílčího odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her.
(2) Dílčí základ odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních
zařízení se skládá z poměrné a pevné části.
(3) Poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení tvoří částka, o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn
vyplacených výher ze sázkových her podle § 2 písm. e), l), n) a § 50 odst. 3 provozovaných
pomocí povolených přístrojů a zařízení, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jednotlivé
herní místo
a) povoleného výherního hracího přístroje,
b) povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu,
c) povoleného lokálního loterního systému,
d) jiného technického herního zařízení povoleného podle § 50 odst. 3.
(4) Pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení tvoří součet počtu dnů, ve kterých byl každý z povolených přístrojů a zařízení
povolen.
(5) Za vsazenou částku se považuje souhrn přijatých plnění provozovatelem, který tvoří
vklad (sázka) a případný poplatek či jiné plnění související s uskutečňovaným vkladem (sázkou).
§ 41c
Sazba odvodu

Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí
a) 20 % pro dílčí základ odvodu z loterií,
b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek a sázkových her v kasinu,
c) 20 % pro dílčí základ odvodu z karetních turnajových a hotovostních sázkových her,
d) 20 % pro dílčí základ odvodu z ostatních loterií a jiných podobných her,
e) 20 % pro poměrnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení,
f) 55 Kč pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických herních zařízení.
§ 41d
Výpočet odvodu
(1) Odvod z loterií a jiných podobných her se vypočte jako součet dílčích odvodů.
(2) Dílčí odvod se vypočte jako součin dílčího základu odvodu a sazby pro tento dílčí
základ odvodu.
(3) Dílčí odvod, jehož dílčí základ se skládá z částí dílčího základu, se vypočte jako
součet částí dílčího odvodu. Část dílčího odvodu se vypočte jako součin části dílčího základu
odvodu a sazby pro tuto část dílčího základu odvodu.
§ 41e
Odvodové období
Odvodovým obdobím je kalendářní rok.
§ 41f
Odvodové přiznání
Odvodové přiznání se podává nejpozději do 2 měsíců po uplynutí odvodového období;
tuto lhůtu nelze prodloužit.
§ 41g
Zálohy
(1) Odvod z loterií a jiných podobných her se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh na
odvod, které se spravují jako daň podle daňového řádu. Zálohy se neplatí za poslední čtvrtletí
odvodového období.

(2) Záloha na odvod se vypočte za zálohové období, kterým je kalendářní čtvrtletí, jako
odvod z loterií a jiných podobných her.
(3) Poplatník odvodu z loterií a jiných podobných her je povinen podat hlášení k odvodu z
loterií a jiných podobných her a současně zaplatit zálohu.
(4) Na hlášení poplatníka odvodu z loterií a jiných podobných her se použijí ustanovení
daňového řádu o hlášení plátce daně. Zjistí-li poplatník odvodu z loterií a jiných podobných her
do podání odvodového přiznání, že údaje uvedené v hlášení poplatníka odvodu z loterií a jiných
podobných her nebyly správné, není povinen podat následné hlášení.
§ 41h
Správa odvodu
(1) Správu odvodu z loterií a jiných podobných her vykonávají finanční úřady.
(2) Správce odvodu poskytuje orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 informace
získané při správě odvodu z loterií a jiných podobných her, které tento orgán potřebuje pro výkon
státního dozoru.
(3) Při správě odvodu z loterií a jiných podobných her se postupuje podle daňového řádu.
§ 41i
Rozpočtové určení odvodu
(1) Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních
hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení je z
a) 20 % příjmem státního rozpočtu a
b) 80 % příjmem rozpočtů obcí.
(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 1 písm. b)
jednotlivého poplatníka odvodu, se stanoví v závislosti na poměru průměrného počtu povolených
přístrojů a zařízení tomuto poplatníkovi umístněných na území dané obce v jednotlivých dnech
odvodového nebo zálohového období k celkovému průměrnému počtu povolených přístrojů a
zařízení tomuto poplatníkovi v těchto dnech.
(3) Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu podle odstavce 1 je z
a) 70 % příjmem státního rozpočtu a
b) 30 % příjmem rozpočtů obcí.
(4) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části odvodu podle odstavce 3 písm.
b), se stanoví obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního
hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle zákona upravujícího rozpočtové určení

daní s tím, že se postupuje podle vyhlášky k provedení tohoto zákona účinné od 1. září
odvodového období; do nabytí účinnosti tétovyhlášky se postupuje podle účinné vyhlášky.
ČÁST SEDMÁ
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Ustanovení společná
§ 42
Herní plán loterie a jiných podobných her podrobně určuje podmínky hry, zejména
stanoví pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsobu kontroly, výši vkladu (cenu losu),
výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování
nebo zajištění okolnosti jež určuje výhru a způsob zveřejnění výher.
§ 43
(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou
nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou
hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou
klamné.
(2) Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na
všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své
povinnosti tím, že
a) ve třech prokazatelných případech časově odlišných umožnil zúčastnit se hry osobám mladším
18 let;
b) provozuje nepovolený výherní hrací přístroj;
c) výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst. 3 až 6;
přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného výherního
hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení tomuto provozovateli nejdříve po
uplynutí tří let.
(3) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit, popřípadě
provozování dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo
nedodržují-li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her.
(4) Dočasně zastavit provozování loterie nebo jiné podobné hry podle odstavce 3 lze
nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Pokud provozovatel nemůže ze závažných důvodů
odstranit závady, pro které povolující orgán provozování hry dočasně zastavil, může být tato
lhůta prodloužena maximálně o dalších 30 dnů. Při dočasném zastavení provozu je povolující
orgán, a u her povolovaných ministerstvem též finanční úřad, který vykonává státní dozor nad
provozováním sázkových her v příslušné provozovně, oprávněn zapečetit výherní hrací přístroje,
případně jiná herní zařízení. Finanční úřad je povinen o zapečetění výherního hracího přístroje,

případně jiného herního zařízení neprodleně písemně vyrozumět povolující orgán. Dočasné
zastavení provozu loterie nebo jiné podobné hry nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 48.
Pokud provozovatel neodstraní závady ve lhůtách uvedených v tomto odstavci, povolující orgán
povolení zruší.
(5) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může
a) v povolení stanovit bližší podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné
podobné hry,
b) již vydané povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné
podobné hry nebo veřejný zájem.
(6) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, nesmí v povolení podle odstavce
5 písm. a) a b) stanovit přísnější podmínky pro provozování loterií a jiných podobných her, než
stanoví tento zákon.
(7) Loterie a jiné podobné hry, které nesplňují všechny podmínky tohoto zákona, nelze
povolit.
§ 44
zrušen
§ 45
(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí správní řád5), pokud tento
zákon nestanoví jinak.
(2) Povolení nelze převést na jinou osobu.
(3) Obec, na jejímž území má být loterie nebo jiná podobná hra podle § 2 písm. g), i), j), l)
a n) provozována, je účastníkem řízení v případě prvního správního řízení o vydání povolení k
provozování této loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. V řízení o
povolení sázkové hry podle § 2 písm. l) a n) jde o umístění jednotlivých koncových
interaktivních videoloterních terminálů nebo lokálních loterních systémů na území obce. Využijeli obec svého práva vyjádřit se v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska
ochrany místních záležitostí veřejného pořádku.
Státní dozor
§ 46
(1) Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona provozovateli loterií a jiných podobných
her s výjimkou části šesté vykonávají:
a) obce v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných her s
výjimkou části šesté,

