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Anotace
Studie se zabývá regulací eticky sporného podnikání – hazardu s pohledu obce. Jsou popsány
i snahy o regulaci tohoto odvětví na centrální úrovni. Studie se také zabývá analýzou
hazardního trhu, analýzou sociálně patologických efektů způsobených hazardním hraním
a vývojem regulace hazardu v časových obdobích do roku 2012, 2016 a od roku 2016.
Výsledkem je evaluace tvrzení, že obce disponují v současné době dostatečnými
pravomocemi pro regulaci hazardu, že způsobený nárůst hazardního trhu byl způsoben
selháním regulátora trhu a že stát se v současnosti snaží hazardní odvětví regulovat.
Vedlejším zjištěním je zhodnocení situace zahraničních provozovatelů hazardních her
a možná východiska její řešení.
Klíčová slova
Hazard, loterie a jiné podobné hry, hazardní hry, regulace, sociálně-patologické jevy, obec,
právo na samosprávu.
Summary
The study aims on regulation of ethically questionable buisiness – gambling industry from
the perspecitve of municiplities. The central-efforts to regulate this field are described as
well. The study also aims on the analysis of the gambling industry, analysis of the sociallyphatological effects caused by gambeling, and also with the regulation-progress in the time
periods till 2012, 2016 and since 2016. The outcome of the study is first the evaluation od
the statement that the municapilities disposed enough legal competences to regulate the
gambling industry, second the increase of gambeling market was caused by the failure of the
market-regulator and third the state currently makes an effort to regulate the gambeling
industry. Minor-finding is an assesment of the foregin gambling-operator situation and
posible ways of its solution.
Keywords
Gambling industry, lottery and similar games, games of chance, regulation, socially
pathological phenomena, municiplities, right to authonomy.
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V následujícím textu se setkáte s těmito zkratkami. Jsou průběžně vysvětleny, ale pro lepší
přehled uvádím jejich seznam i zde:

















VLT – video-loterní interaktivní terminál;
IVT – interaktivní video-loterní terminál;
VHP – výherní hrací přístroj;
EHZ – elektronické herní zařízení;
JTHZ – jiné technické herní zařízení;
EMR – elektro-mechanická ruleta;
MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky;
MFČR – Ministerstvo financí České republiky;
ÚS – Ústavní soud;
Odbor 34 – odbor dozoru nad sázkami a loteriemi Ministerstva vnitra České republiky;
NSS – Nejvyšší správní soud;
EU – Evropská unie;
EK – Evropská komise;
SFEU – smlouva o fungování Evropské unie;
OZV – obecné závazná vyhláška;
RPSN – roční procentní sazba nákladů.
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1.

Úvod

Předkládaná studie se věnuje tématu, které je stejně tak aktuální, jako palčivé,
a totiž hledání hranice mezi eticky obecně akceptovaným a eticky sporným podnikáním.
Přitom je důraz kladem na pozici obce jako regulátora v této oblasti.
Eticky sporné se některé aktivity mohou jevit buď ve vztahu k lidem, k přírodě,
k náboženskému přesvědčení, anebo jen v použití určitých věcí (např. halal výroba masa)
v podnikání.
Každý člověk je ovlivněn v životě jinými zkušenostmi a jinou výchovou, a proto
i jeho víra v to co je etické a neetické je různá. Těžko budou mít Arab a Evropan stejný názor
na tuto problematiku. Například zaměstnávání dětí je mnohde ve světě běžnou praxí, v naší
části „civilizovaného“ světa je to neetické a většinou i nezákonné. Díky velice jednotné
kultuře a etnicky velice málo diverzifikovanému obyvatelstvu České republiky je u nás situace
poměrně jednoduchá ve smyslu schopnosti jednotného souhlasu s tím, které aktivity jsou
etické a které nikoliv. Alespoň v zásadních otázkách.
V situaci České republiky je velké množství neetických aktivit omezeno. Uvedu náhodný
výčet alespoň některých od nejzásadnějších pro méně zásadní pro ilustraci:







Prodej (některých) drog (§283 Trestního zákoníku).
Dětská práce (§11 Zákoníku práce).
Prodej pašovaných druhů zvířat a rostlin (§§ 34c, 34d, 34e zákona č. 100/2004 Sb.).
Vypouštění odpadních látek do vodních zdrojů (§122 zákona o vodách).
Lovení ryb mimo stanovenou dobu lovu (§30 zákona o rybářství).
Diskriminace menšin a cizinců při pronájmu nemovitosti (viz judikát Balogová vs.
Nosková).

Obecně lze za neetické považovat takové podnikání, kdy podnikajícímu subjektu vzniká
zisk na úkor společnosti, životního prostředí, nebo jiné hodnotě, kterou společnost ctí.
Tématem mojí studie je zaměřit se na možnosti omezování eticky sporného podnikání
z hlediska obce. Na začátek uvedu, že obec má mnohem slabší postavení, než stát ve snaze
regulovat neetický byznis a to obzvlášť v nových doposud nepopsaných fenoménech, které
jsou prvními případy svého druhu. Na jednu stranu je toto frustrující pokud tímto novým
fenoménem trpí celá komunita, na druhou stranu jedna z právních zásad říká, že co není
zakázáno, je dovoleno. Zde tedy proti sobě stojí dva směry uvažování, tj. socialismus
a individualismus. Socialismus spatřuje potřeby společnosti nadřazené potřebám jednotlivce,
individualismus to vidí zcela opačně. Otázkou je jak nastavit pravidla, tak aby obec jednak
nebyla svévolným regulátorem čehokoliv a na druhou stranu mohla efektivně omezovat
aktivity, které škodí komunitě. Posuzovat co je tedy neetické a co nikoliv by tedy neměla
obec, ale soudy. Obec by pak pouze měla naplňovat ve své působnosti, v mezích svých
pravomocí, mínění soudů.
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Pokud jde o případy podnikání, které není jen eticky sporné, ale je již zákonem postaveno
jako nelegální, je situace mnohem snadnější a obec může využít existujících právních norem
k navození žádoucího stavu: tj. aby subjekt zanechal takového podnikání. To může provést
buď sama prostřednictvím patřičného odboru obecního úřadu s oporou v zákoně anebo věc
předat přímo státním orgánům s působností v předmětné věci.
Dalším důležitým faktorem je, jestli jde o obec prvního, druhého, nebo třetího typu podle
zákona o obcích, protože každý typ obce má různě velké pravomoci. Pokud tak například
shledává obec základního typu nějakou podnikatelskou aktivitu ve svém správním obvodu
jako eticky závadnou, bude se nejdříve snažit vyřešit věc v rámci svých kompetencí a pokud
takovéto pravomoci nemá, bude postupovat věc na obec vyššího typu (pověřenou obec,
nebo obec s rozšířenou působností), podle povahy problematiky. Zde však vyvstává zásadní
otázka: Bude se obec vyššího typu podnětem základní obce zabývat? Formálně bude muset,
neboť její správní obvod zahrnuje tuto základní obec. Ovšem reálná motivace problém
vyřešit může být nízká a to z toho důvodu, že se problém odehrává někde daleko mimo zraky
a životy lidí na vyšších obcích a jejich život vůbec neovlivňuje. Opět se vrátím k rozdělení
podnikání na aktivity nové, doposud pouze eticky sporné a aktivity porušující právní
předpisy. Pokud půjde o aktivity porušující právní předpisy, bude motivace vyšších obcí větší,
protože již bude mnohem zřetelnější a snáze kvalifikovatelné o co přesně jde a bude
jednodušší učinit protiopatření, nebo předání státním orgánům (či provést rozhodnutí
v přenesené působnosti)
Příkladem aktivity, která by spadala do oblasti již regulované právními předpisy, je prodej
drog. Řekněme, že nějaký podnikatel se rozhodne prodávat v obci kokain a v podnikání se
mu začne dařit. Nemůže samozřejmě kokain prodávat veřejně (například v obchodě), nýbrž
neveřejně skrz řetězec známostí. Tím jak bude v obci stoupat spotřeba a přibývat závislých
osob začne být tento podnikatel příčinou negativních socioekonomických vazeb v obci. Lidé
závislí na droze začnou utrácet úspory, aby si zajistili stále větší přísun drogy
a v momentě, kdy již nebude kde brát finanční prostředky na obstarání další dávky, začnou
rozprodávat svůj majetek, později krást majetek cizích za účelem zpeněžení – právě zde se
projevuje neetická podstata tohoto podnikání. Obec v tomto může, ale nemusí činit příliš
sama, neboť Policie České republiky jako orgán činný v trestním řízení by měla takovouto
trestnou činnost mapovat a postihovat vlastní činností. Obec však může proces zjištění
trestné činnosti a její likvidace značně urychlit pokud například sama učiní oznámení
o podezření z páchání trestné činnosti vůči podnikateli – zločinci dříve, než by věc zjistila
Policie České republiky.
Druhým příkladem v podmínkách obce je např. zpracování ovoce v domácích palírnách
a následný prodej alkoholu. Pokud by podnikatel nikomu nezpůsobil škodu na zdraví, (např.
nesprávným vypálením – methanol) zřejmě by byl občany obce považován za dobrého
člověka a jeho činnost by jen těžko někdo považoval za neetickou. Jiní by neetičnost mohli
vidět v daňovém úniku, kterého by se podnikatel dopouštěl při nezdanění lihu, přidané
hodnoty a příjmu. Obec by v takovém případě mohla postupovat stejně jako
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u předcházejícího příkladu a věc nahlásit Policii, neboť takový podnikatel by se zřejmě
dopouštěl přestupku podle §30, odst. 1, písmeno d, přestupkového zákona. Vedle toho by se
takový podnikatel mohl dopustit i několika daňových trestných činů, pokud by šlo
o velkopalitele. Zde bych rád zmínil jednu informaci týkající se etiky. Podle starého trestního
zákona č. 140/1961 Sb. bylo stejné jednání považováno za trestný čin podle §194a tohoto
zákona. Šlo o nedovolenou výrobu lihu. V současnosti účinný Trestní zákoník již však tento
trestný čin neobsahuje a jednání je klasifikováno pouze jako výše popsaný přestupek.
Tím chci poukázat na to, že co je považováno za veřejností za neetické se v průběhu času
mění. Obě jednání – jak přestupek, tak trestný čin jsou neetická, ovšem podle mého názoru
je trestný čin více neetický než přestupek. Jak vyplývá z příkladů výše, některé skutky
v průběhu času gradují jako více a více neetické, jiné se stávají více etickými tak, jak se
společnost vyvíjí a některé zůstávají na stejné úrovni. Obecně lze říci, že jednání, které je
postaveno v právních předpisech jako deliktní, se obcím snáze řeší, protože již existují
autority, které se deliktním chováním zabývají. Stejně tak již existují procesy nakládání
s takovými delikty, jež byly v průběhu času shledány jako funkční.
Situace se stává mnohem složitější, pokud některé aktivity začne společnost shledávat
neetickými, přičemž doposud zde byly jako regulérní podnikání.
Nejvíce diskutovanými, z hlediska jejich etiky, jsou v obcích tyto aktivity: hazardní hry,
ubytovny sociálně nejslabších, sběrny barevných kovů, poskytovatelé nebankovních půjček.
Pokud bych se zabýval detailněji každou aktivitou samostatně, výsledkem by byla studie
nadměrného rozsahu. Z tohoto důvodu vysvětlím pouze principy fungování těchto aktivit
a důvody jejich neetičnosti. Detailně se pak budu zabývat problematikou hazardu, která je
podle mého názoru nejaktuálnější, především díky rapidním legislativním změnám v této
oblasti z poslední doby.
K zadanému tématu byly v rámci studie stanoveny následující hypotézy:
Hypotéza č. 1: Obce nezvládají regulaci hazardu na svém území.
Hypotéza č. 2: Současný stav v oblasti hazardu je zapříčiněn selháním regulátora.
Hypotéza č. 3: Stát se snaží hazard omezit.

5
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Mgr. Pavel Houser, Mantinely činnosti obce v oblasti omezování eticky sporného podnikání (2017_C_09)

1.

Formy eticky sporného podnikání

V dalším textu se zaměřuji na výše zmíněné problematické způsoby podnikání, tj. herny,
ubytovny a sběrny barevných kovů. Zhodnotím je z hlediska etiky a dopadů na komunitu.
1.1

Sběrny barevných kovů

Sběrny barevných kovů jsou svým posláním společnosti prospěšné. Pomáhají efektivnímu
nakládání společnosti se surovinami, které se díky těmto podnikům třídí a dostávají znovu do
oběhu. Sběrny jsou tak prospěšné zejména životnímu prostředí, kdy některé suroviny mohou
být využity znovu a nemusí být skládkovány na jedné straně a na druhé straně nemusí být
získávány z přírody. Další výhodou recyklace, pokud se hovoří o kovu, je úspora peněz
společnosti, neboť přeměna kovového odpadu na surovinu je snadná.
Problémem sběren je ale klasifikace toho co je či není odpad. Stává se totiž, že sběrny
přijmou jako odpad i kovové předměty, které jsou však spíše výrobkem a měly by být někde
využity. Často jde o odcizené předměty buď soukromých vlastníků anebo předměty
z veřejného sektoru. Konkrétně může jít například o disky automobilů, okapy, různé
konstrukce, kanálové poklopy, dopravní značky, části dopravních staveb (koleje, mostní
zábradlí apod.).
Zde se projevuje nejvíce neetický faktor spojený se sběrnami – krádeže majetku a nutné
obnovovací náklady na pořízení nového vybavení vlastníky jako důsledek krádeží.
Důvodem odcizování předmětů je finanční zisk z prodeje těchto předmětů jako odpadu ve
sběrných dvorech. Důsledkem odcizování těchto předmětů jsou potom škody na majetku
v mnohonásobně větší výši, než výkupní hodnota předmětů ve sběrnách. Někdy může
dokonce dojít ke škodě na zdraví, případně ztrátě života některé osoby kvůli odcizení
některých zařízení. Mám na mysli například kabeláž zabezpečovacího zařízení železničních
přejezdů, nebo zábradlí mostů, případně chybějící poklopy kanalizace apod.
Tato pouliční kriminalita je páchána zejména nejchudšími, často sociálně vyloučenými
občany a to především díky nízké získané hodnotě z takovéto činnosti a velkému
podstupovanému riziku. Výkupní ceny kovů jsou velmi podobné ve sběrnách napříč trhem.
Pro představu přikládám ceník1 z webu www.kovoodpad.cz.

1

Provozovny kovoodpadu Blanky Hrdinové. Blanka Hrdinová. [online]. 2016. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.kovoodpad.cz/index.php?nid=10726&lid=cs&oid=2481023
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Tabulka č. 1: Ceník kovů sběrny barevných kovů
Lehký žel. šrot (síla stěny do 6mm)

1 500 kč/t

Těžký žel. šrot (síla stěny nad 6mm)

2 000 kč/t

Těžký žel. šrot tř. 12 (rozměr max. 1,5x0,5x0,5 m nad 6mm)

2 500 kč/t

Těžký žel. šrot tř. 14 (rozměr max. 1,5x0,5x0,5 m nad 4mm)

2 200 kč/t

KAROSERIE Bez motoru/s motorem bez olejů a filtrů

1 300/1 000 kč/t

AUTOMOTORY + PŘEVODOVKY BEZ OLEJŮ, FILTRŮ A VÝPUSTNÉHO ŠROUBU!!!

1 300 kč/t

Litina neupravená

200 kč/t

Litina upravená max 400mm, hmotnost 1 ks do 30 kg

2 000 kč/t

Elektromotory dle velikosti a obsahu mědi / z ledniček

7 000 kč/t /Zdarma

Cu dráty nové elektro nad 1 mm

100 kč/kg

Cu dráty oxid Zelené, trolej

90 kč/kg

Cu ostatní

90 kč/kg

Cu opředená

70 kč/kg

Cu kabely dle výtěžnosti

Až 20 kč/kg

Al dráty el. vod. Nové

30 kč/kg

Al dráty el. vod staré

28 kč/kg

Al dráty el. vod. mastné, opalované, opředené

15 kč/kg

Al kusový

22 kč/kg

Al plech

19 kč/kg

Al kusový max. 2% Fe

19 kč/kg

Al kusový max. 5% Fe

6 kč/kg

Al – Cu chladiče

40 kč/kg

Al plechovky, folie, žaluzie

5 kč/kg

Al – Fe lana / špony bez Fe

5/10 kč/kg

Al kabely

až 2 kč/kg

Bronz nemagnetický, červený

75 kč/kg

Mosaz kus a plech bez Fe, Bronz magnetický

60 kč/kg

Cu, Ms, Bz rafinační špony

35 kč/kg

Cu- Ms a Ms chladiče a víka chladičů

35 kč/kg

Nerez nemagnetická

15 kč/kg

Zinek plech

15 kč/kg

Zinek kusový bez příměsí / zinek kus max 10% Fe, karburátory

10 kč/kg / 4 kč/kg

Olovo kusové, mašle z kabelů bez příměsí

25 kč/kg

Olovo z AKU, AKU baterie /Trakční baterie

12 000 kč/t/7 000 kč/t

Pračky, bojlery, el. sporáky a ost. rafinace

ZDARMA !!!!!

Nikl (pouze provozovna Seč)

100 kč/kg

Osoby, které vracejí jako odpad odcizené věci, se často dopouštějí přestupku krádeže,
v případě větší hodnoty odcizené věci se mohou dopustit trestného činu krádeže, podle
§ 205, Trestního zákoníku a v případě, že poškodí obecně prospěšné zařízení, se mohou
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dopustit i trestného činu poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení podle § 276
Trestního zákoníku. To znamená, že riskují trest odnětí svobody doslova za pár stokorun.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, č. 383/2001,
stanovuje v §8, odst. 5, které odpady nesmí být sběrnami přijímány. Zejména jsou to odpady,
mající povahu:
a)
b)
c)
d)

uměleckého díla nebo jeho části,
pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu,
dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních
komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1
písm. c) a h) zákona.
Stává se však, že tyto odpady jsou přijímány i přes tento zákaz anebo jsou přijímány v dobré
víře, protože jsou znehodnoceny způsobem, který zastírá jejich pravý původ. (např. kanálové
poklopy jsou rozlámány na drť) Pokud jsou však tyto odpady přijaty, dopouští se
provozovatel sběrny správního deliktu podle § 18, odst. 4, zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Za to provozovateli hrozí pokuta až do výše 1 mil. Kč. (§66, odst. 2, pís. e)
zákona o odpadech). I tak jsou tyto odpady často přijímány a to zejména od prověřených
zákazníků. Totiž aby reálně hrozila provozovateli sankce, musel by vykoupit tento odpad od
pracovníka České inspekce životního prostředí, který je oprávněný toto pokutovat.
Významným krokem k omezení krádeží byla novelizace č. 27/2015 výše zmíněné vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, která rozšířila zákaz výkupu odpadu za hotové
na všechny vykupované odpady. Účinnost nastala 1. března 2015. Účelem bylo zvýšit
množství informací o osobě, která odpad prodala, aby bylo možné snáze řešit případy
prodaných odcizených předmětů. Provozovatelé ovšem našli způsob, jak se tomuto vyhnout
– začali vystavovat za prodaný odpad směnky2, které následně propláceli. Případně
vyměňovali odpad za alkoholické nápoje. v té době však již byla zpracovávána novela zákona
o odpadech později schválená jako z. č. 223/2015 Sb. Tato novela změnila §18, odst. 5,
zákona o odpadech, tak, že nahradila zákaz hotovosti, příkazem bankovního převodu aby
bylo zamezení obcházení účelu zákona směnkami a jinak. Tato novela je účinná od 1. října
2015.

2

Sběrny obcházejí zákaz hotovosti, sběračům hned proplácejí směnku. Idnes.cz [online].
[cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://usti.idnes.cz/trik-sberen-na-vyhlasku-o-bezhotovostnich-platbachsmenka-pnh-/usti-zpravy.aspx?c=A150316_170233_usti-zpravy_alh
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Od nastání účinnosti této novely rapidně ubylo krádeží kovů. Za několik posledních měsíců
klesly podle policejních statistik3 krádeže kovů o 57 % a škody na cizím majetku způsobené
krádežemi o 48 %. Legislativní změny vedly i k uzavírání velkého počtu sběren.
Tabulka č. 2: Přehled trestných činů a způsobené škody.4
Období
březen až říjen 2014
březen až říjen 2015
1.2

Počet trestných činů Škoda
8 030
343 milionů Kč
3 416
178 milionů Kč

Ubytovny sociálně nejslabších

Neetičnost obchodování s chudobou, jak se často této formě podnikání přezdívá, spočívá
zejména v předražené ceně nájemného účtovaného nájemníkům. Zneužívá totiž jejich
společenského postavení a faktu, že sehnat bydlení pro ně bývá v jejich situaci nereálné. Pro
představu jde například o cikánské rodiny. Stereotypy jsou velice silně zakořeněné a tak
i přesto, že konkrétní rodina může být zcela bezproblémová, reálně bude pronajímatelem
odmítnuta, ze strachu, že by ostatní nájemníci v nájemním domě nechtěli dále zůstávat.
Druhou skupinou osob, jsou skutečně problémové rodiny, na okraji společnosti, které žádný
pronajímatel nedůvěřuje natolik, než aby pronájem poskytnul.
Stát takovýmto lidem na nájem přispívá (jak bude popsáno v dalším textu). Pronajímatelé
však nájmy stanovují do absurdních výší a nechávají si od státu vyplácet na příspěvcích na
bydlení horentní sumy. Přitom kvalita bydlení pro jejich nájemníky je žalostná. Mnohdy se
i několik rodin dělilo o nevyhovující bydlení, přičemž pronajímatel inkasoval od státu
neúměrně vysoké částky.
Tento byznys má dopady i na komunitu, tj. místa, ve kterých jsou tyto ubytovny
provozovány. Často v těchto místech dochází ke zvýšené majetkové kriminalitě, přítomnost
ubytoven také vede ke snížení ceny nemovitostí v jejím okolí.
1.2.1 Do roku 2015
„V tomto období byly sociální dávky, kterými stát přispíval nízkopříjmovým skupinám osob
k úhradě nákladů spojených s bydlením, řešeny v rámci dvou samostatných systémů (jsou
dodnes). Ze systému státní sociální podpory je poskytován příspěvek na bydlení, ze systému
pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Pro každou dávku jsou stanoveny různé okruhy
oprávněných osob a vlastní podmínky nároku, při rozhodování o nároku se posuzují
a dokládají odlišné skutečnosti a za jiná časová období.
3

Bezhotovostní platby ve sběrnách pomohly, kovy se kradou téměř o 60 procent méně. Novinky.cz. [online].
2015. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.novinky.cz/domaci/387690-bezhotovostni-platby-ve-sbernach-pomohly-kovy-se-kradou-temer-o60-procent-mene.html
4
Tamtéž.
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Příspěvek na bydlení je upraven v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů. Na příspěvek na bydlení má nárok jen vlastník nebo nájemce bytu, který
je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30 %
rozhodného příjmu v rodině (na území hlavního města Prahy 35 %) a zároveň těchto 30 %
(resp. 35 %) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Tato horní hranice
nákladů na bydlení, na které stát občanům v rámci příspěvku přispívá, je daná zákonem
a platí vždy pro aktuální kalendářní rok. Pro stanovení nároku a výše dávky se testují příjmy
rodiny a náklady na bydlení za kalendářní čtvrtletí.
Doplatek na bydlení je opakující se dávkou poskytovanou podle zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné
nouzi“). V tomto zákoně je ještě zakotvena jedna opakující se dávka, a to příspěvek na
živobytí, která řeší situace, kdy má osoba nedostatek příjmu k úhradě nákladů svých
základních životních potřeb. Doplatek na bydlení pak řeší nedostatek příjmu k uhrazení
nákladů na bydlení v případech, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku
na bydlení ze systému státní sociální podpory. Doplatek na bydlení je poskytován nejen
vlastníkům nebo nájemcům, ale v odůvodněných případech i osobám, které žijí
v podnájmech, ubytovnách a některých pobytových sociálních službách, kdy na příspěvek na
bydlení nemá osoba nebo rodina nárok. Některé příjmy se pro účely dávek pomoci v hmotné
nouzi započítávají jen v částečné výši, avšak dávky z důchodového pojištění se započítávají
v celkové vyplacené výši.
V současné době má tedy nárok na doplatek na bydlení nájemce nebo vlastník bytu, který
užívá byt v obci, v níž je hlášen k trvalému pobytu (v odůvodněných případech lze tuto
podmínku nevyžadovat) a který má nárok na příspěvek na živobytí. Zároveň musí žadatel
splňovat podmínku, že příjem osoby nebo rodiny je po úhradě odůvodněných nákladů na
bydlení nižší než částka živobytí této osoby nebo rodiny. Vzhledem k tomu, že systém
pomoci v hmotné nouzi je zaměřen na řešení individuálních situací, je umožněno, aby
podmínky, které jsou v zákoně o pomoci v hmotné nouzi stanoveny v obecnější formě, byly
v jednotlivých zvláštních případech změkčeny. Jedná se například o situaci, kdy žadatel nemá
nárok na příspěvek na živobytí, nicméně jde o osobu či rodinu s nižším příjmem, který
nepřesáhne 1,3 násobek částky živobytí, anebo o osobu, která nemusí mít nárok na
příspěvek na živobytí a hlášený trvalý pobyt v obci, protože užívá jinou než nájemní formu
bydlení (např. ubytovnu, podnájem).
V zákoně o pomoci v hmotné nouzi však nejsou stanoveny přesné parametry, co lze
považovat za jinou než nájemní formu bydlení, vyjma některých zákonem uvedených
pobytových sociálních služeb, a také chybí definice bytu. V praxi pak mohou nastat situace,
že je doplatek na bydlení poskytován i do nevyhovujícího „bydlení“. Okruh společně
posuzovaných osob se určuje podle příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory
s výjimkou situace, kdy osoby užívají jinou než nájemní formu bydlení. Okruh společně
posuzovaných osob se pak může lišit od okruhu stanoveného pro příspěvek na živobytí.
Okruh společně posuzovaných osob je tedy obtížně stanovitelný a jeho stanovení pro každou
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opakující se dávku zvlášť příliš administrativně zatěžuje orgán pomoci v hmotné nouzi. Také
docházelo k situacím, že se vyplácelo více doplatků na bydlení do jednoho bytu a této
skutečnosti začali využívat hlavně majitelé ubytovacích zařízení. Doplatkem na bydlení se
tak hradily náklady spojené s bydlením, které v součtu mnohonásobně převyšovaly
nájemné v místě obvyklé (včetně energií a služeb) určené pro jeden byt či místnost
v ubytovacím zařízení. Systém pomoci v hmotné nouzi je založen mj. na principu zvyšování si
příjmu vlastním přičiněním, kdy tato skutečnost má vliv na nárok a výši příspěvku na živobytí.
Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu uplatněním svých nároků
a pohledávek (např. uplatnění nároků na dávky důchodového pojištění, na výživné), prodej
nebo jiné využití majetku. Bohužel tato možnost hodnocení není upravena pro doplatek na
bydlení a zákon o pomoci v hmotné nouzi také neupravuje situaci, kdy přestane být osoba
osobou v hmotné nouzi, protože si nezvyšovala příjem vlastním přičiněním,
a tato osoba znovu požádá o dávku. Rozhodné období u opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi je posuzováno rozdílně v měsíci podání žádosti a v měsících následujících,
kdy jsou tyto dávky vypláceny. V měsíci podání žádosti se některé skutečnosti pro účely
nároku a výše dávek posuzují z měsíce předcházejícího a některé skutečnosti z měsíce
aktuálního (tj. z měsíce uplatnění žádosti). Tato praxe je pro orgán pomoci v hmotné nouzi
velice administrativně náročná. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení za aktuální kalendářní měsíc zůstala osobě či rodině
zpravidla částka živobytí. Jelikož se výše doplatku na bydlení určuje z odůvodněných nákladů
na bydlení za aktuální kalendářní měsíc, dochází v praxi k různým problémům, kdy se např.
musí dávka vyhodnocovat až na konci měsíce, a tím se může její výplata opozdit. Samotné
odůvodněné náklady na bydlení byly v zákoně o pomoci v hmotné nouzi upraveny
nepřehledně a u některých forem bydlení byla jejich výše nadsazena.
V současné době je výplata doplatku na bydlení časově omezena jak do standardních forem
bydlení (nájemní, družstevní, vlastnická), tak i do nestandardních forem bydlení (ubytovny,
podnájmy, pobytové sociální služby aj.). Doplatek na bydlení může náležet nejdéle po dobu
84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let.
Doplatek na bydlení je jednou z dávek, kterou stát přispívá na náklady na bydlení osobám,
které se ocitají bez prostředků a nemohou tak zabezpečit tuto svoji potřebu ani
s poskytnutým příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory. Do uvedené
situace se osoby dostávají z objektivních důvodů (např. ztrátou zaměstnání, změnou
zdravotního stavu) i z důvodů subjektivních (volbou nevhodného životního stylu, závislostí na
návykových látkách apod.). Docházelo tak k progresivnímu nárůstu poskytovaného
doplatku na bydlení, a to nejenom z důvodu dopadů ekonomické krize, ale i proto, že se
řada občanů naučila určité výhody zákona o pomoci v hmotné nouzi využívat. Proto se
navrhují určitá zpřísnění při posuzování situace hmotné nouze osoby pro účely doplatku na
bydlení na straně jedné a zjednodušení řízení o doplatku na bydlení na straně druhé.“ 5

5

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. 2014.
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1.2.1.1 Nárůst výdajů státu na bydlení
Počet příjemců obou dávek a výdajů na ně postupně rok od roku narůstá, avšak u doplatku
na bydlení je tento nárůst v poměru let 2011, 2012 a 2013 značný. Vývoj průměrného počtu
příjemců s nárokem na doplatek na bydlení v roce 2011 byl 24,4 tis. příjemců a v roce 2012
narostl na 41,5 tis. příjemců a v roce 2013 na 65,1 tis. příjemců. Obdobně vzrostly i celkové
náklady na tuto dávku – v roce 2011 činily 850 mil. Kč a v roce 2012 se zvýšily na 1 673 mil.
Kč a v roce 2013 na 2 814 mil Kč.
1.2.1.2 Programové prohlášení vlády 2014
Nová vláda Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení vlády z roku 2014 nastavila
jako jednu z priorit řešení nepříznivé situace „obchodování s chudobou“ a pověřila
Ministerstvo práce a sociálních věcí k řešení problematiky: „Vláda považuje za jednu ze svých
priorit boj proti sociálnímu vyloučení. Bude prosazovat provázané řešení sociálního bydlení
a předcházení bezdomovectví, sociální pomoci a terénní práce, poskytování dávek státní
sociální podpory a hmotné nouze, inkluzivního vzdělávání, politiky zaměstnanosti, boje proti
zadlužování, bezplatné právní pomoci a poradenství, zabránění zneužívání sociálního
systému, např. v podobě obchodu s chudobou v předražených ubytovnách.“ 6
1.2.2 Od roku 2015
Od roku 2015 byla plně v účinnosti novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, schválená jako
zákon č. 252/2014 Sb. Jedná se především o rychlou novelu upravující nejpalčivější problém
– zneužívání doplatku na bydlení.