b) krajské úřady v případech, kdy vydávají povolení k provozování loterií a jiných podobných
her,
c) příslušné finanční úřady4a) a finanční úřady, v jejichž územním obvodu se nacházejí
jednotlivé provozovny, v případech, kdy povolení k provozování loterií a jiných podobných her
vydává ministerstvo,
d) ministerstvo.
(2) U výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi, popřípadě krajskými úřady
mohou vykonávat státní dozor nad dodržováním tohoto zákona též finanční úřady uvedené v
odstavci 1 písm. c). Finanční úřad sepíše o výsledku kontroly protokol a předá jej k dalšímu
opatření povolujícímu orgánu a provozovateli. Případnou pokutu ukládá a vymáhá povolující
orgán, který o přijatém opatření (uložení pokuty) vyrozumí finanční úřad, který prováděl státní
dozor.
(3) Je-li součástí výkonu státního dozoru nad provozováním výherních hracích přístrojů i
technická kontrola (kontrola dodržování podmínek uvedených v osvědčení o provozuschopnosti
výherního hracího přístroje), je orgán provádějící státní dozor povinen přizvat pověřenou
autorizovanou osobu.7)
§ 46a
Úřední jazyk
(1) Před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru se jedná v jazyce českém.
Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí
být opatřeny úředním překladem. Povolující orgán a orgán státního dozoru může při ústním
jednání připustit tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, pokud si jej na své náklady
obstará osoba jednající s těmito orgány.
(2) Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou
jednat před povolujícím orgánem a orgánem státního dozoru ve svém jazyce, musí si však
obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady na tohoto tlumočníka nese orgán,
před nímž se jedná.
§ 46b
Povinnost zachovávat mlčenlivost
(1) Provozovatel, osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru,
zaměstnanci orgánu státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry či prohry.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy sázející zprostí osoby
uvedené v odstavci 1 povinnosti mlčenlivosti anebo mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem
povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným orgánům v občanském soudním řízení, orgánům
činným v trestním řízení a správcům daně pro účely daňového řízení. Porušením povinnosti
mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o
provádění mezinárodních sankcí.
(3) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře lze
uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních
předpisů o náhradě škody.
(4) Pokutu ukládá
a) finanční úřad vykonávající státní dozor, porušil-li povinnost mlčenlivosti provozovatel nebo
osoby, které jsou k provozovateli v pracovněprávním či obdobném poměru,
b) ministerstvo, porušil-li povinnost mlčenlivosti zaměstnanec orgánu Finanční správy České
republiky nebo ministerstva.
(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá a vymáhá. Pokuty jsou příjmem státního
rozpočtu.
§ 47
(1) Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, je povinen ji
i kontrolovat. Orgán vykonávající státní dozor se může kdykoliv přesvědčit, zda loterie nebo jiné
podobné hry se provozují za podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní
předpisy.
(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen umožnit povolujícímu orgánu a
orgánu státního dozoru vstup do provozních (obchodních) místností, předložit tomuto orgánu
účetní doklady, účetní závěrky, výkazy, doklady a jiné písemnosti a záznamy na technických
nosičích dat, umožnit kontrolu provozovaných her a technických zařízení a podat informace o
účetních případech a spolupůsobit při kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může povolující
orgán a orgán státního dozoru zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou k dořešení a
uzavření případu. O zajištěných písemnostech či záznamech na technických nosičích dat vydá
provozovateli potvrzení.
(3) Při výkonu státního dozoru se postupuje podle zvláštního předpisu.12)
§ 48
(1) Pokutu do výše
a) 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii,
tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo
je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v
povolení uloženy,
b) 300 000 Kč uloží krajský úřad právnické osobě, která v jeho správním obvodu provozuje
loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento krajský úřad vydat, nebo je

provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v
povolení uloženy,
c) 10 000 000 Kč uloží 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,
d) 1 000 000 Kč uloží finanční úřad uvedený v § 46 odst. 1 písm. c) právnické nebo fyzické
osobě, která provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru v rozporu s herním plánem nebo
s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, nebo s ustanovením § 4c písm. a),
e) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v §
4c písm. b) nebo § 47 odst. 2,
f) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v
pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a sázkových
her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo
herním plánem,
g) 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo
jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let
v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu,
h) 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo
jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let
v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu.
(2) Krajský úřad, který obci vydal podle § 18 odst. 1 písm. b) povolení k provozování
výherních hracích přístrojů, je oprávněn uložit 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 uložit pokutu za podmínek a ve výši podle
odstavce 1 písm. b) místně příslušný finanční úřad.
(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o
porušení povinností nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k
porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.
(54) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo
právní moci.
(5) Pokuty uložené obcemi jsou příjmem rozpočtu obce, která pokutu uložila. Pokuty
uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu kraje. Pokuty uložené finančními úřady jsou
příjmem státního rozpočtu České republiky. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.
(6) Obec, která vydala povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního hracího
přístroje a toto povolení podle § 43 zrušila, může rozhodnout, že po splnění daňových a jiných

finančních povinností provozovatele vůči státu bude výnos odveden do rozpočtu této obce. Stejně
může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez
povolení a obec byla toto povolení oprávněna vydat.
(7) Finanční úřad může rozhodnout, že 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.
(8) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry a toto
povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výnos z těchto her bude odveden do státního
rozpočtu České republiky.
§ 48a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu, úřadu městské části nebo úřadu
městského obvodu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
§ 49
V hlavním městě Praze vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou
působnosti podle § 50 odst. 4, městské části. V územně členěných městech se zvláštním
postavením vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti podle § 50
odst. 4, městské obvody nebo městské části.
§ 50
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo může právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a
nejvyšší výhru v jedné hře podle § 17 odst. 4, nejvyšší hodinovou prohru podle § 17 odst. 6 a
upravit náležitosti známky uvedené v § 18 odst. 4.
(2) Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti a bližší podmínky pro
monitorování a uchovávání záznamů podle § 37.
(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části
první až čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky provozování
takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části
první až 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.
(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že 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 mohou být
provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých
místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her
zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém
území obce.

(5) Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou
loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních, zařízeních
sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů
veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností.
(6) Provozováním podle odstavců 4 a 5 se rozumí vlastní provoz heren a kasin, výherních
hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů a dalších
zařízení obsluhovaných sázejícími, včetně přijímání vkladů, výplaty výher a dalších úkonů
směřujících k uzavírání smluvních vztahů mezi provozovatelem a sázejícím. Za provozování
podle odstavců 4 a 5 se nepovažuje řídící provozní činnost provozovatele, provoz centrálních
serverů, uzavírání smluvních vztahů provozovatele a jeho smluvních partnerů, vyřizování
reklamací a ostatní administrativní činnost související s provozem loterií a jiných podobných her.
(7) Obec má povinnost informovat ministerstvo o přijetí vyhlášky podle odstavce 4 nebo
5, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem.
(8) Ministerstvo může stanovit právním předpisem technický standard provozovaných
technických zařízení a systémů, zejména pokud jde o přístup státního dozoru do dat těchto
zařízení za účelem evidence a kontroly finančních toků.
§ 51
Přechodná ustanovení
(1) Povolení k provozování loterií a hracích přístrojů vydaná pro rok 1990, případně pro
rok 1991 před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti podle podmínek stanovených
dřívějšími předpisy.
(2) Povolení k provozování ostatních loterií a sázkových her vydaná před účinností tohoto
zákona platí beze změny do 31. prosince 1990. O povolení dalšího provozování loterií a
sázkových her, jejichž platnost končí dnem 31. prosince 1990, musí provozovatel požádat
nejpozději do 30. listopadu 1990.
(3) Tento postup se týká i provozovatele státní loterie, podniku SAZKA a Státního
závodiště Praha.
§ 52
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
a) ustanovení § 2, 10 až 14, § 19 odst. 2 a § 20 a část týkající se loterií a jiných podobných her z §
15 až 18 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách, loteriích a jiných
podobných hrách,
b) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 61/1973 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách,