6

Programové prohlášení vlády České republiky. 2014. Dostupné z:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf
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Nové legislativní řešení především upravuje:
a) Stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení tak, aby se
okruh určoval stejně jako u příspěvku na živobytí a v konečném důsledku byly společně
posuzovány osoby, které spolu fakticky užívají byt a mají k sobě stanovenou vyživovací
povinnost nebo společně hospodaří.
b) V souvislosti s neomezenou možností poskytovat více doplatků na bydlení do jednoho
bytu či místnosti v nestandardní formě bydlení a snaze o dosažení úspor v této oblasti se
bude určovat výše odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby součet těchto doplatků na
bydlení tvořil celkovou sumu jednoho doplatku na bydlení odpovídající počtu osob
fakticky užívající byt nebo jiný než obytný prostor.
c) Dosavadní právní úprava vůbec nezvýhodňovala osoby, které pracovaly
a hradily si důchodové pojištění a nyní mají nárok na dávky z tohoto pojištění. Těmto
lidem se nově bude započítávat jejich dávky z důchodového pojištění pouze zčásti, jako je
tomu u započítávání dávek z nemocenského pojištění.
d) S úmyslem snížit administrativní zátěž zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi bude
zpřesněno rozhodné období, ve kterém se hodnotí podmínky nároku na dávku a její výše.
e) S cílem prohloubit motivaci osob aktivně si zvýšit příjem vlastním přičiněním se nově
zavádí, aby osoby, které mají možnost získat z vlastních zdrojů finanční prostředky, tyto
prostředky použily pro uhrazení nákladů na své potřeby. Nabízí se proto zavést
hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním i u doplatku na bydlení a ne pouze
u příspěvku na živobytí, jak je tomu za současného právního stavu. Při neuplatnění
zvýšení příjmu vlastním přičiněním pak osoba nebude v hmotné nouzi a neměla by nárok
na dávky pomoci v hmotné nouzi a další nárok by mohl osobě vzniknout až po uplynutí
určité doby.
f) Aby skupiny obyvatel, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, nebyly vytlačovány do
substandardní formy bydlení, bude nově specifikováno, jaké hygienické normy
a standardy kvality bydlení má ubytovací zařízení a jiný než obytný prostor splňovat
a kdo tyto normy a standardy bude kontrolovat, aby do takového prostoru mohl být
poskytnut doplatek na bydlení. V souvislosti se změnou občanského zákoníku
a možnosti uzavřít nájemní smlouvu i na nebytový prostor, je nutné definovat pojmy
„byt“, „ubytovací zařízení“ a „jiný než obytný prostor“ a zároveň zpřesnit podmínky
nároku na doplatek na bydlení.
g) V návaznosti na navrhované změny v rámci doplatku na bydlení a s ohledem na
skutečnost, že koncepce řešení sociálního bydlení v České republice je ve fázi zpracování,
se bude zrušeno časové omezení poskytování doplatku na bydlení.
h) Ohledně snížení administrativní zátěže zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi se
specifikuje, jaké musí žadatel doložit doklady, aby mohl být vyhodnocen nárok na dávky
pomoci v hmotné nouzi a mohla být určena jejich výše.7

7

Důvodová zpráva návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. Úřad vlády České republiky.
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V souvislosti se zavedením novely se projevil jeden problém. Totiž možnost obcí vyjádřit
nesouhlas s poskytnutím doplatku na bydlení Úřadem práce. V praxi tak obce v některých
lokalitách plošně s doplatky nesouhlasili a lidem žijícím v těchto zařízeních tak reálně hrozilo,
že skončí na ulici. Konkrétně mohlo jít až o 17 000 lid8í. Situace se zlepšila až po vydání
interní instrukce Ministerstvem práce a sociálních věcí, která Úřadům práce nařizovala
vzhlížet na nesouhlas obce pouze jako nezávazné kritérium s doporučujícím charakterem. Ta
byla vydána po konzultaci s Ministerstvem vnitra, které potvrdilo tento právní výklad.
„Dochází ke střetu ústavního práva obce na samosprávu a ústavních práv žadatele o přiznání
doplatku na bydlení, konkrétně ústavního práva na pomoc v hmotné nouzi a spravedlivý
proces. Nelze plně upřednostnit jedno z ústavně zaručených práv, uvedl v dopisu Chovanec.“9
1.3

Návrh zákona o sociálním bydlení

Z programového prohlášení vlády z roku 2014 vyplynula priorita řešení sociálního bydlení
jako úkol Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo na základě programového
prohlášení vlády zpracovalo Koncepci sociálního bydlení. Na jejím základě nyní podle
informací Ministerstva práce a sociálních věcí vzniká paragrafové znění zákona o sociálním
bydlení. Tato Koncepce byla schválena Vládou na jejím zasedání 12. října 2015. Nový zákon
má podle očekávání začít platit již v roce 2017.
Koncepce se věnuje hlavním skupinám ohroženým ztrátou bydlení a zavádí tzv. třístupňový
systém bydlení: první forma je tzv. krizové bydlení – tj. pouze dočasné řešení pro ty
nepotřebnější, kteří takřka nemají střechu nad hlavou – ti by v něm měli strávit maximálně
6 měsíců a za tuto dobu by měli využívat sociální práci a snažit se odrazit ode dna. Druhou
formou je tzv. sociální byt – kde opět platí podmínka dodržování určitých pravidel a využívání
sociální práce, a poslední forma je dostupný byt, který již připomíná normální nájemní
bydlení – jen s tím rozdílem, že nájemné v těchto bytech bude zvýhodněné oproti tržnímu
nájemnému obvyklému v daném místě. Cílem je, aby si lidé mohli postupně najít vlastní
bydlení nebo bydlení za tržní nájemné. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou moci
v těchto dostupných bytech zůstat trvale, pokud se jejich příjem výrazně nezmění.10

8

Ministerstvo vnitra: Nesouhlas obce s dávkou na byt nemusí být pro výplatu závazný. České noviny.cz.
[online]. 2015. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mv-nesouhlas-obce-s-davkouna-byt-nemusi-byt-pro-vyplatu-zavazny/1230711
9
Tamtéž.
10
Zákon o sociálním bydlení. Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v České republice.
[online]. 2015. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.osmd.cz/zakon-o-socialnim-bydleni-1404036675.html
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2

Podrobnější pohled na problematiku hazardu

V dalším textu se budu již zabývat tématem hazardu, konkrétně možnostmi obce při jeho
regulování a předcházení a také jeho dopadům na společnost. Budou zmíněny všechny
zásadní aspekty ovlivňující tuto problematiku, ať už jde o hazardní trh a jeho objem,
provozovatele hazardních her, hráče, regulátora, ale i obce a jejich snahy situaci řešit. Je
zohledněno i časové hledisko a důkladně rozebrány klíčové momenty hazardní problematiky
v předmětném období.
2.1

Proč je hazard neetický

Hazard se ve společnosti vždy v nějaké formě vyskytoval. Je pro člověka přirozenou aktivitou,
jedním z hlubokých pudů, který láká spíše muže, než ženy. „Existuje v různých formách ve
všech kulturách a společenstvech, od nejzaostalejších po ty nejvyspělejší. Historickým
důkazem jsou například staré egyptské malby nalezené v hrobkách, nebo na hliněných
nádobách vykopaných archeology. Malby v egyptských hrobkách se datují z doby před více
než 3 500 let př. n. l. Postavy často znázorňují mužské postavy jako bohy, které vrhají kostky.
Všeobecnou oblíbenost hazardních her se pokoušely omezovat různé mravní instituce již od
starého Řecka. Dokonce v nich Řekové viděli nebezpečí pro fungování celého státu. Ale
podobně jako tomu je i dnes, tyto instituce nemají větší význam. Moderní společnosti se
místo eliminací, zabývají spíše regulací. Tedy přijatelnou tvorbou norem, aby se hazardní hry
udržely v sociálně přijatelných mezích.“11
Důvodem pro regulaci tohoto odvětví je především takzvané patologické hráčství, kdy hráč
nedokáže zdravě zhodnotit své ztráty a pokračuje ve hře i přes svou nesolventnost. Hráči si
často na hru půjčují a uvrhají se tím do zadlužení. Půjčky jsou často poskytovány
v nebankovním sektoru s velkou roční procentní sazbou nákladů (RPSN). Neschopnost
splácet své půjčky a puzení hrát dostává patologické hráče do neřešitelné situace, kdy si na
jednu stranu myslí, že hrou vydělají na své závazky, ale reálně jsou na tom hůře a hůře.
„Rozvoj patologického hráčství od počátku hraní po vstup do léčby trvá řádově měsíce až
roky. Prohry za celou kariéru dosahují částek desítek až stovek tisíc Kč, v extrémních
případech jsou v řádu milionů.
K prohlubování finančních problémů a zvyšování intenzity hraní vede typický vzorec chování
problémového hráče, tzv. dohánění ztrát. Typické schéma finančních ztrát a zadlužení
u patologických hráčů je v České republice následující: ztráta osobních prostředků a úspor,
dále rodinných financí a majetku, což často vede k rozpadům rodin. Posléze bankovní
a spotřebitelské půjčky, půjčky z nebankovního sektoru a v krajním případě páchání trestné
činnosti, především krádeží, podvodů, pojistných podvodů a zpronevěry (třetina
patologických hráčů v léčbě se dopustila krádeže, 23 % zpronevěry a 8 % loupeže).

11

Historie hazardních her. Ekasino.cz. [online]. 2015. [cit. 2016-01-04]. Dostupné z:
http://www.ekasino.cz/historie-hazardnich-her/
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Problémoví hráči vykazují problémy v oblasti duševního zdraví, běžné jsou pocity viny,
úzkost, deprese. Úzkost a napětí vedou k psychosomatickým potížím provázeným zvýšeným
pocením, nespavostí, nechutenstvím, nevolností a zvracením. Běžné je kouření, nadměrné
užívání alkoholu nebo jiných návykových látek. Aby snížili své duševní napětí, vrací se
problémoví hráči opětovně k hazardnímu hraní. Nejhorším dopadem hazardu, jsou
bezpochyby sebevraždy, ke kterým se někteří gambleři uchylují jako východisku své
nezvladatelné situace.(přibližně 20% sebevražd tvoří gambleři). Důležité je zmínit, že
gambling je úzce spojen s alkoholem jako spouštěčem puzení: přibližně 63% alkoholiků má
problém i s gamblingem.“12
„Fakt negativního dopadu gamblerství bere jako samozřejmý i Nejvyšší správní soud (NSS).
V rozsudku z červa roku 2007 se dočteme: „S provozováním zejména VHP, stejně jako
různých elektromagnetických rulet, kostek a terminálů je spojen jeden zásadní
celospolečenský negativní jev, jímž je herní závislost neboli gamblerství, který má ve svém
rozvinutém stádiu značný vliv na sociální sféru života lidí. Gamblerství patří mezi zásadní
negativní fenomény provozování hazardních her, s nimiž jsou mimo jiné spojeny problémy
v oblasti rušení nočního klidu, nárůst kriminality a potřeba zvýšeného dozoru policejních
složek v okolí heren.“13
Česko podle údajů Ministerstva financí vydá ročně až 16 miliard korun na nápravu
negativních jevů souvisejících s gamblerstvím. S patologickým hráčstvím se potýkají až dvě
procenta obyvatel státu.14
Na druhou stranu jsou zde i benefity v podobě odvodů značných finančních prostředků do
veřejných rozpočtů. Jejich výše se v průběhu času měnila, což bude v práci detailně popsáno.
Lze říct, že příjmy z hazardu rostou a stát získává z těchto aktivit stále více. Tyto finanční
prostředky byly do určité doby spojeny s financováním sportu a poskytovaly mu dostatečné
možnosti pro rozvoj. To se však během let vývoje v oblasti hazardu také změnilo.
Obecně lze však říct, že příjmy z hazardu se nevyrovnají ztrátám v podobě osobních tragédií
jednotlivců, kterým hazard zničil život, nebo je na nějakou dobu dostal na dno. I porovnání
výdajů na likvidaci následků hazardního průmyslu s příjmy veřejných rozpočtů z této činnosti,
hovoří v neprospěch hazardu. Detailně jsou však tato tvrzení zhodnocena a podložena na
následujících stránkách.

12

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8.
13
Nemluvím, jednám: V tom našem sousedství. Klekánice – V tom našem sousedství. [online]. [cit. 2016-03-09].
Dostupné z: http://www.klekanice.tv/v-tom-nasem-sousedstvi/
14
Byznys s hazardem bude, politici, kteří ho dnes zakazují, tu za deset let nebudou, prohlásil
Valenta. Hospodářské noviny. [online]. 2015. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c164850560-zive-babis-na-konferenci-o-hazardu-prohlasil-ze-od-roku-2017-zablokuje-neregistrovane-sazkarskeweby
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2.2

Klíčové subjekty hazardu a jejich význam

Pro studii a popis problematiky hazardu je vhodné uvést klíčové instituce a jejich roli. Bude
potom snazší rozumět jejich způsobu jednání v předmětné problematice.
2.2.1 Hráči
Hráči hazardních her jsou zákazníky herního byznysu. Základní článek, který celý systém
pumpuje penězi. Jednotlivé druhy her hrají různé typy hráčů. Podle výzkumu 15 Národního
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z roku 2014 má alespoň jednu životní
zkušenost s hazardním hraním asi 50 % populace (asi 60 % mužů a 40 % žen a většinou jde
o loterie, nebo stírací losy). Alespoň jednu životní zkušenost s online hazardní hrou má 23 %
dospělých (asi 32 % mužů a 15 % žen). Hazardní hraní je mnohem rozšířenější mezi muži
s výjimkou číselných a okamžitých loterií, kde jsou zkušenosti obou pohlaví přibližně
vyrovnané. Problémovým hraním na internetu jsou ohroženi především mladí muži, neboť
vyhledávají anonymní prostředí a jsou náchylnější k nadměrným sázkám v důsledku ztráty
přehledu o čase během hraní.
Tabulka č. 3: Účast hráčů na hazardních hrách v České republice v posledních 12 měsících.16
Druh hazardní hry:
Účastenství: Účast podle kategorie:
Loterie a stírací losy 29 % populace
Není známo
Hazardní hry mimo loterie 19 % populace 30 % mužů, 8 % žen
Elektronické hazardní hry 6 % populace
11 % mužů, 3 % žen
Kurzové sázky 15 % populace
Většinou muži
Online hazardní hry 13 % populace
Není známo
Online kurzové sázky 6 % populace
Není známo
Online karetní hry 6 % populace
Není známo
Online číselné loterie 4 % populace
Není známo
Online „automaty“ a „kasina“ 2 % populace
Není známo
Tabulka č 4: Účast hráčů na hazardních hrách v České republice v posledních 30 dnech.17
Druh hazardní hry:
Účastenství:
Účast podle kategorie:
Loterie 14 % populace
17 % mužů, 10 % žen
Hazardní hry mimo loterie 8 % populace
14 % mužů, 3 % žen
Elektronické hazardní hry 2 % populace
3 % mužů, 1 % žen
Kurzové sázky 6 % populace
10 % mužů, 1 % žen
Online kurzové sázky 5 % populace
není známo