c) směrnice ministerstva financí České socialistické republiky o povolování, evidenci, provozu a
kontrole hracích přístrojů č.j. 153/13 700/1973 z 8. června 1973, registrované v částce 32/1973
Sb.
§ 53
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá
účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Vybraná ustanovení novel
Čl. XIII zákona č.254/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 4 odst. 2 věta druhá zákona č. 202/1990 Sb., ve znění tohoto zákona, se pro
účely vyúčtování, dle ustanovení § 28, aplikuje poprvé již v rámci vyúčtování předpokládaného
provozovateli za kalendářní rok 2008.
Čl. II zákona č. 300/2011 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry zahájená přede dnem 1. ledna 2012 se
dokončí podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před tímto dnem.
Povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydaná před 1. lednem 2012 zanikají, s
výjimkou loterií podle § 2 písm. c), ve lhůtě stanovené v povolení, pokud dále není stanoveno
jinak. Ministerstvo financí změní do 6 měsíců od 1. ledna 2012 povolení vydaná podle zákona ve
znění účinném před 1. lednem 2012 tak, aby odpovídala tomuto zákonu s tím, že doba jejich
platnosti bude stanovena podle bodu 4.
2. Provozovatelé, kteří provozují loterie a jiné podobné hry na základě povolení vydaného
podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012
popřípadě změněného podle odstavce 1, předloží povolujícímu orgánu do 1. ledna 2013 smlouvu
o užití části výtěžku podle § 4d odst. 2 tohoto zákona a nejpozději k tomuto datu doloží také
způsob splacení a výši základního kapitálu podle § 4 odst. 9 písm. b), odst. 10 až 12 tohoto
zákona.
3. Povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her vydaná podle zákona o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012 mohou být zrušena z
důvodu protiprávního jednání spáchaného před 1. lednem 2012 jen za podmínek stanovených
zákonem ve znění účinném před 1. lednem 2012.
4. Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce

vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí pro ustanovení §
50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. Dobu
platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději
dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně
závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012.
Čl. VIII zákona č. 458/2011 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro část výtěžku z loterií a jiných podobných her podle § 4 zákona č. 202/1990 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, pro vyúčtování podle § 28
zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, a
pro odvod na státní dozor podle § 29 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se použije zákon č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
2. Prvním odvodovým obdobím podle § 41e zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, je období ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto
zákona do 31. prosince 2012.
3. Prvním zálohovým obdobím podle § 41g odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, je období ode dne nabytí účinnosti čl.
VII tohoto zákona do konce kalendářního čtvrtletí ka1endářního roku 2012, ve kterém čl. VII
tohoto zákona nabyl účinnosti.
____________________
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.
3) § 19 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
4) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
7) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů.

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 236 a 237 zákoníku práce.
11) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
Opatření České národní banky č. 227/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky pro provádění
některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s
padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky.
12) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Právní výklad
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
K obecně závazným vyhláškám regulujícím provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na území obce
Zpracováno ve spolupráci s Ministerstvem financí, odborem 34
– Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

_____________________________________________________________________
V oblasti provozování loterií a jiných podobných her mohou obce regulovat
provozování určitých sázkových her svými obecně závaznými vyhláškami (dále též jen jako
„OZV“) na základě a v mezích:
•

ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
v platném znění (dále jen „zákon o loteriích“ nebo „loterijní zákon“). Tato regulace
spadá do normotvorné působnosti obcí dle ustanovení zvláštního zákona podle
§ 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

•

generální klauzule obsažené v ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích, tj. za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

•

Pozn.: Do 31. 12. 2011 byly obce oprávněny využít také zmocnění obsažené v § 17 odst. 11
zákona o loteriích, dle kterého „Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno
ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních
orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od
těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“ Ke zrušení uvedeného zmocnění došlo
novelou zákona o loteriích provedenou zákonem č. 300/2011 Sb.1
Doporučujeme proto dosavadní vyhlášky dle § 17 odst. 11 zákona o loteriích zrušit
a přijmout novou úpravu např. dle § 10 písm. a) zákona o obcích, nebo dle § 50
odst. 4 zákona o loteriích.

A: Ustanovení § 50 odst. 4 zákona o loteriích
„Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že 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 mohou být
provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých
1

Důvodem zrušení uvedeného zmocnění byla skutečnost (viz důvodová zpráva), že Obecně závazné
vyhlášky obcí typu „zákaz provozování do 100 metrů od chráněných budov“, vydávané na základě
zmocnění uvedeném ve větě druhé ustanovení § 17 odst. 11, se v praxi příliš neosvědčily, a to
především vzhledem k faktické nemožnosti formulování optimálního způsobu stanovení předmětné
vzdálenosti i vymezení chráněných objektů. Vyhlášky tohoto typu působí problémy nejen při
povolování předmětných her, ale rovněž ve fázi výkonu státního dozoru. Ve větě první ustanovení
§ 17 odst. 11 je však formulován obecný zákaz provozování výherních hracích přístrojů v některých
chráněných budovách, kde by provoz takových zařízení byl z pohledu veřejného zájmu obzvláště
škodlivý a rušivý. S ohledem na skutečnost, že vydání obecně závazné vyhlášky obce regulující
provozování hazardu není povinností obce (viz § 50 odst. 4), znamenalo by zrušení celého § 17 odst.
11, tj. včetně věty první, že by výše zmíněný zákaz již nebyl nikde v právním řádu vysloven.
Navrhovaná novela proto „přenáší“ dosavadní zákaz provozování výherních hracích přístrojů
v „chráněných“ budovách stanovený ve větě první § 17 odst. 11 do nového § 50 odst. 5 a tento zákaz
rozšiřuje na další druhy loterií a jiných podobných her, …

místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her
zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na
celém území obce.“
Na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona o loteriích může tedy obec svojí OZV
stanovit:


že uvedené loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na místech
a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo



na kterých místech v obci je provozování uvedených loterií a jiných podobných her
zakázáno, nebo



v jakých časech je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her
zakázáno, nebo



úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území
obce.

Jinými slovy, obecně závaznou vyhláškou může obec pro své území, či jeho
vymezenou část pozitivně určit (stanovením míst a času) podmínky pro provozování
vyjmenovaných loterií a jiných podobných her, nebo negativně stanovit zákaz jejich
provozování na určitých místech v obci, popřípadě též na celém území obce. Oba způsoby
regulace lze v OZV kombinovat, je tedy možné pro určitou část území obce stanovit zákaz
provozování uvedených loterií a jiných podobných her na veřejně přístupných místech
a v jiné části obce využít pozitivního způsobu regulace a stanovit, na kterých místech
a eventuálně také v jakém čase lze uvedené loterie a jiné podobné hry provozovat. Pak lze
použít i jen jeden z těchto prvků – není povinností stanovit v OZV zároveň jak místa, tak i čas
(ryze časové omezení pak může v OZV znít např.: „Výherní hrací přístroje lze provozovat na
všech veřejně přístupných místech pouze v době od 22:00 večer do 6:00 ráno.).
Ať již obec použije k vymezení míst, na kterých hodlá provozování loterií a jiných
podobných her regulovat pojem „veřejných prostranství“, nebo dříve v zákoně užívaný pojem
„veřejně přístupných míst“, které lze charakterizovat jako prostory veřejně přístupné, které
neslouží každému bez omezení k obecnému užívání, na rozdíl od veřejných prostranství,
vždy je třeba, aby takové vymezení bylo po adresáty normy dostatečně určité a jednoznačně
specifikované např. názvem ulic, výčtem č.p. či zakreslením v mapce, která je nedílnou
součástí (přílohou) OZV.
Připomínáme, že při přípravě obecně závazné vyhlášky podle § 50 odst. 4 zákona
o loteriích je nutné také pamatovat na problematiku možné diskriminace. Obec by tedy
v rámci přípravy obecně závazné vyhlášky měla zejména s ohledem na cíl sledovaný jejím
vydáním zvážit odůvodněnost regulace pouze určitých typů hracích přístrojů a být připravena
svoji úvahu v tomto směru doložit.
Ustanovení § 50 odst. 4 zákona o loteriích tak, jak je v zákoně o loteriích koncipováno,
nevylučuje zakázat provozování hracích přístrojů na celém území obce, bylo-li by to
odůvodněno škodlivostí hraní na herních zařízeních a jeho masovým rozšířením v obci.
Obec by však při aplikaci regulace provozu uvedených loterií a jiných podobných her na
konkrétních místech měla zvažovat důvody, které ji vedou k uplatnění zákazu, a respektovat
princip proporcionality.
Ústavní soud připustil jako legitimní a nediskriminační, pokud obce omezí provozování
hracích zařízení pouze na jedno místo v obci, byť se jedná právě a jenom o kasino. Ústavní
soud má totiž za to, že taková individualizace není výrazem libovůle ani nepřípustné
diskriminace, ale naopak ji považuje za racionálně odůvodněnou tím, že pokud je již ve
městě – nota bene lázeňském - povolen provoz kasina, je logické, pokud se provozování
hazardních her soustředí pouze a výlučně tam. Výjimkou, při jejímž splnění lze akceptovat

právní předpis upravující jedinečné (konkrétní) případy, je situace, kdy taková regulace
nepředstavuje porušení principu rovnosti. Regulace jedinečných případů a jejich vydělení
z rámce obecnosti proto musí být jednoznačně objektivně ospravedlněná a nesmí být
výrazem libovůle.
V nálezu Pl. ÚS 22/11 (Kladno) byl Ústavní soud konfrontován s regulací, která je
založena na přijetí rozsáhlého seznamu konkrétních nemovitostí, v nichž se umístění herních
zařízení dovoluje bez časového omezení či pouze dočasně, a výkladem a contrario všech
ostatních nemovitostí, kde je jejich provozování zakázáno. V daném případě vyhláška
uváděla konkrétní nemovitosti (stavby) specifikované číslem popisným. Jako legitimní
zdůvodnění takovéto individualizované regulace Ústavní soud připustil kritérium předchozího
porušování právních předpisů při provozování výherních hracích přístrojů (dále též jen jako
„VHP“) nebo interaktivních videoloterijních terminálů (dále též jen jako „IVT“ nebo „VLT“),
tj. pokud v minulosti na určitých místech docházelo provozovateli VHP k porušování právních
předpisů, pak je možné, aby obec tuto negativní zkušenost promítla do vymezení míst,
v nichž si nepřeje ani provozování VLT.
K otázce možnosti ochrany provozovatelů herních zařízení povolovaných dle § 50 odst.
3 loterijního zákona Ústavní soud uvedl, že provozovatelé mají možnost soudní cestou
brojit proti rozhodnutí Ministerstva financí o (ne)povolení IVT, přičemž správní soud je
oprávněn posoudit všechny individuální okolnosti případu, tj. například i to, zda obec
zařazením konkrétní nemovitosti do textu vyhlášky nejednala diskriminačně a případně v této
části obecně závaznou vyhlášku neaplikovat.
Jelikož vydáním OZV na základě § 50 odst. 4 zákona o loteriích obce stanoví
mantinely, v nichž se musí pohybovat rozhodování příslušných správních orgánů
povolujících provozování uvedených loterií a jiných podobných her (zejména obecního úřadu
nebo Ministerstva financí), je nezbytné věnovat pozornost vymezení předmětu regulace,
neboť OZV bude aplikována příslušnými správními orgány, jak v rámci povolovacích, tak
eventuálně také v rámci „sankčních“ řízení. Z toho důvodu je vhodné přímo v OZV vymezit
předmět regulace pomocí příslušných ustanovení zákona o loteriích, obsahujících definice
uvedených loterií a jiných podobných her, na které § 50 odst. 4 téhož zákona přímo
odkazuje, a to buď v samotném článku OZV, nebo minimálně v poznámce pod čarou.
Obec může (nikoliv musí) svým právním předpisem stanovit podmínky pro
provozování všech v úvahu přicházejících typů v ust. § 50 odst. 4 zákona o loteriích
vyjmenovaných sázkových her. Obecně závazná vyhláška se může týkat např. pouze
výherních hracích přístrojů dle § 2 písm. e) zákona o loteriích, nebo interaktivních
videoloterních terminálů dle § 2 písm. l) zákona o loteriích. Vždy však musí být předmět
regulace OZV jednoznačně vymezen, aby nebylo pochyb o tom, která herní zařízení měla
obec v úmyslu regulovat.
Jelikož správním orgánem, v jehož činnosti se OZV obcí regulující provozování VHP
a dalších loterií mohou promítnout, je vedle obecního úřadu, jemuž přísluší povolování
výherních hracích přístrojů podle § 17 odst. 1 zákona o loteriích, také Ministerstvo financí,
zákon o loteriích ukládá v ust. § 50 odst. 7 obcím od 1. 1. 2012 povinnost – informovat
Ministerstvo financí o přijetí vyhlášky podle § 50 odst. 4 loterijního zákona do 15 dnů
od jejího schválení zastupitelstvem. Tím pochopitelně není dotčena povinnost zaslat
obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu vnitra podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona
o obcích.
Navzdory znění ust. § 50 odst. 7 zákona o loteriích, stanovící obcím povinnost
zasílat Ministerstvu financí pouze OZV vydané dle § 50 odst. 4 zákona o loteriích,
doporučujeme, s ohledem na totožný cíl regulace provedené dle obecného zmocnění
§ 10 písm. a) zákona o obcích, informovat Ministerstvo financí také o přijetí OZV