15

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8.
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Tamtéž.
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Existují značné rozdíly v míře hraní jednotlivých typů her v závislosti na věku. Zatímco loterie
jsou rozšířenější ve středním a starším věku (nejvyšší účast 35,1 % je u osob ve věku 45 až 54
let), ostatní hry jsou více rozšířeny v mladších věkových skupinách. Účastenství hraní na EHZ,
kurzové sázení i hraní na internetu v posledních 12 měsících je nejvyšší ve věkových
skupinách do 34 let.
Z hlediska problematiky této studie je nejdůležitější skupina problematických a patologických
hráčů. Pro stanovení toho, jestli se již jedná o problematického hráče anebo ne, je možné
použít tzv. LIE/BET screeningový dotazník na problémové hráčství (Johnson et al., 1997). Tj.
dotazník sestavený ze dvou otázek tohoto znění:
1. Musel/a jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití, o tom, jak moc hrajete?
2. Cítil/a jste někdy potřebu hrát za více a více peněz?
„Možné odpovědi na obě otázky jsou „ano“ (1 bod) a „ne“ (0 bodů), výsledné Lie/bet skóre
vzniklé jejich součtem tak může nabývat hodnoty až 2 body, přičemž alespoň 1 pozitivní
odpověď indikuje riziko problémového hráčství.
V pásmu problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) se v r. 2014 nacházelo celkem
4,9 % tuzemské dospělé populace ve věku 15 a více let, z toho 7,4 % mužů a 2,6 % žen, což
po přepočtu představuje přibližně 440 tis. osob, z toho 320 tis. mužů a 120 tis. žen. Ve
skupině mladých dospělých (15–34 let) je v riziku problémového hráčství 5,3 % osob
(140 000).
V pásmu vysokého rizika (2 body v Lie/bet) se nacházelo 1,4 % (125 tis.) dospělých osob.“18
„Ve skupině 35–44 let je poměrně nejvíce hráčů ve vysokém riziku (2,8 % v celé populaci
a 7,2 % mezi hráči)19 Nejvyšší míru rizika uvádějí hráči elektronických herních zařízení (EHZ)
(v riziku jich je celkem 43 %) a kurzových sázek (27 %).“20
„Hráči na EHZ tvoří významnou nebo převažující část problémových hráčů v řadě evropských
zemí, což souvisí s nepříznivými strukturními charakteristikami. Těm se budu více věnovat
v části studie pojednávající o druzích hazardbních her. EHZ. Hráči na EHZ tvoří zdaleka
nejvyšší podíl patologických hráčů v léčbě, ve vysokém riziku se nacházejí také on-line hráči.
Problémoví hráči v České republice mají vyšší míru psychiatrické chorobnosti (včetně
problémů s návykovými látkami), vyšší riziko úmrtí než obecná populace (přibližně 2krát),
především riziko sebevraždy (přibližně sedmkrát).“21

18

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8.
19
Tamtéž.
20
Tamtéž.
21
Tamtéž.
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„Mezi problémovými hráči v léčbě převažují muži (přibližně 90 %), podíl žen se
v posledních letech mírně zvyšuje. Průměrný věk léčeného problémového hráče je přibližně
35 let. Primární problémovou hrou jsou především VHP nebo VLT, méně často elektromechanická ruleta (EMR), kurzové sázky, poker a karetní hry na internetu nebo hry
v kasinu.“22
2.2.2 Hazardní společnosti
2.2.2.1 Loterie
Nejvýznamnějšími loterijními společnostmi působícími na českém trhu jsou Sazka Czech a. s.
jako vůbec největší, dále Fortuna Sázky a. s. a SYNOT TIP a. s. Tyto jsou detailněji popsány
v textu níže. Mimo ně stojí na trhu českých loterií ještě za zmínku společnost Loterie
Korunka, a. s., provozující loterii Korunka.
Sazka Czech a. s.
Sazka provozuje nejstarší českou loterii Sportku a to již od roku 1957, druhou významnou
loterií Sazky je Šťastných deset. Mimo to Sazka provozuje v České republice od října 2014 i
nadnárodní celoevropskou loterii Eurojackpot. Mimo loterie Sazka provozuje i stírací losy,
kurzové sázky a internetové sázky
Vlastníkem Sazky je skupina KKCG SE založená roku 1995, Karlem Komárkem mladším.
„Sazka Czech (dříve PGQ Czech Republic) je mateřskou firmou loterní Sazky, Sazka Group
(předtím PUU Czech) je zase jediným majitelem Sazky Czech. Vlastníkem Sazka Group je pak
již přímo KKCG SE se sídlem na Kypru. Důvodem existence dvou mezičlánků mezi loterní
firmou a kyperskou prababičkou je podle dostupných informací český loterní zákon, podle
něhož musí mít vlastník loterních firem do druhé úrovně sídlo v České republice.
Název Sazka FTS pak nahradil jméno dřívější, v roce 2013, založené firmy Sazka
Telecommunications. S ní se KKCG ucházela u Českého telekomunikačního úřadu o jednu
z licencí na provoz rychlých mobilních sítí LTE, ale neúspěšně.“23
Čistý zisk Sazky byl v roce 2013 834 mil. Kč. Celková tržba byla cca 8 mld. Kč, která je tvořena
z 9/10 příjmy z číselných loterií. 24 Čistý zisk v roce 2014 byl 513 mil. Kč. Celková tržba potom
9,25 mld. Kč.25
22

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8.
23
KKCG sjednotila názvy firem kolem Sazky. E15.cz. [online]. 2014. [cit. 2016-03-09]. Dostupné z:
http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/kkcg-sjednotila-nazvy-firem-kolem-sazky-1111978
24
Čistý zisk Sazky loni přesáhl 830 milionů, oproti roku 2012 vzrostl o polovinu. Sázení.cz. [online]. 2014. [cit.
2016-03-09]. Dostupné z: http://www.sazeni.cz/cisty-zisk-sazky-loni-presahl-830-milionu-oproti-roku-2012vzrostl-o-polovinu-ac1325/
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Fortuna sázky a. s.
Fortuna provozuje od roku 2011 loterii LOTO. Další loterie: Zlatých 11, FOFR. Celkově zaujímá
asi 5% loterijního trhu26. Kromě loterie provozuje Fortuna i stírací losy a je významným
provozovatelem kurzových sázek a internetových sázek.
Fortuna je součástí skupiny Fortuna Entertiment Group, což je největší středoevropský
provozovatel kurzových sázek. Fortuna sázky je ovládána kyperskou společností Penta
Investments Limited.
Sázkové společnosti Fortuna Entertainment Group stoupl v roce 2015 objem přijatých sázek
o 25 procent na 845 milionů eur (zhruba 22,8 miliardy korun). Předběžné neauditované
konsolidované výsledky před účetní závěrkou společnost zveřejnila ve čtvrtek (28. 1. 2016).
Firma zveřejní své předběžné finanční výsledky za rok 2015 až 10. března.“27
SYNOT TIP a. s.
Tato společnost provozuje dvě loterie, tj. SYNOT LOTTO a SYNOT KENO. Mimo to však své
aktivity soustředí na kurzové sázky, online sázky a elektronická hrací zařízení. SYNOT TIP byla
první společností s českou licencí pro online poker.28
Společnost ovládá senátor, český a monacký občan Ivo Valenta prostřednictvím kyperských
společností World Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited.
Synot vede v současné době proti České republice arbitráž u Evropského soudního dvora.
Tato problematika je popsána podrobněji v pasáži o důsledcích přijetí zákona č. 300/2011 Sb.
Obrat všech společností HOLDING SYNOT dosáhl v roce 2011 11,7 miliardy korun, z toho
9,2 miliardy v Česku. Z původních 56 společností, které holding sdružoval, jich po fúzích
zůstalo 19, z toho dvanáct v České republice.29

25

Sazce loni klesl čistý zisk o 40 % na 513 milionů Kč. Investicniweb.cz, 2015. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2015/7/24/e15-sazce-loni-klesl-cisty-zisk-o-40-procent-na-513milionu-kc/
26
Tipsport v tichosti ukončil loterii Tipšestka, nepřežila nápor Sportky. ČT24. [online]. 2014. [cit. 2016-03-10].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1034933-tipsport-v-tichosti-ukoncil-loterii-tipsestka
-neprezila-napor-sportky
27
Fortuna čeká nižší zisk za loňský rok. Přijaté sázky stouply o čtvrtinu, akcie firmy rostou. Hospodářské noviny.
[online]. 2016. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65139230-fortuna-ocekava-za-lonskyrok-nizsi-provozni-zisk-objem-prijatych-sazek-stoupl-o-ctvrtinu-akcie-firmy-rostou
28
Skupina Synot. Synot. [online]. 2013. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://www.synot.cz/doc/holding-synot
29
Kdo ovládá herní automaty v Česku? Většinou jsou to milionáři z Moravy. Hospodářské noviny. [online].
2013. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-59883140-kdo-ovlada-herni-automaty-v-ceskuvetsinou-jsou-to-milionari-z-moravy
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2.2.2.2 Kurzové sázky
Tento druh sázek je většinou uzavírán na určitou událost, např. sportovní zápas, společenská
událost, kde sázející sází na určité tvrzení vztažené k události.(Např. tým Sparta zvítězí
v zápase Plzeň – Sparta) Toto tvrzení má vypsaný kurs. Čím je kurs vyšší, tím je naplnění
tohoto tvrzení, podle úsudku bookmakera, méně pravděpodobné. Tzn., pokud vsadím
10 Kč, na událost s kursem 3,5 a vyhraji, vyplatí mi kancelář 35 Kč, respektive 34 Kč, jelikož
často bývá 10 % z vkladu naúčtováno jako operační poplatek.
Kurzové sázky mají dlouhou historii a všeobecně jsou považovány za lehčí formu hazardu.
Podle statistik30 Ministerstva financí se v roce 2014 podílelo kursové sázení na všech loteriích
a sázkových hrách 25,8% (údaj zahrnuje i online kursové sázení.).
„V roce 2014 vybraly sázkové kanceláře v České republice na kurzových sázkách 6196
miliardy korun, což bylo meziročně o 22,7 procenta více.31
Mimo detailněji popsané společnosti níže stojí za zmínku další provozovatelé kurzových
sázek: Sazka, a. s., SYNOT TIP, a. s., Victoria Tip, a. s.
TIPSPORT, a. s.
Tipsport zaujímá výsadní pozici na českém trhu kurzových sázek. V roce 2013 koupil Tipsport
společnost Chance, a. s., která byla jednou z konkurenčních společností a upevnil si tak pozici
na českém trhu. Ačkoliv má téměř 1 000 poboček, 80 % sázek je uzavíráno přes internet.
V roce 2014 měla společnost v kursových sázkách obrat 14,3 mld. Kč32, přičemž asi 90 % bylo
vyplaceno zpět výhercům.33 V roce 2015 byl objem tržeb v kursových sázkách již 27 mld. Kč.34
FORTUNA GAME, a. s.

30

Tipsportu stoupl objem kurzových sázek o 22 procent na 27 mld. Kč. Finanční noviny.cz. [online]. 2016. [cit.
2016-03-10]. Dostupné z: http://www.financninoviny.cz/zpravy/tipsportu-stoupl-objem-kurzovych-sazek-o-22procent-na-27-mld-kc/1313959
31
Tipsportu stoupl objem kurzových sázek o pětinu. Letos čeká díky olympiádě a fotbalovému Euru rekordní
rok. Hospodářské noviny. [online]. 2016. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65159690tipsportu-stoupl-objem-kurzovych-sazek-o-petinu-letos-ceka-diky-olympiade-a-fotbalovemu-euru-rekordni-rok
32
Sázkovým kancelářím se daří. Hlavně díky on-line sázkám. Týden.cz. [online]. 2014. [cit. 2016-03-10].
Dostupné z:
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/sazkovym-kancelarim-se-dari-hlavne-diky-on-linesazkam_300223.html
33
Tipsport: Sázka na sport se vyplatila. Idnes.cz. [online]. 2003. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://ekonomika.idnes.cz/tipsport-sazka-na-sport-se-vyplatila-dwk-/ekonomika.aspx
?c=A031029_142500_eko_profily_ven
34
Tipsportu stoupl objem kurzových sázek o pětinu. Letos čeká díky olympiádě a fotbalovému Euru rekordní
rok. Hospodářské noviny. [online]. 2016. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65159690tipsportu-stoupl-objem-kurzovych-sazek-o-petinu-letos-ceka-diky-olympiade-a-fotbalovemu-euru-rekordni-rok
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Tuzemská dvojka na trhu kursových sázek. Podle předběžných výsledků stoupl
v roce 2015 objem přijatých sázek o 25 procent na zhruba 22,8 miliardy korun. 35 Detailnější
informace o vlastnické struktuře a aktivitách jsou zmíněny výše v pasáži o loterijních
společnostech, neboť i tam se Fortuna angažuje, ovšem prostřednictvím jiné divize – Fortuna
Sázky, a. s.
2.2.2.3 Online kurzové sázky
Významným odvětvím hazardního průmyslu jsou online kurzové sázky. Objem tohoto
segmentu meziročně roste. Především díky zvyšující se dostupnosti kvalitního internetového
připojení a levných technologií (smart telefony), zažívá tato oblast nebývalý boom. Díky
novým technologiím je hráčům umožněno sázet tzv. live sázky, kdy i v průběhu události je
stále možné vsadit. To zvyšuje přitažlivost takové sázky. Mimo to i snadná dostupnost
a možnost hrát takřka odkudkoliv a kdykoliv způsobuje příliv nových uživatelů. Dalším
důvodem nárůstu je i přesun hráčů z fyzických provozoven na internet.
Největšími hráči na trhu online kurzových sázek jsou ti největší představitelé standardních
provozovatelů kurzových sázek zmínění výše a vedle nich i v České republice působící
zahraniční provozovatelé. Ti však podnikají ilegálně.
Internetové sázení je v Česku povolené od 5. ledna 2009. V roce 2014 vybrali online
provozovatelé kurzových sázek v České republice na online kurzových sázkách 29412
miliardy korun, což bylo meziročně o 22,7 procenta více. Podíl online kurzových sázek na
kurzovém sázení jako celku byl v roce 2014 82,6 %. Ještě v roce 2012 přitom jeho podíl činil
65,5 procenta.36 To jen potvrzuje expanzi tohoto segmentu a tvrzení zmíněná v odstavcích
výše.

35

Tamtéž.
Tipsportu stoupl objem kurzových sázek o pětinu. Letos čeká díky olympiádě a fotbalovému Euru rekordní
rok. Hospodářské noviny. [online]. 2016. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65159690tipsportu-stoupl-objem-kurzovych-sazek-o-petinu-letos-ceka-diky-olympiade-a-fotbalovemu-euru-rekordni-rok
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Tabulka č. 5: Společnosti oprávněné provozovat internetové kurzové sázky v České
republice.37
K 1. 12. 2014
FORTUNA GAME, a. s.
CHANCE, a. s.
NET and GAMES, a. s.
SAZKA, a. s.
SLOT Group, a. s.
SYNOT TIP, a. s.
Tipsport.net, a. s.
Victoria-Tip, a. s.

K 1. 12. 2015
3E PROJEKT, a. s.
FORTUNA GAME a. s.
CHANCE a. s.
NET and GAMES a. s.
SAZKA a. s.
SLOT Group, a. s.
SYNOT TIP, a. s.
Tipsport.net a. s.
Victoria-Tip, a. s.