regulující provozování loterií a jiných podobných her na základě tohoto zákonného
zmocnění k zabezpečení veřejného pořádku v obci.2
Připomínáme, že pokud se týká povolení k provozování loterií či jiných podobných
her vydaných před účinností OZV, je vhodné zvážit zařazení přechodného ustanovení
upravujícího vliv vydání OZV na provozování již povolených hracích zařízení.
Jak totiž vyplývá i z nálezu Pl. ÚS 29/10 (Chrastava), „zneplatnění“ již vydaných
povolení není záležitostí samosprávy. Ústavní soud upozornil, že nástroje, jak případně
dosáhnout zrušení vydaných povolení, pokud se ocitají v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou, upravuje buď správní řád (zejména ustanovení § 94 a násl. upravující
tzv. přezkumné řízení), nebo spíše též samotný loterijní zákon, který v ustanovení § 43
odst. 1 stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit
povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo
možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit.
Možnost využít přezkumného řízení bude v zásadě omezena na případy, kdy by
příslušný správní orgán vydal povolení k provozování hracího zařízení již v době, kdy nabyla
účinnosti příslušná obecně závazná vyhláška. I v těchto případech lze, stejně jako tehdy,
bylo-li povolení vydáno před datem účinnosti obecně závazné vyhlášky regulující
provozování výherních hracích přístrojů, využít možnosti dané § 43 odst. 1 loterijního
zákona. Správní orgán, který provozování herního zařízení povolil, pak musí, jak konstatoval
Ústavní soud, v konkrétních případech a s ohledem na další ústavně vymezené principy
posoudit, zda existence obecně závazné vyhlášky je důvodem pro zrušení povolení.
Pokud se týká možnosti sankcionovat porušení povinností stanovených obecně
závaznou vyhláškou podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona o obcích, může mít vydané
povolení k provozování hracího zařízení povahu okolnosti vylučující protiprávnost. Správní
orgán ukládající sankci podle zmíněného zákona o obcích by tedy musel ve svém rozhodnutí
řádně odůvodnit, proč v daném konkrétním případě vydané povolení za takovou okolnost
považovat nelze.
K provozovatelům, kteří disponují platnými rozhodnutími Ministerstva financí vydanými
před účinností vyhlášky, také Ústavní soud uvedl, že obec není oprávněna nerespektování
obecně závazné vyhlášky sankcionovat vůči provozovatelům, neboť ti jednají v důvěře
v existující a dosud platné akty státu (rozhodnutí o povolení vydaná Ministerstvem financí).
Pokud však Ministerstvo financí v návaznosti na existující obecně závazné vyhlášky nezahájí
přezkumná řízení, porušuje ústavně zaručené právo obcí na územní samosprávu. V těchto
řízeních bude třeba existenci povolení posoudit i s ohledem na další ústavně vymezené
principy, avšak v zásadě platí, že provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi
existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě
kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení,
tohoto povolení zbaveni.
S aplikací vyhlášky v rámci povolovacích řízení pak souvisí doporučení týkající se
stanovení účinnosti OZV. K omezení problematických situací, které by mohly vyplývat
z toho, že např. z důvodů prodlení při doručování obecně závazné vyhlášky Ministerstvo
2

Ústavní soud před schválením novely zákona o loteriích (zákona č. 300/2011 Sb.) opakovaně ve
svých posledních nálezech Pl. ÚS 29/10 (Chrastava) ze dne 14. června 2011, Pl. ÚS 56/10
(Františkovy Lázně) ze dne 7. září 2011 a Pl. ÚS 22/11 (Kladno) ze dne 30. září 2011 judikoval
oprávněnost obcí regulovat formou obecně závazných vyhlášek provozování výherních hracích
přístrojů a jiných loterií dle § 2 písm. e) zákona o loteriích, a to na základě zákonných zmocnění
obsažených v ustanoveních § 50 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona o loteriích, jakož i na základě
generální klauzule obsažené v ust. § 10 písm. a) zákona o obcích. Zejména v nálezu Františkových
Lázní Ústavní soud konstatoval, že z porovnání § 10 písm. a) obecního zřízení a § 50 odst. 4
loterijního zákona plyne, že se obě ustanovení obsahově překrývají.

financí jako správní orgán nebude mít nejpozději v den účinnosti právní předpis obce
k dispozici a vydá tedy požadované povolení, je vhodné zvážit stanovení pozdější účinnosti
vyhlášek než patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Z judikatury Ústavního soudu pak plyne, že výše uvedený výklad lze vztáhnout
také na zákonné zmocnění obsažené v § 10 písm. a) zákona o obcích, dle kterého
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně
závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci
jsou takové činnosti zakázány;“ K aplikaci OZV regulující hazard na území obce dle
cit.ustanovení by tak mělo být přistupováno stejně.
Jak Ústavní soud uvedl v nálezu Pl. ÚS 56/10 (Františkovy Lázně), regulace
videoloterijních terminálů do působnosti obcí nepochybně spadá a není přitom podstatné,
zda se toto oprávnění obcí na úrovni zákonné úpravy bude opírat o zvláštní zákon ve smyslu
§ 10 písm. d) zákona o obcích, či zda se bude opírat o generální klauzuli § 10 písm. a)
zákona o obcích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku… Ostatně,
z porovnání § 10 písm. a) obecního zřízení a § 50 odst. 4 loterijního zákona plyne, že se obě
ustanovení obsahově překrývají (v tomto smyslu má navíc Ústavní soud vážné pochybnosti
o tom, zda by tato oblast jako celek neměla být legislativou svěřena do výkonu samosprávy
obcí a zda tedy příčina nyní posuzovaného návrhu spíše netkví v samotné právní úpravě
obsažené v loterijním zákoně).
Předmětem a cílem regulace je zde zabezpečení veřejného pořádku a pokojného
soužití v obci, které jsou ohrožovány či přímo narušovány společensky škodlivými vlivy loterií
a jiných podobných her, jež svými skutečnými dopady mohou negativně ovlivnit individuální
osudy jednotlivců, jejich blízkých a ve svém důsledku i širšího okolí.
Obdobně jako u zmocnění dle § 50 odst. 4 zákona o loteriích se i zde vymezení míst,
na nichž se povoluje nebo naopak zakazuje provozování sázkových her a loterií, musí opírat
o racionální důvody, neutrální a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž
regulace při aplikaci dopadá.
Přechodné ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (dále jen „zákon č. 300/2011 Sb.“), které říká, že „Na povolení, která
byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce vydávat
obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí pro ustanovení
§ 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna
2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí tak, aby jejich platnost
skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto loterie a jiné podobné hry
provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce nebo v rozporu s ustanovením
§ 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. ledna
2012.“, nebrání vydávání ani aplikaci OZV regulujících sázkové hry a loterie. Dle názoru
Ministerstva vnitra se uvedená ochranná lhůta nevztahuje na nově vydávaná povolení, neboť
by se jednalo, jak konstatoval i Ústavní soud, o zásah do práva na samosprávu.
B: K postupu Ministerstva financí v rámci rušení platných povolení k provozování
loterie a jiné podobné hry ve vztahu k přechodnému ustanovení čl. II bod 4. zákona
č. 300/2011 Sb.:
Dle Ministerstva financí je třeba ve výše citovaném přechodném ustanovení použité
slovní spojení „zmocnění obce vydávat vyhlášku“ vykládat tak, že se vztahuje jak na

vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 loterního zákona, tak i na vyhlášky vydané podle § 10
písm. a) zákona o obcích. Vychází přitom ze skutečnosti, že není podstatné formální
označení, podle něhož byla OZV vydána, ale v potaz se bere především její obsah a účel,
což potvrzují i nálezy Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 (Františkovy Lázně), a sp. zn.
Pl. ÚS 29/10 (Chrastava), v nichž bylo konstatováno, že obce jsou povolány k regulaci
umístění sázkových her jak na základě § 10 písm. d) zákona o obcích ve spojitosti s § 50
odst. 4 loterního zákona, tak i na základě § 10 písm. a) zákona o obcích.
V rámci takto nastíněného konceptu vykládá Ministerstvo financí i příslušná
přechodná ustanovení, a to tak, že slovní spojení „zmocnění obce vydávat vyhlášku“ se
vztahuje na jakoukoliv OZV regulující loterie a jiné podobné hry. Tento výklad odpovídá
i ústavně deklarovaným principům demokratického státu, který má vést k nastolení právní
jistoty všech dotčených subjektů a nezakládá tudíž nerovnost v posuzování obecně
závazných vyhlášek ve prospěch některé ze stran.
Na povolení vydaná podle § 2 písm. i), j) a § 50 odst. 3 zákona účinného před
1. 1. 2012 se bude vztahovat tzv. „ochranná lhůta“ 3 let ve vztahu k vyhláškám a § 50
odst. 5 (zákaz provozování v tzv. „chráněných budovách“). V konečném důsledku to
znamená, že i na OZV vydané dle § 10 písm. a) zákona o obcích se bude aplikovat bod
č. 4 čl. II zákona č. 300/2011 Sb.
K uvedenému je vhodné poznamenat, že tzv. ochranná lhůta 3 let vznikla na půdě
zákonodárného sboru a představuje kompromis mezi jednotlivými zainteresovanými
subjekty, včetně zástupců obcí.
Pokud jde o otázku rušení platných povolení v závislosti na existenci OZV,
Ministerstvo financí uvádí, že v případě rušení povolení bude v každém jednotlivém
případě postupovat přísně individuálně a bude posuzovat, zda existence obecně
závazné vyhlášky, ať už byla přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je
důvodem pro zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené
principy. Nebude rozhodné, zda se bude jednat o vyhlášku vydanou podle § 10
písm. a) nebo d) zákona o obcích, neboť Ministerstvo financí bude i zde uplatňovat
výše uvedený výklad obsahu a účelu právní úpravy, nikoliv formálního označení.

__________________________________________________________________________
-

tento materiál popisuje právní stav ke dni zpracování (aktualizace)
právní názor uvedený v tomto materiálu není právně závazný, neboť k závazným
výkladům je oprávněn pouze soud
__________________________________________________________________________

Aktualizováno k datu: 26. ledna 2012
Zpracoval: Odbor dozoru a kontroly veřejné správy
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Ministerstvo financí může odebrat licence na provoz těch hracích automatů, které povolení
dostaly v rozporu s obecními vyhláškami. Na jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem
(TOP 09) se na tom dohodl veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský.

(Ilustrační snímek) | foto: Martin Stolař, MF DNES

Pokud o to obec požádá, ministerstvo zahájí přezkumné řízení, které umožňuje povolení zrušit.
Informovala o tom Iva Hrazdílková z Kanceláře veřejného ochránce práv.
Ministr se s Varvařovským sešel asi před dvěma týdny. Další rozpory však mezi nimi i po schůzce
přetrvávají.
Ombudsman se s ministerstvem neshodl například na maximální sázce a prohře, které
instalované přístroje umožňují. Podle ochránce práv na ministerstvu nerespektovali zákon a
povolovali hrací přístroje s maximální sázkou 1 000 korun místo zákonem stanovených dvou, pěti
či 50 korun. Záleží na typu přístroje.
Maximální hodinová prohra tak činila 252 tisíc korun místo zákonných 1000, 2000 nebo 10 000
korun. Výši sázek i proher však ministerstvo hájí s tím, že jinak by státu hrozily arbitráže s velkými
finančními riziky.
Ochránce práv nesouhlasí ani s délkou vydávaných licencí. Ministerstvo je podle něj mělo
vydávat s platností na rok, ne na deset let nebo nově na tři roky. Podle ministerstva však situaci
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vyřešil zákon platný od letoška. Dobu trvání všech dlouhodobějších licencí zkrátil na tři roky a
stanovil stejně dlouhou přechodnou lhůtu, v níž by se situace měla vyřešit. Varvařovský už dřív
takové řešení odmítl. Podle něj nelze nový zákon aplikovat na povolení vydaná dřív v rozporu s
tehdejšími předpisy.
Autoři: ČTK, iDNES.cz
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Kalouskovu resortu hrozí stovky žalob. Jde
o obrovské peníze
EXKLUZIVNĚ Ministerstvu financí i jeho konkrétním pracovníkům z odboru kontroly
sázkových her hrozí řada žalob. Mezi nimi i ta za zneužití pravomoci úřední osoby. Jak
vyplývá z materiálů, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici, resort věděl o tom, že
porušuje zákon, když vydává licence pro provoz takzvaných videoloterijních terminálů
navzdory obecním vyhláškám, už v roce 2008.

Autor: Hans Štembera
Popisek: Ministr financí a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek
27.2.2012 4:15
Nejen to, ministerstvo v té době dokonce připravilo návrh řešení v souladu s loterijním
zákonem. Den před poradou, po které měl vejít v platnost, ho náměstek Zídek stáhl z
programu a začal příběh, který může pro stát skončit stovkami žalob.
Ministerstvo financí prokazatelně vědělo o problémech, které mohou nastat při povolování
videoloterijních terminálů v rozporu se stanoviskem obcí už v roce 2008. Materiál Odboru 34,
který má povolování automatů na starost, ale Kalouskův náměstek Zídek nepředložil. Údajně
kvůli zamítavému postoji ministerských právníků. Problém se částečně vyřešil až koncem
roku 2011 takzvanou Farského novelou, dávající obcím tolik žádanou pravomoc do
rozhodovacího procesu zasáhnout. Pokud by se i přes to obrátily obce na soud kvůli škodám,
které jim postupem MF ČR vznikly, návrh řešení z roku 2008 může jako důkazní materiál
poslouží dokonale. Ministerstvo v něm totiž samo přiznává, že jednalo protiprávně.
Píše se 5. srpen 2008 a resort bude takto konat ještě další téměř čtyři roky. Že postupoval v
rozporu s právem, mu v roce 2011 hned třikrát doloží Ústavní soud na podnět samotných
obcí.
Fakta. V českém právním řádu dosud existoval markantní rozdíl mezi klasickým
mechanickým výherním automatem (VHP) a tzv. interaktivním videoloterijním terminálem

(IVT nebo též VLT). Zatímco na VHP se pohlíží jako na klasický hazard, který nemá co dělat
v okolí škol či nemocnic, na IVT se dosud uplatňoval speciální režim. Neplatil pro ně jak
zákaz umisťování na místech zakázaných obecními vyhláškami pro VHP, tak ani limit sázek.
Zatímco ve specializovaném kasinu můžete do klasické bedny vhodit maximálně 5 korun a
například v restauracích koruny dvě, IVT umožňovaly vsadit pětsetkrát vyšší sázky. Výsledný
efekt? Miliardové zvýhodnění pro provozovatele IVT. A jak konstatuje zmíněný citlivý
materiál z ministerstva, protiprávní.
Musíme ctít zákon, říká Vltavského návrh řešení
Proč návrh řešení, jehož autorem byl tehdejší ředitel odboru č. 34 Ondřej Vltavský, vlastně
vznikl? Nejpozději v roce 2008 lidé z resortu financí ví, že je něco špatně. "Při povolování
IVT v minulosti nebyl důsledně použit § 50 odst. 3 zákona tj. v povolení nebylo beze zbytku
přiměřeně použito ustanovení části prvé až čtvrté zákona. Svým vzhledem a způsobem hry
jsou IVT ze všech her uvedených v § 2 zákona nejvíce podobny sázkovým hrám
povolovaným podle ustanovení § 2, písm. e) zákona, tj. výherním hracím přístrojům (dále
„VHP“). To znamená, že při povolovacím řízení IVT se mělo přiměřeně vycházet z
povolovacího řízení zejména u VHP, " konstatuje materiál ředitele ministerského odboru č.
34, majícího povolování na starost. Jinými slovy materiál říká, že hrozí kolize se zákonem.
Kolize, která se za čtyři roky ukáže v plném světle díky ústavním soudcům.
Návrh účinného opatření, podle nějž měly IVT nadále od srpna 2008 podléhat přísnému
režimu VHT, navíc jmenuje i konkrétní případy. Ukazují na jediné: za současného právního
stavu, který byl resortem způsoben, nemá nikdo dostatečné páky, aby provozovatele IVT k
dodržování loterijního zákona donutil. "Počátkem roku 2007 se povolovací orgán uvedený
nedostatek pokusil částečně vyřešit ústní dohodou s provozovateli IVT, že do míst, kde je
vydaná obecně závazná vyhláška obce zakazující provozovat VHP, nebudou požadovat
povolení k provozování IVT. Provozovatelé však tuto dohodu porušili a zažádali o povolení
provozovat IVT též na místa, kde obecně závazná vyhláška obce zakazuje provozovat VHP.
Povolující orgán, respektujíc dohodu, zamítl v nedávné době žádost jednoho konkrétního
provozovatele o povolení k provozování IVT do místa dotčeného vyhláškou. Žadatel podal
rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Na základě doporučení rozkladové komise pan ministr
rozhodl o rozkladu tak, že původní zamítavé rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému řízení a
rozhodnutí," popisuje návrh opatření praxi při povolování IVT v obcích.
Den před projednáním šel návrh do koše…
Ministerstvo se ale na základě doporučení právníků shazuje návrh ředitele Vltavského ze
stolu. "Bylo to zajímavé, mělo to projít poradou 5. srpna 2008 a pak být uvedeno v platnost.
Nadále bychom posuzovali žádosti provozovatelů o umístění IVT v místech, kde to zakazují
obecní vyhlášky, stejně jako VHT. Tedy nepovolovali podle litery zákona. Jenže v pondělí
jsem přišel do práce a zjistil, že to na poradu nejde. Od té doby se postupovalo tak, že z
tisícovky žádostí se pro forma neschválilo padesát a obce nemohly dělat nic," řekl
ParlamentnímListům.cz bývalý ředitel Vltavský. Tvrdí, že materiály prý předal zástupcům
tisku i police, nikdo o ně ale neprojevil zájem.
...prý kvůli ministerským právníkům...
Důvod, proč se ministerstvo postavilo k materiálu zády, pak vysvětluje sám náměstek Tomáš
Zídek, který ve funkci působí dodnes. "Opatření, která byla Odborem státního dozoru MF