„Někteří čeští provozovatelé nabízejí na svých českých doménách i on-line hraní jiných her
než kurzových sázek a karet, ale bez možnosti hrát o peníze. Řada internetových stránek
zahraničních provozovatelů cílených na české hráče však nabízí i další typy hazardních her,
jako jsou EHZ nebo kasinové hry. Zacílení na české hráče je kromě toho, že stránky jsou
v češtině, zřejmé rovněž z názvu nebo dalších atributů.“38
„Na zahraniční subjekty nabízející sázkové hry na internetu bez platného povolení vydaného
Ministerstvem financí je pohlíženo optikou zákona o loteriích jako na nelegální
provozovatele. Sázející u těchto nelegálních provozovatelů (prostřednictvím internetu) se
dopouštějí porušení § 4 odst. 10 zákona o loteriích. Podle tohoto ustanovení je účast na
sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí zakázány. Za porušení tohoto
zákazu hrozí sázejícím pokuta až do výše 10 milionů Kč.“39 Důvodem tohoto postupu
Ministerstva financí je především ochrana fiskálních zájmů státu, neboť pokud společnost
nemá sídlo v České republice je často nevymahatelné placení daní.
Největšími ilegálními provozovateli působícími v České republice jsou Bwin.com
(ElectraWorks Ltd.), Bet365.com (Hillside Ltd.), Betfair.com (Betfair Pty. Ltd., Betfair
International Plc.), WilliamHill.com (WHG Ltd.), SportingBet.cz (Headlong Ltd.) Tyto
společnosti využívají tzv. offshore sídel, tzn., jsou zdaněny velmi málo nebo vůbec
v takzvaných daňových rájích. Konkrétně v případě všech zmíněných společností, kromě

37

Seznam provozovatelů loterií a sázkových her, platný ke dni 1. 12. 2015. Ministerstvo financí České republiky
[online]. 2015 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkovehry/seznam-provozovatelu/2015/seznam-provozovatelu-loterii-a-sazkovych-23328
38
MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8
39
Za sázení u zahraničních provozovatelů padla první vysoká pokuta. Ministerstvo financí České republiky.
[online]. 2014. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/za-sazeniu-zahranicnich-provozovatelu-p-17800
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Headlong Ltd., mají sídla v Gibraltaru a i gibraltarskou licenci. Headlong Ltd. Má sídlo na
Maltě.
Nízká nebo žádná daňová zátěž umožňuje těmto firmám nabídnout svým zákazníkům
atraktivnější kurzy na vypisované události, případně nevyžadovat operační poplatek. Tím
velice konkurují českým legálním provozovatelům, kteří přicházejí o zákazníky.
Ilustrace: Srovnání kurzů fotbalového zápasu AC Sparta Praha – FK Krasnodar různými
provozovateli kurzových sázek, hraného 18. února 2016.40

Tato problematika úzce souvisí se zákonem o loteriích a bude popsána v části studie právních
aspektech provozování loterií v České republice.
2.2.2.4 Elektronická hrací zařízení
Mezi elektronická hrací zařízení (EHZ), lidově automaty, se řadí zejména výherní hrací
přístroje (VHP), videoloterjní terminály (VLT, nebo IVT) elektromagnetické rulety (EMR)
a některá další zařízení. Samotné hry na těchto zařízeních jsou rozmanité. Od jednoduchých
až velice náročné na hráčskou dovednost.
EHZ přitom tvoří v České republice nejvyšší podíl na herním trhu a jejich nabídka je
v mezinárodním kontextu mimořádně vysoká – podle posledních dostupných údajů
mezinárodního srovnání z r. 2013 připadalo na Slovensku 3,7, v Německu 3,0, v Polsku 0,6

40

SPA 1-0 KRA | Sparta Praha – Krasnodar. Livesport.cz [online]. 2016 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z:
http://www.livesport.cz/zapas/AuLmzDAP/#srovnani-kurzu;kurzy-1x2;zakladni-doba
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a v Rakousku 0,3 EHZ na 1000 obyvatel, zatímco v České republice to bylo 7,5 EHZ na 1 000
obyvatel.41
Podle údajů Ministerstva financí z roku 2014 se příjmy z VLT podílely na loteriích a jiných
sázkových hrách 42,5 %.42
Následující srovnání největších provozovatelů tohoto druhu hazardu je aktuální ke stavu
roku 2011. Lze předpokládat, že dnešní počty povolených přístrojů jsou díky vývoji v oblasti
hazardu za poslední léta, o cca 10 % nižší.
SLOT Group, a. s. – 6 929 automatů
Firma SLOT Group manželů Milutina (předseda představenstva) a Aidy Peričových
(předsedkyně dozorčí rady) patří na špičku žebříčku společností, které se v Česku věnují
hazardu. V roce 2011 vybrala od tuzemských sázkařů téměř 10 miliard korun a její základní
kapitál je podle obchodního rejstříku 100 milionů korun43. Na podzim 2012 přitom firma
přijala pod svou hlavičku celkem 18 společností, z nichž některé – APEX On-line či EL
RANCHO – patřily k středním hráčům na trhu hazardu. Své aktivity má firma také na
Slovensku, v Polsku a v Keni, kde se jí loni po administrativních peripetiích podařilo otevřít
kasino. SLOT Group je ale také spojován s netransparentním povinným odesíláním části
svého zisku na charitativní účely. V roce 2010 a 2011 poslaly firmy z koncernu společnosti na
výstavbu nového skiareálu na Plešivci v Krušných horách téměř 40 milionů korun. Patřily
i mezi donátory golfových klubů v Karlových Varech, Hluboké nebo Konopišti. 44
SYNOT TIP, a. s. – 6 431 automatů
Uherskohradišťský SYNOT TIP, který ovládá rodina Valentova prostřednictvím kyperských
společností, (Viz výše o loteriích.) měla v roce 2011 základní kapitál ve výši cca 286,5 milionu
korun, v roce 2011 se její výnosy ze sázek pohybovaly kolem 6,5 miliardy korun, zisk pak
dosáhl 167 milionů.

41

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8
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Kdo ovládá herní automaty v Česku? Většinou jsou to milionáři z Moravy. Hospodářské noviny. [online].
2013. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-59883140-kdo-ovlada-herni-automaty-v-ceskuvetsinou-jsou-to-milionari-z-moravy
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BONVER WIN, a. s – 5 077 automatů
Valašská firma Bonver Win Dalibora Pobořila a Pavla Kulajty patří mezi vlajkové lodi impéria
Bonver Group. Sázkaři ji znají rovněž díky známým tvářím zpěváka Jiřího Korna a herce
Marka Vašuta, kteří její podnikání v kasinech propagují. Bonver Win má podle obchodního
rejstříku kapitál ve výši 1,082 miliardy korun, roční tržby dosáhly v roce 2011 5,556 miliardy
korun a zisk překročil 204 miliony korun.
Bonver zaměřuje na motoristický sport, k němuž inklinují i děti obou majitelů. Sdružení
přátel motorismu dal v roce 2009 37 milionů korun, společnosti SBM Europe pak 11,2
milionu, patří též k hlavním sponzorům Valašské rallye.45
Multigate, a. s. – 3 406 automatů
Olomoucká společnost Multigate, a. s. fungovala až do roku 2002 pod jménem jejího
majitele Miroslava Barneta (předseda dozorčí rady), ve firmě mají svá místa i manželka
(předsedkyně představenstva), dcera (členka představenstva) a sestra (členka představenstva). Kapitál společnosti v obchodním rejstříku je 510 milionů korun. V červnu 2012 se
multigate rozrostl o společnosti gate seven, ARIOLA a CASALINA, ve stejném roce pak
Miroslav Barnet vydal dluhopisy za dvě miliardy korun s dvanáctiprocentním ročním
úročením a splatností v roce 2032.46 Kromě EHP má společnost Multigate a. s. povolení
k provozování online karetních her.
AUTO GAMES, a. s – 3 265 automatů
Třítisícovou hranici hracích automatů překročila koncem dubna 2011 ještě společnost AUTO
GAMES z Uherského Hradiště, jejímiž vlastníky byli Jaroslav Novotný a Pavel Buráň. (Dnes je
jediným členem představenstva Robert Juřička a jediným členem dozorčí rady Ing Rastislav
Valenčík.) Svůj kapitál si ohodnotila na 119 milionů korun, od sázkařů v roce 2011 vybrala
1,056 miliardy korun a značně zvýšila i hospodářský výsledek. Jestliže v roce 2010 vykazovala
119 milionů, v roce 2011 už to bylo 263 milionů.47
2.2.3 Obce
Kvůli socioekonomickým dopadům problémového a patologického hráčství, popsaných
v předchozí části studie, se obce čím dál častěji angažují v regulování hazardu na svém
správním území. Patří sem zejména rozpady rodin, chudoba, zadlužení. Obce mohou podle
zákona o obcích vydávat ve své působnosti obecně závazné vyhlášky, kterými mohou
regulovat určité činnosti na území obce tak, aby bylo dosaženo naplnění §2, odst. 2, zákona
45
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o obcích, který stanovuje, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.48
Zamezení vzniku patologického hráčství se dá považovat za veřejný zájem, neboť
socioekonomické dopady jednání závislých osob mohou zasahovat do práv celé komunity.
Zejména pokud jde o krádeže majetku, podvody, zpronevěru apod. Navíc částky na
financování léčby patologických hráčů jsou financovány z veřejných rozpočtů, tzn. snaha
regulovat hazard ze strany obce pochopitelná. Na druhou stranu není povinností obce své
občany jakýmkoliv způsobem vychovávat nebo vést nějakým směrem. Jelikož jsou výdaje na
léčbu patologických hráčů vynakládány státem, nikoliv obcemi, je povinností státu chovat se
jako správný hospodář a z toho vychází legitimita jeho snah o regulaci herního průmyslu.
Konkrétněji rozvádí vydávání obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti obce §10
zákona o obcích, který zejména opravňuje obec k vydání obecně závazné vyhlášky pro
zajištění veřejného pořádku. §10, odst. a, stanovuje: „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 prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.
Některé obce začaly hazard na svém území regulovat obecně závaznými vyhláškami právě
z titulu ohrožení veřejného pořádku. Věc bude důkladněji popsána v části studie popisující
vývoj regulace hazardu během časových období.
Jak již bylo uvedeno v části studie o hráčích, patologické hráčství je klasifikováno jako
choroba, tzn., obec by mohla hazard na svém území regulovat i z titulu ochrany zdraví.
Zmocnění by našla právě v citovaném §10, odst. a, zákona o obcích. Takový případ však
doposud není známý.
Dále viz §10, odstavec d, zákona o obcích stanovuje, že obec může vydávat obecně závazné
vyhlášky i pokud to umožní zvláštní zákon. Pro problematiku hazardu je takovým zákonem
Loterijní zákon. Loterijní zákon je základním pramenem práva pro oblast loterií a jiných
podobných her. Bude mu věnována pozornost v části studie o legálním rámci upravujícím
hazard v České republice.
Loterijní zákon v §50, odst. 4 stanovuje: „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.

48
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Písmeny e) až j) se postupně skrývají: výherní hrací přístroje, bingo, sázkové hry v kasinu,
sázkové hry v hernách a kasinech (ruleta, kostky, karty), interaktivní vidoloterijní terminály,
turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet (i online), lokální
loterní systém, loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení.
Toto je současný stav. Zde je nutné uvést, že za docílením toho stavu byla tvrdá práce obcí
a ještě před několika lety byla pravomoc obcí k regulaci hazardu omezena toliko na výherní
hrací přístroje. Popis změn a jejich důvody jsou detailněji popsány v části studie o vývoji
regulace hazardu v časových obdobích.
Mimo pravomoci regulovat vybrané formy hazardu obecně závaznými vyhláškami má obec
i pravomoc povolovat výherní hrací přístroje (pouze striktně výherní hrací přístroje) na svém
území. Tato pravomoc v přenesené působnosti je zakotvena v §18, odst. 1, loterijního
zákona. Mimoto obec povoluje i věcné loterie s herní jistinou do 200 000 Kč, a tomboly,
jejichž herní jistina nepřesáhne 50 000 Kč. Stanovuje tak §6, odst. 1, písmeno a), loterijního
zákona.
Loterijní zákon také stanovuje, že obec, na jejímž území má být loterie, nebo jiná podobná
hra provozována (konkrétně podle § 2 písm. g), i), j), l) a n)), je účastníkem řízení o udělení
prvního povolení k této činnosti na určité adrese. Využije-li obec svého práva vyjádřit se
v tomto řízení, je povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska ochrany místních záležitostí
veřejného pořádku.49
2.2.4 Ministerstvo vnitra
Role Ministerstva vnitra v oblasti hazardu se omezuje pouze na kontrolu obecně závazných
vyhlášek obcí vydaných podle §50, odst. 4, loterijního zákona. Pravomoc kontrolovat má
Ministerstvo vnitra podle §123, zákona o obcích.
Po vyhlášení obecně závazné vyhlášky zašle obec její kopii Ministerstvu vnitra
a to posoudí její zákonnost. Pokud vyhláška odporuje zákonu, vyzve Ministerstvo obec ke
zjednání nápravy. Pokud tak obec neučiní ve lhůtě 60 dnů, pozastaví Ministerstvo účinnost
obecně závazné vyhlášky. Poté Ministerstvo znovu stanoví lhůtu k nápravě. Pokud ani v té
obec tuto vyhlášku nereviduje, ani nepodá rozklad proti rozhodnutí Ministerstva, podá
Ministerstvo do 30 dnů návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu.
V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a základními
svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí výzvy ke zjednání
nápravy.50

49
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Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
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Kromě dozorčí činnosti v oblasti obecně závazných vyhlášek vydalo Ministerstvo i právní
výklad k problematice oprávnění obce regulovat hazard. Dokument odboru dozoru
a kontroly veřejné správy byl vydán 1. Listopadu 2009. Název dokumentu: „Právní výklad
k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
k obecně závazné vyhlášce o loteriích a jiných podobných hrách“ Ačkoliv právně závazný
výklad může stanovit pouze soud, Ministerstvo zde tak činní také, ovšem s poznámkou, že
jde o právně nezávazný výklad. Tzn., jde toliko o názor Ministerstva vnitra na předmětnou
problematiku. Pokud je dokument vydán institucí jako Ministerstvo vnitra a to jako veřejné
stanovisko, může mít na své adresáty jistý vliv. To byl pravděpodobně záměr tohoto
dokumentu, jinak si neumím vysvětlit jeho účel. V části studie o vývoji regulace hazardu je
problematika řešena v souvislostech.
2.2.5 Ministerstvo financí
Odbor dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí je zodpovědný za
vydávání povolení k provozování loterií a jiných podobných her, o kterých to stanoví loterijní
zákon. Tzn. Mimo malých loterií a tombol upravených v §6, odst. 1, písmeno a) loterijního
zákona a výherních hracích přístrojů, vydává tento odbor povolení ke všem ostatním loteriím
a jiným podobným hrám.
Odbor dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi je poměrně malým pracovištěm Ministerstva
financí. Pracuje zde přibližně51 16 úředníků a ti se zabývají především správními řízeními
hazardní agendy. (Povolování a rušení povolení.).
Současným ředitelem odboru 34 je Mgr. Karel Blaha. Blaha byl do funkce vybrán ministrem
financí Andrejem Babišem po té, co nově zvolená vláda nastoupila do úřadu (29. leden
2014). „Pan Blaha je specialistou na posuzování dopadu legislativy (před svým angažmá
v odboru 34 působil na Úřadu vlády, v sekci legislativní rady), a proto je podle mě tím
správným odborníkem, který má připravovat nový loterijní zákon.“52 Hlavním úkolem Blahy
po jmenování Andrejem Babišem bylo rušení doposud vydaných povolení k povolování
videoloterijních terminálů.
Před Mgr. Karlem Blahou byl ředitelem odboru Jan Řehola. Ten byl ve funkci od podzimu
2012 Pravděpodobný důvod jeho odvolání, byl příliš pomalý postup odboru při odebírání
povolení k provozování VLT (detailněji je toto popsáno v části studie o vývoji regulace
hazardu v jednotlivých letech, konkrétně v pasáži pojednávající o chování odboru dozoru nad
sázkami a loteriemi po nálezu Chrastava). Řeholův odchod souvisel i se změnou vlády.
Řehola byl ve funkci ředitele odboru do 28. února 2014.
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Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze – 20. května 2010) Senát
České republiky, 2010.
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Po dobu, kdy byl ředitelem Jan Řehola, byl Karel Korynta vedoucím odboru interního auditu
a inspekce Ministerstva financí, tzn., mohl kontrolovat sám svoji dříve odvedenou práci jako
ředitel Státního dozoru nad sázkami a loteriemi. To je přinejmenším znepokojující.
Před Janem Řeholou byl vedoucím odboru Karel Korynta a to od 29. září 2009. Byl jmenován
ministrem financí Ing. Eduardem Janotou. „Korynta před tím působil ve funkci ředitele
Finančního analytického útvaru Ministerstva financí, kde měl na starosti vyšetřování
finančních machinací či daňových úniků, dříve také pracoval jako vedoucí oddělení Finanční
kontroly Finančního ředitelství pro Středočeský kraj.“53
V tomto období, kdy se Karel Korynta stal ředitelem Státního dozoru nad sázkami a loteriemi,
pracovala na Ministerstvu financí ještě jedna klíčová postava – Petr Vrzáň, v té době však již
jen jako vedoucí metodického, kontrolního a analytického oddělení.
Vrzáň v minulosti pracoval mimo jiné pro kasino Happy Day, které vlastnil Antonín Šimek,
příbuzný provozovatele matějské pouti Václava Kočky.54 Poté se Vrzáň stal ředitlem celého
odboru dozoru nad sázkami a loteriemi a to předvším, díky Vlastimilovi Tlustému (za vlády
Mirka Topolánka). V té době, okolo roku 2008, v odboru dozoru nad sázkami a loteriemi
začalo masivní povolování VLT.
Po roce 2010, když bylo v rámci úsporných opatření zrušeno55 Metodické, kontrolní
a analytické oddělení odboru dozoru nad sázkami a loteriemi, Vrzáň odešel z Ministerstva, se
jeho aktivity přesunuly k hazardním společnostem, neboť se postupně stal prezidentem
sdružení SPELOS (Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů), kde působí dodnes.
O sdružení SPELOS bude pojednáno v části studie zabývající se občanskými sdruženími
v oblasti hazardu. Právě Vrzáň prohlásil, že až jmenováním Karla Korynty se odbor dozoru
nad sázkami a loteriemi „stabilizoval“.56 Spekulovalo se o propojení57 mezi Koryntou a právě
Vrzáněm později když začal pracovat pro SPELOS.
Karel Korynta jako ředitel odboru skončil na podzim 2012 a to kvůli zdravotním důvodům.
Zde je nutné dodat, že po několikaměsíční zdravotní přestávce se na Ministerstvo financí
vrátil, neboť ho tehdejší ministr financí Kalousek jmenoval do funkce vedoucího Odboru
53