připravena a realizována a měla řešit účast obcí ve věci povolování videoterminálů, bylo
několik a všechna byla připravena na základě přímého příkazu náměstka ministra T. Zídka.
Poprvé tento úkol dostal právě pan ředitel Vltavský. Navrhl, aby videoterminály byly
povolovány ve stejném režimu jako VHP. Tento návrh řešení ovšem nebyl schválen právními
experty MF ČR, kteří navrhli řešení s souladu se zákonem, a to postup, kdy ministerstvo
obesílalo všechny obce na jejichž území platila vyhláška regulující automaty, aby se vyjádřily
ke každé došlé žádosti na povolení videoterminálů a doložily, že v daném místě dochází k
narušování veřejného pořádku a ministerstvo pak takovou žádost zamítalo. Tento způsob
řešení platil asi půl roku, ale ukázalo se, že obce ve většině případů buď nekomunikují, nebo
nedokáží doložit narušování veřejného pořádku a nakonec toto řešení vyústilo v nahromadění
asi 800 nevyřízených žádostí a hrozily soudní žaloby na MF ČR," reagoval pro
ParlamentníListy.cz tiskový odbor MF ČR. S tím, že resort dělal vše proto, aby chybu
napravil, což je prý možné doložit písemně mnoha dokumenty.
Znamená připomínka legislativců zásadní nesouhlas?
Jenže dokumenty, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici, hovoří jinak. "Materiál Postup
při povolování interaktivních videoloterních terminálů (IVT) byl v rámci vnitřního
připomínkového řízení rozeslán všem odborům a SO Ministerstva financí. Vyjádření k
předmětnému materiálu zaslaly tyto odbory a SO: odbor 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59 a SO 902, 906,
907 a 908. Z výše uvedeného přehledu 21 odborů a všechna SO neměla k materiálu
připomínky. Připomínky ve formě doporučení uplatnily odbory: 15, 22, 26, 29, 30, 35, 48, 56
a 58. Doporučení byla akceptována, pouze v případě odboru 26 bylo ve vypořádání
konstatováno, že připomínkovaná problematika bude „řešena“ přímo v jednotlivých
povoleních k provozování IVT. Materiál je poradě vedení předkládán bez rozporu," říká
připomínková zpráva.
Zaměřme se na dva údaje. Zaprvé, materiál je předkládán bez rozporu. Za druhé, i odbor s
číslem 29 přes připomínky nevyjadřuje zásadní nesouhlas, o kterém Zídek hovoří v
souvislosti s právníky ministerstva. Jde samozřejmě o odbor legislativní, posuzující mimo jiné
soulad předkládaných opatření resortu se zákonem. Znamená tedy tato "připomínka
legislativců" zásadní nesouhlas? Podle ředitele Vltavského v žádném případě. "Připomínky
byly, to ano, ale nešlo o žádné zásadní věci, všechno se vyřešilo a dokument měl vstoupit v
platnost, na tom trvám," tvrdí Vltavský.
Miliardy výdělku navíc, možná protiprávně
Důsledek zdánlivě bezvýznamného "smetení ze stolu" je obrovský. Vzhledem k tomu, že
nebyly ze strany Kalouskova ministerstva stanoveny limity pro výši sázek, získávali, a dosud
díky stále platným rozhodnutím získávají provozovatelé IVT několikanásobně vyšší zisky,
než jim povoluje zákon o loteriích. A ten se dle výroku Ústavního soudu v případě Chrastava
vztahuje i na IVT, které jsou tak pro potřeby zákona považované za běžné VHP. Sázky na
IVT také přivedly na mizinu řadu dříve movitých lidí, přičemž podle informací
ParlamentníchListů.cz jsou tyto případy zdokumentovány a zřejmě i připraveny k použití
lidmi, kteří proti postupu MFČR protestují dlouhodobě.
Není třeba dodat, že Ministerstvo financí je tím úřadem, který podle nich dostatečně nekonal,
ač sám své kroky v inkriminovaném materiálu ředitele Vltavského označil za protiprávní. I
kdyby totiž byl jeho způsob řešení v podobě opatření ředitele odboru v rozporu s právem, (což

v době schvalování podle legislativního odboru 29 zřejmě tak úplně nebyl), došlo k
legislativní změně pravidel na základě tzv. Farského novely až od ledna 2012, přičemž tato
má tříletý odkladný účinek, během nějž protiprávní povolení IVT v rozporu s obecními
vyhláškami dále platí. Přepočítáno na miliardy jde samozřejmě o skvělý byznys. V roce 2008
činil zisk loterijních společností 8,2 miliardy korun. O rok později už 12,3 a konečně v roce
2010 dokonce 15,6 miliardy. Nárůst není způsoben stoupající oblibou gamblerství mezi
Čechy, ale právě stoupajícím počtem povolovaných IVT.
Porušili jste dohodu. Tak se s vámi zkusíme dohodnout
Náměstek Zídek ale na obhajobu resortu připomíná údajnou bezmocnost ministerstva vůči
loterijním společnostem. "Řešení spočívalo v tom, že jsme nepovolovali videoterminály na
vyhláškou regulovaných místech a zároveň jsme nežádali obec o doložení narušení veřejného
pořádku. Ve většině případů si pak ale loterijní společnosti v rámci povolovacího řízení
podaly žádost o rozklad a rozkladová komise MF ČR doporučila videoterminál povolit,"
vzpomíná na období před rokem 2010. Ministerstvo se pak, v roce 2010 mělo pokusit o
dohodu s provozovateli IVT, že nebudou žádat povolení tam, kde automaty zakazuje vyhlášky
obcí. Ta však prý opět padla. Ministerstvo tak prý přivítalo verdikt ÚS v kauze Chrastava.
Pozornému čtenáři nyní doporučujeme návrat k pasáži, kde Vltavského materiál popisuje
dohodu s provozovateli IVT a její neslavný výsledek, jenže o tři roky dříve v roce 2007.
Rozhodnutí ústavních soudců samozřejmě nelze dopředu předjímat a nedokážou to ani
ministerští úředníci, ale nutno připomenout, že v roce 2011 konstatovali přesně to, co
navrhoval v roce 2008 ředitel Vltavský. Tedy IVT rovná se VLT a postupuje se dle stejného
zákona o loteriích. Druhým logickým krokem by pak bylo řešení podobné tomu, když
Ministerstvo vnitra objeví nebezpečnou dosud povolenou drogu. Taková droga se zařadí na
seznam zakázaných látek stejně jako by se v novele loterijního zákona zařadily IVT mezi
hazardní zařízení podléhající stejnému režimu jako VHP. Tedy přesně to, co si myslí Ústavní
soud. Ten přitom ve svých nálezech, dávajících za pravdu místním samosprávám, konstatoval,
že zde zřejmé záměrné porušení zákona ze strany resortu.
Brousí si obce zuby na Kalouskův resort?
Jenže k tomu v inkriminovaném období nedošlo, ač kolem nutné novelizace loterijního
zákona padla na politické scéně řada slov. Ve vzduchu tak v důsledku visí hrozba žalob na
stát ze strany obcí, kterým díky údajné nečinnosti MFČR vznikly podstatné škody. V úvahu
přichází podle právních expertů, které ParlamentníListy.cz oslovily, jak komunální ústavní
stížnosti podávané k Ústavnímu soudu s cílem okamžitého zrušení povolení IVT tam, kde to
zakazuje obecní vyhláška, nebo žaloby ke správním soudům pro nečinnost ministerstva.
ParlamentníListy.cz oslovily právníka, který dostal k dispozici zmíněný Vltavského návrh
řešení z roku 2008. K možné odpovědnosti konkrétních osob na MFČR uvedl, že celá
záležitost má významné trestněprávní aspekty. "Z dokumentů dle mého právního názoru
vyplývá, že na ministerstvu dochází po řadu let k trestnému činu zneužití pravomoci úřední
osoby. Zvýhodnění provozovatelů IVT, které je důsledkem této činnosti, představuje částky v
řádu miliard," uvedl odborník, který si s ohledem na citlivou povahu kauzy nepřál být
jmenován.
Hazard vydělal osmkrát více, než podle loterijního zákona směl

Jeho teze prý vychází především z rozdílu mezi částkami sázenými v klasických VHP a
centrálně řízených IVT. U mechanických přístrojů činí maximální výše sázky v průměru 3,50
Kč, přičemž se vychází z dvou limitů- 5 Kč v kasinu a 2 Kč mimo něj, například v restauraci.
U IVT ale ministerstvo povolilo vsadit rovnou tisícovku. Průměrná výše pak byla 25 Kč.
"Takže místo 36 miliard korun v letech 2008 až 2010 měly loterijní společnosti inkasovat
pouze osminu této částky. Nemluvě o tom, že člověk s průměrným platem jej na takovém
přístroji prohraje asi tak za hodinu," uvedl dále právní expert.
Mnohé naznačuje i schůzka starostů obcí ve středu v Brně. Návrhy na podání ústavních i
správních žalob na MFČR tam podle poslance Josefa Novotného z Věcí Veřejných jasně
padly.
Odpůrci hazardu spolupracující s obcemi ale mají k razantním právním krokům vůči MFČR
údajně dobré důvody. Uveďme případ Bohumín. Prvním je případ dvacetitisícového
Bohumína. Obce jak známo mají pravomoc neobnovit jednoroční povolení k provozování
klasických VHP. Toho využila i bohumínská radnice, která město vyčistila od hazardu, tedy
klasických automatů, jejichž počet snížila ze 140 na pouhých třicet. Během několika týdnů
však Ministerstvo financí povolilo na těch samých místech přes dvě stovky IVT. Město
podalo na MFČR dvaačtyřicet žalob.
Druhým ukázkovým příkladem je Martin S. Bývalý úspěšný podnikatel, který propadl
gamblerství, dokázal sám sebe dovést k osobnímu krachu a svůj příběh málem ukončil na
Nuselském mostě v Praze. Ve své knize ´Já, hráč- Příběh opravdového gamblera´ uvádí
podstatnou skutečnost. Kdyby prý automaty v ČR umožňovaly pouze dvou či pětikorunové
sázky na jednu hru, hazard by jej nikdy nezaujal. K IVT jej totiž přitáhla právě možnost vsadit
a vyhrát závratné částky, což jej jako velice movitého člověka samozřejmě bavilo. V té
souvislosti je důležitou skutečností, že osoby léčené v ČR s diagnózou F.63 , tedy herní
závislost, uvádějí jako jednoznačný zdroj svých problémů mnohem častěji než VHP právě
IVT se sázkovými limity o tisíce procent vyššími než stanoví zákon pro výherní hrací
přístroje. Martin S. dokázal na elektronické ruletě prosázet během dvou let neuvěřitelných 8
milionů korun.
Kompletní vyjádření náměstka Zídka pro ParlamentníListy.cz:
Dobrý den, na Váš dotaz musím sdělit, že informace pana Maška je poněkud nesprávná,
zjednodušená a zavádějící...
Opatření, která byla Odborem státního dozoru MF připravena a realizována a měla řešit
účast obcí ve věci povolování videotermninálů, bylo několik a všechna byla připravena na
základě přímého příkazu náměstka ministra T. Zídka. Poprvé tento úkol dostal právě pan
ředitel Vltavský. Navrhl, aby videoterminály byly povolovány ve stejném režimu jako VHP.
Tento návrh řešení ovšem nebyl schválen právními experty MF ČR, kteří navrhli řešení s
souladu se zákonem, a to postup, kdy ministerstvo obesílalo všechny obce na jejichž území
platila vyhláška regulující automaty, aby se vyjádřily ke každé došlé žádosti na povolení
videoterminálů a doložily, že v daném místě dochází k narušování veřejného pořádku a
ministerstvo pak takovou žádost zamítalo. Tento způsob řešení platil asi půl roku, ale ukázalo
se, že obce ve většině případů buď nekomunikují, nebo nedokáží doložit narušování veřejného
pořádku a nakonec toto řešení vyústilo v nahromadění asi 800 nevyřízených žádostí a hrozily
soudní žaloby na MF ČR. Tehdejší ředitelka Odboru státního dozoru paní Vrlová, tehdy
dostala od NM Zídka úkol nalézt jiné řešení. To spočívalo v tom, že jsme nepovolovali

videoterminály na vyhláškou regulovaných místech a zároveň jsme nežádali obec o doložení
narušení veřejného pořádku. Ve většině případů si pak ale loterijní společnosti v rámci
povolovacího řízení podaly žádost o rozklad a rozkladová komise MF ČR doporučila
videoterminál povolit. Vzhledem k tomu, že toto řešení se také ukázalo jako neúčinné, dostal
tento úkol i ředitel Korynta, který dosáhl v roce 2010 určité kompromisní dohody s loterijním
průmyslem, že budou respektovat požadavky obcí. Nicméně toto řešení také nebylo dokonalé,
protože bylo dodržováno jen některými společnostmi. Proto jsme přivítali snahu obce
Chrastava o řešení prostřednictvím rozhodnutí Ústavního soudu a zejména konečné řešení,
přijaté tzv. "Farského" novelou loterijního zákona.
Tolik na vysvětlenou.
Informace, že MF ČR a jmenovitě NM Zídek se snažil nalézt vyhovující řešení již od roku
2008 jsou snadno doložitelná rozhodnutími náměstka, zápisy z porad, zápisy z rozkladové
komise MF ČR a rozhodnutími ředitelů Odboru státního dozoru.
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Kalouskovu-resortu-hrozi-stovky-zalob-Jde-oobrovske-penize-224131