Na sázkové hry a loterie dohlédne Karel Korynta. Vláda České republiky. [online]. 2009. [cit. 2016-03-10].
Dostupné
z:
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/na-sazkove-hry-a-loterie-dohledne-karelkorynta-63670/
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Janota marně bojuje proti hazardu, esa drží jiní. Týden.cz [online]. 2010. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/janota-marne-bojuje-proti-hazardu-esa-drzi-jini_160727.html
55
Hazardní kolečko Petra Vrzáně. Česká pozice. [online]. 2011. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://ceskapozice.lidovky.cz/hazardni-kolecko-petra-vrzane-dkt-/tema.aspx?c=A110113_140300_pozice_2786
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Šéf sdružení loterijních systémů: Nechceme být předmětem politických hrátek. Parlamentní listy.cz [online].
2012. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Sef-sdruzeni-loterijnich-systemuNechceme-byt-predmetem-politickych-hratek-225701
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Kdo ovládá herní automaty v Česku? Většinou jsou to milionáři z Moravy. Hospodářské noviny. [online].
2013. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-59883140-kdo-ovlada-herni-automaty-v-ceskuvetsinou-jsou-to-milionari-z-moravy
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interního auditu a inspekce a jak již bylo zmíněno výše, to mu vlastně umožnilo kontrolovat
svojí předchozí činnost ředitele.
2.2.6 Ústavní soud
Z hlediska zaměření této studie je Ústavní soud významný zejména kvůli pravomoci dle
článku 87, odstavci 1, písmeno a) Ústavy, která mu dovoluje rušit zákony, pokud jsou
v rozporu s Ústavou. Výsledkem takovýchto zjištění jsou pak nálezy Ústavního soudu, které
jsou-li vykonatelné, jsou právně závazné pro všechny orgány a osoby (srov. čl. 89, Ústavy).
Pro oblast hazardu Ústavní soud vyslovil několik nálezů, které měly zásadní dopad na jeho
regulaci v České republice. Nejpodstatnější nálezy Ústavního soudu v oblasti regulace
hazardu jsou popsány v této studii.
2.2.7 Evropská komise
Evropská komise hraje roli zejména při schvalování právních předpisů technického rázu
a předpisů týkajících se služeb. Při schvalování těchto druhů předpisů (jímž je např. i návrh
zákona o hazardních hrách) je vyžadován tzn. notifikační proces, kdy země, která chce do
svého právního řádu zavést nový zákon, musí před schválením tohoto zákona ponechat
Evropské komisi prostor, aby mohla zhodnotit, zda tento právní předpis neodporuje principu
volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu. Notifikační proces upravuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 98/34 ES ve znění 98/45 ES. Po předložení legislativního
návrhu Evropské komisi (EK) následuje tříměsíční odkladná lhůta, během které nemůže být
právní předpis schválen. Tato lhůta slouží k tomu, aby členské státy a Evropská komise mohly
doplnit své připomínky a tyto mohly být ze strany předkládajícího státu vypořádány. Kromě
připomínek mlže jiný členský stát nebo EK vydat i tzv. podrobné stanovisko, které tříměsíční
odkladnou lhůtu prodlužuje o další tři měsíce. Podrobné stanovisko může být vydáno pouze
tehdy, pokud návrh představuje překážku zboží a služeb na vnitřním trhu, nebo omezuje
svobodu podnikání v oblasti služeb. Pokud se návrh dotýká problematiky, která má být
harmonizována a řešena závazným právním předpisem EU, může EK legislativní návrh
blokovat. Blokování má za následek odkladnou lhůtu 12 měsíců, která může být prodloužena
až na 18 měsíců.
Problematika regulace hazardních her v některých případech podléhá notifikačnímu procesu.
Některé případy, kdy notifikační proces hrál neopomenutelnou úlohu v projednávání
právních předpisů upravujících regulaci hazardu, jsou popsány v této studii.
2.2.8 Občanská sdružení a iniciativy
SPELOS
SPELOS je zájmovým sdružením právnických osob registrovaný v obchodním rejstříku. „Jeho
cílem je spoluvytváření odborného pohledu v oblasti loterií a jiných podobných her,
především pak při provozování centrálního loterního systému („CLS“) a dalších her, jakými
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jsou například lokální loterní systémy, elektromechanické rulety, kasinové hry a další. SPELOS
hájí zájmy svých členů na odborných fórech, při jednáních se státní správou a samosprávou,
kooperuje s obdobnými sdruženími a v neposlední řadě podporuje své členy při podnikání.
K dosažení tohoto záměru SPELOS organizuje a podporuje setkání provozovatelů
s představiteli státní správy a samosprávy a spolupracuje s dalšími sdruženími s obdobným
zaměřením a odborníky na oblast provozování CLS a jiných obdobných her. Současně
spoluvytváří právní rámec v této oblasti.“58
Členy SPELOSu jsou: AGH VLT, a. s., APEX gaming EUROPE, a. s., AZ-Technika, a. s., Banco
Casino, a. s., BONVER WIN, a. s., ENDL + K, a. s., GAPA GROUP a. s., HELVET GROUP a. s.,
KIMEX CASINO, a. s., Lucky Money, a. s., LUCKYNOVA, a. s., MERKUR CASINO a. s., Multigate
a. s., Play Games, a. s., SPORT GAMES WIN a. s., SYNOT TIP, a. s. a TIPGAMES, a. s.59
Na vzniku tohoto sdružení se velkou měrou podílel 60 SYNOT, Iva Valenty. SPELOS hájí zájmy
hazardních společností se zaměřením na VLT, které sdružuje. Prezidentem SPELOS je Petr
Vrzáň, kontroverzní postava, která pracovala dříve jako ředitel odboru dozoru nad sázkami
a loteriemi Ministerstva financí.(Detailněji o Vrzáňovi v části studie o odboru dozoru nad
sázkami a loteriemi Ministerstva financí)
Mezi nejzajímavější počiny sdružení SPELOS patří vydání příručky s názvem Jak správně
regulovat loterie. Tato příručka vyzdvihuje pozitivní dopady hazardu na pokladny obcí
a vymezuje se proti snahám sdružení Občané proti hazardu a Brnění hazard regulovat. Dává
za vzor města, kde došlo k dohodě mezi představiteli hazardní loby a místní samosprávou.
Konečně navrhuje, jak by správná regulace očima SPELOSU měla vypadat v podobě
přiloženého návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci EHZ. V předloženém znění však tato
vyhláška ponechává povolení k provozování elektronická herní zařízení, před účinností
vyhlášky v platnosti. Problematika obecně závazných vyhlášek obcí k omezení hazardu je více
rozpracována v části studie pojednávající o vývoji regulace hazardu v časových obdobích.
Příručka se opírá o výzkum českého institutu pro výzkum závislostí, u kterého však byla
zpochybněna nezávislost po zjištění, že je spolufinancován právě hazardními společnostmi 61.
Případ bude detailněji popsán v části studie popisující vývoj regulace hazardu během
časových období.
APKURS
APKURS je Asociací provozovatelů kurzových sázek. Pravní forma uskupení není zřejmá,
struktura není dohledatelná v obchodním rejstříku. Členové „asociace“ jsou Tipsport, a. s.
58

Kdo jsme. SPELOS. [online]. 2012. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.spelos.com/kdo-jsme/
Jak správně regulovat loterie. SPELOS. [online]. 2012. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://www.spelos.com/repository/files/jak_regulovat_loterie.pdf
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a FORTUNA sázková kancelář, a. s. (je zde i Chance, a. s. ale, jelikož je ovládaná tipsportem,
není důležité ji zmiňovat). Předsedou „asociace“ je PhDr. Marek Herman.
Na webu „asociace“ je stručný přehled jejích cílů. Sem patří: „aktivně přispívat
k transparentnosti a zákonnosti podnikání v oboru, důsledně používat jen takové systémy
a technologie, které mohou být pod účinnou kontrolou z hlediska dodržování zákonů
a předpisů, nekompromisně vystupovat proti sebemenším pokusům o neférové postupy
v sázení (ovlivňování, manipulace, korupce…), zajišťovat členům asociace rovné podmínky
pro podnikání, chránit trh (a veřejné zájmy) proti nekalým obchodním praktikám,
spolupracovat se zákonodárnými sbory, správními institucemi a regulátory v zájmu
vyváženého vztahu provozovatelů a státem/státní správou/občany/veřejností, rozvíjet
kursové sázení jako atraktivní a respektovaný prvek životního stylu, ale také všeobecného
vzdělání, vychovávat veřejnost k odpovědnému sázení (osvěta, mediální vztahy,
zprostředkovávání zahraničních zkušeností, mezinárodní spolupráce, spolupráce s psychology, sociology a dalšími odborníky)“62
Nejpalčivějším tématem, kterým se APKURS zabývá, jsou weby zahraničních, tedy ilegálních,
provozovatelů online kurzových sázek. Situace trhu českých online kurových sázek je
popsána v části studie o hazardních společnostech.
Asociace jednak lobuje u správních orgánů a jednak varuje uživatele takovýchto zahraničních
serverů. Z diskuzí na pokerových fórech63 vyplývá, že APKURS aktivně vystupuje proti
osobám, které se účastní tzv. affiliate programů zahraničních hazardních provozovatelů. Tzn.,
majitelé např. českého e-shopu umístí na své stránky banner odkazující na zahraniční
hazardní servery. Pokud APKURS zjistí, že provozovatel e-shopu se takovéhoto affiliate
programu účastní, obešle jej dopisem, kde upozorňuje tohoto provozovatele na porušování
zákona (konkrétně propagaci zahraničních hazardních serverů) a informuje o možných
právních důsledcích takovéhoto jednání. Problematika reklamy hazardu je více rozpracována
v části studie zabývající se vývojem regulace hazardu v časových obdobích. Objevily se však
i spekulace o tom, že byl zneužit email APKURSu a předmětný email je podvodný.
Asociace společností provozujících casina v České republice
Právní formou se jedná o zájmové sdružení právnických osob. Sdružení prosazuje zájmy
svých členů z řad provozovatelů kasin. Členové tvoří asi 75 % nejvýznamnějších
provozovatelů kasin v České republice. Patří sem: ADMIRAL GLOBAL BETTING a. s., APEX
gaming EUROPE a. s., Czech Casinos a. s., INGO Casino, a. s., Paradise Casino Admiral, a. s.,
Trans World Hotels & Entertainment, a. s., VIP CLUB a. s., Viva Casino a. s. a King´s casino
a. s.
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Apkurs.cz – WTF?! POKER ARENA.cz. [online]. 2015. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
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Z oficiálního webu asociace cituji její poslání: „Zastupuje a prosazuje zájmy svých členů při
jednáních ve vztahu k orgánům státní správy, zejména Ministerstvu financí České republiky,
k dalším profesním sdružením a subjektům v oblasti provozování sázkových her,
k podnikatelům v oblasti služeb souvisejících s provozováním sázkových her v kasinech,
výrobcům zařízení pro kasina. Navrhuje a spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření, které mají dopad na provozování sázkových her v kasinech, vyjadřuje se
k navrhovaným předpisům v této oblasti, podporuje dobré jméno členů Asociace a úroveň
sázkových her v kasinech na území České republiky, bojuje proti nekalé konkurenci v oblasti
provozování sázkových her v kasinech a proti poškozování pověsti svých členů, zajišťuje
vzájemnou informovanost a spolupráci svých členů. Spolupůsobí při formování profesních
pracovníků v oblasti sázkových her v kasinech, zejména krupiérů, včetně výměny informací
o jejich profesní způsobilosti, vytváří společnou databanku informací z oboru provozování
kasin, příp. bude vydávat odborný časopis, organizovat semináře k problematice kasin.
Organizuje a provádí vzdělávací, osvětovou, marketingovou a propagační činnost vedoucí ke
zvyšování návštěvnosti kasin.
K tomuto účelu využívá i tisk, rozhlas, televizi a jiná média.“ 64
Sdružení zábavního průmyslu (UNASO)
„UNASO je sdružením právnických osob, zabývajících se podnikáním v průmyslu zábavy,
zejména výrobou, distribucí a provozováním výherních i zábavních hracích přístrojů a jiných
technických zařízení dle zákona 202/90Sb. Členové UNASO se sdružují zejména za účelem
vzájemné spolupráce, výměny informací, prosazování společných zájmů navenek interního
dohledu nad dodržováním dané právní úpravy provozování výherních hracích přístrojů
a technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícími určených k provozování sázkových her
ochrany před nekalou soutěží, zejména před provozováním nepovolených výherních přístrojů
a nepovolených sázkových her koordinace jednání s orgány státní správy při přípravě
právních norem s dopadem na obor zábavního průmyslu s cílem stanovit legislativně jasné
podmínky včetně účinných kontrolních mechanismů, které zajistí řádné provozování loterií
a jiných podobných her.“65 UNASO vzniklo v roce 1995, členy presidia UNASO jsou pp.
Zdeněk Barták, JUDr. Jan Šnajdr a Jaroslav Petruška. Podle Obchodního rejstříku se jedná o
zájmové sdružení právnických osob.
Český institut pro výzkum závislostí (CIAR)
Právní formou občanské sdružení, reprezentované především osobou Petra Verosty. „CIAR
byl založen v dubnu 2012 multidisciplinárním týmem odborníků na různé oblasti, týkající se
závislostí, provozování sázkových her a loterií, legislativy a výzkumu. Institut je otevřeným
subjektem pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří mají zájem zpracovávat
64

Poslání. Asociace společností provozujících casina v České republice. [online] 2015. [cit. 2016-03-10].
Dostupné z: http://www.asociacecasin.cz/poslani/
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témata výzkumu v této oblasti nebo se podílet na aktivitách změn ve společnosti
a legislativě. CIAR je mj. členem širší pracovní skupiny Úřadu vlády České republiky, odboru
protidrogové politiky, která zpracovává Studii o sociálně patologických dopadech hazardních
her na společnost v České republice a řady pracovních skupin v národních sdruženích, obcích
a městech, které řeší regulaci sázkových her.“66 Petr Verosta je vyléčený gambler, který byl
původně aktivistou proti hazardu, ale přibližně od roku 2011 se začal prohlašovat za
odborníka na oblast hazardu a patologického hráčství. Následně se začal angažovat ve
veřejné debatě o škodlivosti hazardu, kde zastával názor, že hazardní hry nejsou přece jen
zásadně nebezpečné.67
Brnění, o. s.
Občanské sdružení Brnění se zabývá různými projekty v Brně. Zejména se snaží informovat
občany o připravovaných krocích magistrátu, pozadí problematiky a klíčových termínech.
V oblasti regulace hazardu se projekt Brnění přelil až za hranice Brna, neboť problém se týká
celé České republiky.
Cíle Brnění podle jejich webových stránek jsou následující: „Rozvoj občanské společnosti,
demokracie a právního státu, podporou a prosazováním aktivní účasti na správě věcí
veřejných, prosazováním principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě,
ochrana a rozvoj veřejných prostor, ochrana přírody, krajiny i kulturních památek, šíření
environmentálních hodnot prostřednictvím vzdělávání, výchovy a osvěty, prosazování
principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými organizacemi,
veřejnou správou a komerčním sektorem.“68
Nejviditelnější postavou Brnění byl v projektu regulace hazardu Matěj Hollan. Ten aktivně
poukazoval zejména na negativní dopady hazardu, propojení lidí z herního byznysu a lidí
z veřejné správy a pomáhal obcím v získávání jejich práva na samosprávu v oblasti hazardu.
Činil tak jednak na svém blogu a jednak jako redaktor hospodářských novin.
Jedním z výsledků činnosti Brnění bylo vydání příručky69 pro zastupitelstva obcí, která se
věnovala problematice obecně závazných vyhlášek k regulaci hazardu.

66

Informace o nás. Zodpovědné hraní. [online]. 2013. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://www.zodpovednehrani.cz/o-nas/
67
VEROSTA, Petr. Jak bojuje hazardní byznys o přežití? – Na vlastní oči, 26. září 2013. Youtube. [online]. 2013.
[cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=YFuvKe9vnyg
VEROSTA, Petr. (Český institut pro výzkum závislostí) tajně kope za hazard. Youtube. [online]. Youtube, 2014.
[cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lFRaGXyHesc
68
O nás. Brnění, o. s. [online]. 2010. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.osbrneni.cz/o-nas
69
Hazard ve vaší obci lze konečně regulovat. Brnění, o. s. [online]. 2012. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/Hazard-v-obc%C3%ADch-lze-konecne-regulovat.pdf
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Občané proti hazardu
Je občanským sdružením, které se dlouhodobě zabývá problematikou gamblerství a jejím
dopadem na hráče a jejich okolí. Participuje na snahách o větší regulaci hazardu. Například
se snažilo vyvolat místní referenda o regulaci hazardu (Ústí nad Labem). Podle svých
webových stránek pořádá besedy a školení na téma „hazard a prevence patologického
hráčství“, vede mediální kampaně za účelem prevence a zvýšení informovanosti veřejnosti
o stavu hazardu v České republice a míře jeho negativních dopadů na společnost.
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3
3.1

Stěžejní milníky ve sledované oblasti, s důrazem na Českou republiku
Hazardní trh

Česká republika je co do dostupnosti hazardních her světovým lídrem. Kromě Las Vegas ve
státě Nevada není na světě větší koncentrace nabídky hazardu. Tím myslím především
relativní množství hazardních příležitostí, vztažených k počtu obyvatel. V absolutních číslech
statistiky zdaleka nevypadají tak děsivě.
Následující graf ukazuje množství povolených EHZ v průběhu času. Přerušovaná křivka
zobrazuje vývoj počtu EHZ zařízení povolovaných Ministerstvem financí, černá
nepřerušovaná zobrazuje vývoj VHP povolovaných obcemi. Můžeme pozorovat, že vrchol
expanze EHZ nastal v roce 2011 a od té doby jejich počet klesá. Důsledky tohoto poklesu jsou
zejména sociálně-politického charakteru a jsou objasněny v části studie pojednávající
o vývoji hazardu během časových období.
Ilustrace: Počet povolených EHZ a hazardních her v kasinu v l. 2009–2014.

Tabulka níže zobrazuje počet provozoven jednotlivých druhů hazardních her v letech. Počet
heren a provozoven se zvláštním režimem (restaurace s automaty) se dostává na své
maximum v roce 2011 a kopíruje tak trend předcházejícího grafu, který zobrazuje množství
EHZ v letech. V tabulce se také zlehka začíná projevovat odliv sázkařů kurzových sázek do
prostředí internetu a to kvůli nastupujícímu lehkému úbytku provozoven kurzových sázek.
Do budoucna se dá předpokládat ještě razantnější úbytek těchto provozoven s tím, jak roste
segment internetových kurzových sázek.
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Tabulka č. 6: Počty provozoven hazardních her povolovaných Ministerstvem financí
v letech 2009-2014.70
Typ provozovny / hazardní hry

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Herny a provozovny se zvláštním režimem*
5 595
6 863
8 024
7 856
7 065
5 958
Kasina
202
225
345
444
473
566
Kurzové sázky
n. a.
5 883
6 854
7 237
7 329
7 299
Dostihové sázky
n. a.
361
361
361
360
263
Internetové sázkové portály
5
n. a.
n. a.
9
9
8
Pozn.: * Provozovny, kde je alespoň jedno zařízení povolované Ministerstvem financí (IVT, EMR apod.).

Proporcionální zastoupení hráčů u jednotlivých druhů hazardních her je detailně
rozpracováno v části studie pojednávající o hráčích a částečně i v dalším textu.
Nejvýznamnější co do hranosti jsou loterie a stírací losy, naopak nejvýznamnější, co se týče
jejich příjmů, jsou VLT, kurzové sázky a online kursové sázky. Z tohoto důvodu jsou tyto
rozpracovány v části studie pojednávající o hazardních společnostech.
Přílohou této studie je seznam všech provozovatelů všech druhů loterií a jiných sázkových
her aktuální k 1. prosinci 2015, vydaný Ministerstvem financí České republiky.
Ilustrace: Vývoj trhu rozdělený podle jednotlivých typů hazardních her71

„Při pohledu na vývoj trhu rozděleného podle jednotlivých typů hazardních her lze sledovat
strmý růst podílu EHZ do r. 2011 a poté pokles do roku 2014. Dlouhodobý pokles se týká
zejména VHP, u dalších EHZ (zejména VLT) je po nárůstu, který trval do roku 2011, patrná
stabilizace podílu do r. 2014. Podíl všech EHZ dohromady (tj. včetně VHP) přesahoval 70 % až
do r. 2012 s vrcholem v roce 2011 (77,5 %); v r. 2014 byl tento podíl 64,6 %. Dlouhodobě
klesá podíl kurzových sázek, ale od roku 2009 je patrný rychlý růst podílu internetových
70

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8
71
Tamtéž.
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kurzových sázek, který se v roce 2014 vyšplhal přes 10 %. Podíl loterií od r. 2011, kdy byl na
svém minimu (6,4 %), vzrostl na nejvyšší hodnotu od roku 2007 (14,6 %). Podíl sázkových her
v kasinu se od roku 2009 pohybuje kolem 5,0 %.“72
„Nejrychleji se rozvíjejícím segmentem herního trhu vykazujícím nejvyšší nárůst herní
participace populace je v současné době on-line hraní, a to i v České republice. Internet
nabízí hráčům možnost hrát 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoliv. Možnost hrát on-line
hazardní hry nabízelo podle dostupných informací v r. 2010 globálně přes 400 společností na
přibližně 2100 webových stránkách (McMullan and Rege, 2010). Přehledový portál
online.casinocity.com73 k 4. březnu 2014 evidoval 2 949 (licencovaných) internetových kasin
nebo jiných her, přičemž počet nelicencovaných portálů je pravděpodobně několikanásobně
vyšší. Na těchto stránkách lze přitom hrát i z České republiky, a to i v českojazyčném
prostředí a v tuzemské měně, přestože nejsou v České republice licencovány.“ 74 Onshore
a offshore provozovatelé online hazardních her jsou na trhu zastoupeny přibližně v poměru
53 %: 47 % a z toho souvisí i jejich daňové zatížení.75
Problematika licencovaných a nelicencovaných provozovatelů hazardních her je detailněji
popsána v části studie pojednávající o hazardních společnostech.
Ilustrace: Objem trhu s hazardními hrami v České republice v l. 2002–2014, v mld. Kč.76

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky (2015), zpracovala Agentura pro výzkum trhu
NMS Market Research.
72

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8
73
Podle vědeckých studií zaměřených na on-line hazardní hraní (např. Wood et al., 2009) jsou data z tohoto
portálu dlouhodobě věrohodná.
74
MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8
75
Těsnopisecká zpráva z 31. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (6. den schůze – 30. září
2015). Poslanecká sněmovna, 2015. (Laudát)
76
MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8.
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„Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) monitoruje trh
s hazardními hrami v České republice. V období 2002–2008 docházelo ke strmému růstu
objemu trhu s hazardními hrami (měřeného množstvím peněz vložených hazardními hráči do
hry). Od roku 2009 je patrný dlouhodobý mírný pokles trvající až do roku 2013. V roce 2014
došlo k opětovnému nárůstu objemu trhu. Hráči hazardních her vložili do hry 138,1 mld. Kč
a bylo jim vyplaceno 106,7 mld. Kč na výhrách. Příjmy provozovatelů ze hry (rozdíl mezi
množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry a množstvím peněz vyplacených
hazardním hráčům na výhrách) byly 31,4 mld. Kč. Oproti roku 2013 vzrostl objem finančních
prostředků vsazených do hry o 11,4 % a objem vyplacených finančních prostředků vzrostl
o 11,9 %. Příjmy ze hry vzrostly o 9,8 %.“ Ačkoliv tedy množství přístrojů klesá, objem
hazardního trhu roste. 77
„Největší nárůst objemu vsazených částek v roce 2014 se odehrál v oblasti okamžitých loterií
a u internetových kursových sázek, jejichž podíl se každý rok zvyšuje a dosahuje z hlediska
finančních prostředků vsazených do hry více než 1/5 celého trhu. Zvýšení objemu vsazených
finančních prostředků v roce 2014 je v porovnání s rokem 2013 rovněž patrné
u interaktivních karetních turnajů nebo her a u tombol, které v minulých letech zažívaly
stagnaci. Naproti tomu nastal meziroční propad zejména u kostek, u binga, lokálních
loterních systémů a u elektromechanických rulet.“78
„Stejně jako v předchozích letech zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi
interaktivní videoloterijní terminály, u kterých hodnoty vložených částek meziročně
(2013/2014) narostly o 14,2% a hodnoty vyplacených výher se zvýšily o 14,5 %. Interaktivní
videoloterijní terminály se podílely na celkových vsazených částkách 42,5 %.“ 79

77

Tamtéž.
Tamtéž.
79
Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014. Ministerstvo financí
České republiky. [online]. 2015. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loteriea-sazkove-hry/vysledky-z-provozovani-loterii/2014/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-21720
78
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Tabulka č. 7: Celkové množství peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle
typů hry v r. 2014, v milionech Kč.80
Typ hazardní hry
VLT
Číselné loterie
Internetové kurzové
sázky
VHP
Kurzové sázky
Sázkové hry
provozované
v kasinu
Lokální loterní
systémy
Elektromechanické
rulety
Okamžité loterie
Interaktivní karetní
turnaje nebo hry
Karetní turnaje
v kasinu
Peněžité a věcné
loterie
Dostihy
Ostatní loterie
a sázkové hry
Bingo
Kostky
Totalizátorové hry
Tomboly
Celkem

Vloženo
mil. Kč
58 708
7 735
29 405

%
42,5
5,6
21,3

Vyplaceno
mil. Kč
%
42 733
40,1
3 832
3,6
26 078
24,4

Příjmy ze hry
mil. Kč
15 975
3 903
3 326

Vyplaceno /
%
vloženo
50,9
0,73
12,4
0,50
10,6
0,89

15 614
6 203

11,3
4,5

13 159
4 446

12,3
4,2

2 455
1 757

7,8
5,6

0,84
0,72

7 925

5,7

6 571

6,2

1 354

4,3

0,83

3 712

2,7

2 693

2,5

1 019

3,2

0,73

6 006

4,4

5 229

4,9

777

2,5

0,87

1 510
142

1,1
0,1

842
97

0,8
0,1

669
45

2,1
0,1

0,56
0,68

948

0,7

906

0,8

42

0,1

0,96

32

0,0

15

0,0

17

0,1

0,47

29
37

0,0
0,0

18
29

0,0
0,0

10
8

0,0
0,0

0,64
0,78

22
17
11
6
138 063

0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

16
11
7
3
106 686

0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

6
6
4
3
31 377

0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

0,73
0,65
0,60
0,57
0,77

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky (2015), zpracovala Agentura pro výzkum trhu
NMS Market Research.
„Jednotlivé typy hazardních her evidované Ministerstvem financí jsou seřazeny podle podílu
na příjmech ze hry. Ekonomicky nejúspěšnější jsou VLT, které tvořily více než polovinu
hazardního trhu a utržily přibližně 16,0 mld. Kč. Číselné loterie tvořily přibližně 12 % trhu
s výsledkem cca 3,9 mld. Kč. Následují internetové kurzové sázky (11 %), VHP (přibližně 8 %),
kurzové sázky na pobočkách (6 %) a sázkové hry v kasinu (4 %). Všechna EHZ dohromady
tvořila téměř 2/3 trhu měřeno příjmy ze hry. Hráčům na VLT se v r. 2014 na výhrách vrátilo
73 % peněz vložených do hry. Hráčům číselných loterií bylo na výhrách vyplaceno 50 %
objemu vložených sázek. Tento podíl byl nejvyšší u karetních turnajů v kasinu (96 %).“

80

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-126-8.
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„Aktuálním fenoménem, který sice nepatří mezi hazardní hry, ale má s nimi řadu společných
rysů, jsou hry označované jako freemium, které lze hrát na počítačích, tabletech a mobilních
telefonech. Slovo free v názvu naznačuje, že instalace a účast na hře jsou alespoň
v základním nastavení zdarma. Hra nabízí ve svém průběhu možnost řady vylepšení a výhod,
za které je však nutné zaplatit.81 I když jsou jednotlivé částky poměrně nízké, existují i hráči,
kteří zaplatí poměrně značné souhrnné částky82 v řádu tisíců dolarů.“83Typickým příkladem
freemium hry je například hra Štědrý kocour na webu Sazky84. Podle grafického zpracování
hra jednoznačně míří na děti. Hra sama o sobě je zdarma, během načítání hry je však hráč
vystaven reklamní kampani propagující stírací losy sazky. (Po vložení kódu ze stíracího losu
hráč dostane prémiovou funkci – zlepšení času ve hře.)
„V roce 2014 získaly veřejné rozpočty z odvodů85 z hazardních her 7,92 mld. Kč. Z toho
odvody z EHZ tvořily 6,21 mld. Kč (78 %) a odvody z ostatních hazardních her 1,71 mld. Kč
(22 %). Oproti r. 2013 došlo k celkovému poklesu příjmů veřejných rozpočtů z hazardu
o 135 mil. Kč (1,7 %). Příjmy z EHZ se zvýšily o 228 mil. Kč a příjmy z ostatních hazardních her
poklesly o 363 mil. Kč. Příjem veřejných rozpočtů z hazardního hraní činil v roce 2014
přibližně 750 Kč na 1 obyvatele. Obce jsou podle loterijního zákona příjemci části odvodů
z hazardních her. Připadá jim 63 % odvodů z provozování EHZ a 30 % odvodů
z provozování ostatních hazardních her. Zbytek odvodů je příjmem státního rozpočtu.
V roce 2014 tak připadlo 2,40 mld. Kč na státní rozpočet a zbylých 5,52 miliard Kč bylo
rozděleno do obecních rozpočtů (ovšem tehdy ještě s použitím rozpočtového určení 80 %
z EHZ a JTHZ a 30 % z ostatních loterí a jiných podobných her.) Podle údajů poskytnutých
Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) získaly obecní rozpočty více než 5 mld. (91 %) z EHZ
a více než 500 mil. (9 %) z ostatních hazardních her. Oproti r. 2013 dostaly obce téměř
o 40 milionů Kč více, což znamená navýšení o přibližně 0,7 %.“86
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Hráči si mohou ve freemium hrách za skutečné peníze nakoupit například virtuální herní peníze či zkušenosti.
Ty pak použijí k vylepšování svých herních postav, nákupu lepších zbraní či kouzel, otevírání dalších úrovní
apod. Toto jim usnadní a zrychlí průchod hrou či rozšíří herní zážitek. Mezi známé freemium hry patří např.
Clash of Clans, Travian či Smurfs' Village.
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HLAVENKA, J. Jak freemium (skoro) zabilo počítačové hry. LUPA.cz. [online]. 2015. [cit. 2016-03-10].
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MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.ISBN 978-80-7440-126-8.
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Štědrý kocour. [online]. KKCG. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: https://www.stedrykocour.cz/
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Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014. Ministerstvo financí
České republiky. [online]. 2015. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loteriea-sazkove-hry/vysledky-z-provozovani-loterii/2014/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-21720
Hodnocení a přehled výsledků provozování loterií a jiných podobných her za rok 2014. Ministerstvo financí
České republiky. [online]. 2015. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loteriea-sazkove-hry/vysledky-z-provozovani-loterii/2014/hodnoceni-vysledku-provozovani-loterii-21720
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3.1.1 Výsledky porovnání trhu hazardních her s daty o hráčích
Při komparaci hodnot kapitoly o hráčích s kapitolou o hazardním trhu se potvrzuje teze, že
největším rizikem pro společnost jsou EHZ, neboť mají největší objem trhu; Tzn., stojí hráče
nejvíce peněz a zároveň mají charakteristiky, které nejvíce rozvíjejí patologické a problémové
hráčství. Z tohoto důvodu se legitimizuje snaha obcí řešit selhání Státního dozoru nad
sázkami a loteriemi a regulovat toto odvětví hazardního průmyslu.
3.1.2 Současný zákonný rámec pro provozování hazardních her
„Základní zákonný rámec pro provozování hazardních her v České republice poskytuje zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (loterijní zákon). Jeho základním
principem je zákaz provozování hazardních her s výjimkou případů stanovených tímto
zákonem (po novelizaci 300/2011 Sb.). Výčet her v § 2 není úplný ani systematický, neboť byl
postupně doplňován v reakci na vývoj nabídky hazardních her. Podle ustanovení § 50 odst. 3
zákon umožňuje povolovat i jiné hry. Podle tohoto obecného ustanovení jsou dosud
povolovány i videoloterijní terminály (VLT) a další centrálně řízené technické hry, zatímco
výherní hrací přístroje (VHP) jsou povolovány podle samostatného ustanovení. Tyto tzv.
technické hry jsou souhrnně označovány jako elektronická herní zařízení (EHZ).
Pro hru na EHZ definuje loterijní zákon tři základní typy herních prostředí – provozovny se
zvláštním režimem (restaurace, hospody, bary apod.) s max. počtem 6 ks EHZ, dále herny
a kasina, kam je zakázán vstup osobám mladším 18 let. Zákonem stanovená max. výše sázek
a proher na VHP je nejnižší v provozovnách se zvláštním režimem, vyšší v hernách a ještě
vyšší v kasinech, u VLT předpisy mezi herními prostředími nerozlišují. (Více informací o VHP
a VLT je uvedeno v předchozím textu.) Dalšími místy, kde se v České republice lze účastnit
hazardních her, jsou prodejní místa losů a sběrná místa sázenek (typicky sázkové kanceláře,
ale i další místa jako pošty, trafiky, čerpací stanice apod.). Specifickými místy jsou tzv. sport
bary zaměřené na sportovní sázení, kde se mohou nacházet i on-line terminály, jejichž
prostřednictvím lze provozovat i tzv. live kurzové sázky, nebo EHZ. Hazardní hraní on-line lze
provozovat v podstatě odkudkoli. Podle stávající právní úpravy mohou být provozovateli
hazardních her pouze stát nebo právnické osoby se sídlem na území České republiky,
vlastněné subjekty bez zahraniční majetkové účasti (s výjimkou provozovatelů kasin, kde
zákon povoluje zahraniční majetkovou účast). Tato podmínka je podle názoru Evropské
komise (EK) v rozporu s právem Evropské unie (EU), resp. se základními zásadami volného
pohybu služeb, volného pohybu kapitálu a svobody usazování podle článků 56, 63 a 49
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Zatímco nabídka on-line hazardního hraní ze
strany zahraničních subjektů se v českém prostředí objevila v roce 2003 (Salinková, 2015),
první povolení k provozování internetové kurzové sázky domácímu provozovateli bylo
v České republice uděleno v prosinci 2008 a on-line hazardní hraní bylo zakotveno do
loterijního zákona jeho novelou až v roce 2011 (povolení jsou však udělována stále podle
obecného ustanovení § 50 odst. 3). V současnosti je on-line hazard nejrychleji se rozvíjejícím
segmentem trhu s hazardními hrami a míra participace na hazardním hraní on-line roste.
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Povolovanými typy on-line her v České republice jsou kurzové sázky, včetně live sázek,
a karetní hry typu poker. On-line hry typu EHZ nebo kasinových her nejsou v České republice
povolovány. Provozovatelé hazardních her na internetu musí mít sídlo na území České
republiky a sázející musí být registrováni v kamenné pobočce provozovatele (§ 4 odst. 4 a 5
loterijního zákona). Technický standard Ministerstva financí k jejich provozování z roku 2012
mj. stanoví, že servery provozovatele musí být umístěny na území České republiky.“87
3.2

Vývoj hazardu za poslední léta a současný stav

Vývoj v oblasti hazardu je pro moje účely vhodné rozdělit do několika etap, kvůli změnám
v legislativě a jejich faktickému dopadu na herní byznys. Stanovil jsem si etapu do roku 2012,
do roku 2015 a do roku 2016 a od roku 2017.
3.2.1 Do roku 2012
V roce 2011 bylo v Česku vsazeno celkem 126,8 miliard korun. Nejvíce, 53,6 miliard korun
(více než 40 procent všech vsazených peněz), hráči vložili právě do videoloterijních
terminálů. Na výhrách jim bylo vyplaceno 39 miliard. Po vyplacení výher a zaplacení všech
odvodů a poplatků zůstalo provozovatelům v tomto segmentu nejtvrdšího hazardu
11,5 miliardy korun.88
3.2.1.1 Odvody podle loterijního zákona
V období do roku 2012 byla oblast hazardních her upravena zákonem č. 202/1990 Sb. před
novelizací zákonem č. 300/2011 Sb. V tomto období byly loterie a jiné podobné hry
osvobozeny od DPH i daně z příjmu. Pouze se odvádělo 6-20 % z IN-OUT (vklady ponížené
o výplaty, náklady na státní dozor, místní a správní poplatky) (viz tabulka) na veřejně
prospěšné účely – tzv. „veřejné blaho.“ o tom, kam poputují tyto prostředky, rozhodoval
vlastník, nebo akcionáři hlasováním. Původní záměr byl takový, že peníze budou odváděny
skutečně do rukou spolků, obcí, sportovních klubů tak, aby podporovaly jejich činnost,
ovšem nedostatečná právní úprava vedla k tomu, že se v některých případech stalo, že
peníze byly směřovány do účelově zakládaných občanských sdružení, která ovládali opět lidé
z herního byznysu a finanční prostředky opět končili v jejich rukou. Kontrolní mechanismus
byl nedostatečný a umožňoval pouze kontrolu u provozovatele, který peníze odváděl, ale
nikoliv už realitu u příjemce peněžních prostředků.
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Tabulka č. 8: Výše odvodů na veřejně prospěšný účel v závislosti na výši rozdílu IN-OUT.89
Výše rozdílu (IN-OUT) v mil. Kč
Stanovené % Odvodu

do 50
6%

50 – 100
8%

100 – 500
10 %

500 – 1000
15 %

nad 1 000
20 %

K této tabulce je třeba zmínit ještě jeden populární trend tehdejší doby, totiž účelovému
rozdrobování hazardních společností, tzv. větvení provozovatelů, které je prováděno tak, aby
odvod na veřejně prospěšný účel nepřesáhl nejnižší kategorii odvodu 6 %. Právně tak může
jít i o několik firem se stejným vlastníkem, ale toto rozdělení je pouze účelové.
Kromě odvodu na veřejně prospěšné účely odváděli provozovatelé hazardních her ještě 1 %
z vkladů, ponížených o výplaty na státní dozor v oblasti hazardu podle loterijního zákona.
A abych postihl úplně celou výdajovou stránku, je třeba zmínit i správní a místní poplatky
v oblasti hazardu, jejichž příjemcem byla obec, v jejímž správním obvodu provozovatel
podnikal.
V souvislosti s odvody prostředků na veřejně prospěšný účel se objevilo několik kauz. Zde je
jen výtah některých adresátů, kteří podle Hospodářských novin, vzbuzují pochybnosti o
použití prostředků na veřejně prospěšný účel.
Společnosti, které nedokážou vysvětlit peníze z hazardu
Občanské sdružení pro podporu sportovních talentů – 3 miliony (od společnosti AZ
Technika), oficiálně "na sportovní činnost dětí a mládeže." Lidé ze sdružení nedokážou
popsat, v čem podpora spočívá.
Spolek obrany práva a spravedlnosti – 16.58 milionu (od společnosti Helvet Group),
oficiálně na vzdělávací účely, např. nákup pomůcek, IT školení pronájem učeben. Lidé ze
spolku nechtějí být konkrétní.
Sdružení Načalado – 6,9 milionu (od společností Gate Seven a Marcus Casino), oficiálně na
podporu Romů a dalších menšin. Není jasné, kdo za sdružením stojí a co dělá.
Sdružení Sportmedic – 1,58 milionu (od společností Apex Play a Rio Games), oficiálně na
podporu turisticko-vzdělávacích programů. Veřejně není možné zjistit, čím se sdružení
zabývá.
Sdružení Vivacitas – 20 milionů (od společnosti Bonver Win), oficiálně na zdravotnické
potřeby. Společnost není dohledatelná.90
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Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
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3.2.1.2 Správní poplatky
Správní poplatek byl upraven zákonem 634/2004 Sb.; zákon o správních poplatcích před
novelou 458/2011 Sb. (Zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního
místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.) Správní poplatek za povolení
k provozování VHP byl stanoven takto v závislosti na délce povoleného období:
- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce
- nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce
- nejdéle na 1 kalendářní rok

Kč 10 000
Kč 16 000
Kč 30 000

Je nutné si uvědomit, že v tomto období, do roku 2012, loterijní zákon nepostihoval videoloterní terminály, neboť se vymykaly popisu výherního hracího přístroje a v současnosti
platné §§ popisující VLT ještě neexistovaly, tzn., jejich provozování nebylo zatíženo správním
poplatkem.
3.2.1.3 Místní poplatky
Místní poplatek byl stanoven zákonem 565/1990 Sb.; zákon o místních poplatcích ve znění
zákona č. 149/1998 Sb., §10a, odst. 3. Tento § stanovoval místní poplatek ve výši 1 000 až 5
000 Kč za VHP (výherní hrací přístroj) a to čtvrtletně.
3.2.1.4 VLT vs. VHP
Zákon o loteriích ve svém znění po novelizaci zákonem 149/1998 Sb. neznal video loterní
terminál. Toto znění pouze rozeznávalo výherní hrací přístroj podle §2, písmeno e), které
znělo: „e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-mechanicky
řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací
přístroje");“91 Tato právní zkratka – výherní hrací přístroj je dále rozpracována §17,
loterijního zákona: „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.“92 Pro snazší představu jak přesně vypadá VHP viz příloha 5. 4. této
studie.
VLT je loterií, nebo jinou podobnou hrou, která není upravena v části jedna až čtyři
loterijního zákona – tento pohled zastávalo především Ministerstvo financí. Stanovisko
Ministerstva financí České republiky bylo takové, že video loterní terminál se vymyká definici
VHP, neboť není sám o sobě výherním hracím přístrojem. (nelze jej používat samostatně ke
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Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
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Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
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hře). K tomu, aby byl funkční, je třeba ho propojit s řídící jednotkou. Pro snazší představu jak
vypadá VLT viz příloha 5. 5. této studie.
Naproti tomu druhý právní názor zastávaný některými obcemi (např. Chrastava) je takový, že
VLT je podobné zařízení VHP, neboť slouží ke stejnému účelu, jako VHP, podobně vypadá a
mnohdy ani obsluha ho nedokáže na první pohled rozpoznat od VLT. Tyto rozdílné právní
názory začaly vyvolávat problémy při povolování VLT.
Důvod těchto rozdílných právních názorů je jednoduchý. Jde o pravomoc při povolování
hracích přístrojů a videoloterijních terminálů. Zatímco VHP povoluje obecní úřad obce, kde
má být provozován (§18 loterijního zákona), loterie a jiné podobné hry, které nejsou
upraveny v první, až čtvrté části loterijního zákona povoluje Ministerstvo financí (§50, odst.
3, loterijního zákona). Tzn., kdyby byl VLT považován za VHP rozhodovala by o jeho povolení
obec a ne Ministerstvo financí.
Obce byly reálně v situaci, kdy nebyly schopné fakticky hazard regulovat (§50, odst. 4,
loterijního zákona ve znění zákona č.:149/1998 Sb.), neboť loterijní zákon jim sice na jedné
straně umožňoval rozhodovat o povolení VHP a stanovení místa a času provozu takových
zařízení, ale i přes vůli obce VHP nepovolit si provozovatel velice snadno zajistil povolení
k provozování VLT od Ministerstva financí, které již nebyly časově ani místně omezené, navíc
byly neomezené i co do výše hodinové prohry.
U VHP jsou charakteristiky stanovené loterijním zákonem v §17. Konkrétně v §17, odst. 3 je
stanovena minimální délka jedné hry – ta nesmí být kratší než jedna sekunda. §17, odst. 4,
dále stanovuje, že nejvyšší vsazená částka do jedné hry smí být 2 Kč v provozovnách se
zvláštním režimem (restaurace), 5 Kč v hernách a 50 Kč v kasinech. Nejvyšší hodinová výhra
pak může být 300 Kč v provozovnách se zvláštním režimem, 750 Kč v hernách a 50 000 Kč
v kasinech.
Podle §17, odst. 5, loterijního zákona mohou být provozovány pouze výherní hrací přístroje,
jejichž konstrukce neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než
100 % Je nutné uvést, že ačkoliv zákon stanovuje toto je skutečností, že VHP mohou za
určitých podmínek s uplatněním bonusů realizovat sázky 50, 100 respektive 500 korun.
Princip je takový, že vyhraný obnos evidovaný na počítadle kreditních bodů lze přičíst
k nominální sázce 2 Kč, čímž vznikne sázka 2+48 Kč. Je to legální a dlouhodobě hráči
praktikované.
V kasinovém režimu, kde hráč může vytvořit tímto způsobem sázku 500 Kč v jedné hře. Toto
jsem ověřil vlastní zkušeností.
U VLT nejsou limity nikde stanovené a Ministerstvo financí je stanovuje individuálně na
základě zmocnění §50, odst. 1, loterijního zákona. Toto ustanovení bylo vneseno do
loterijního zákona novelizací zákona č. 149/1998 Sb., a přetrvalo dodnes. Samotné povolení
k provozování VLT je pak udělováno na základě §50, odst. 3, loterijního zákona. Výherní podíl
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bývá nastaven průměrně od 40 % do 70 %, přičemž nejvyšší sázka na jednu hru bývá
1 000 Kč, ale kdekoliv93. Bez rozdílu jestli je VLT v restauraci, nebo v kasinu.
3.2.1.5 VLT nahrazují VHP
Z výše popsaných důvodů proběhl v tomto období obrovský nárůst počtu VLT, které vyjímány
z definice VHP a tudíž nepodléhaly omezením a poplatkům kladeným na VHP. Mimo jiné
nepodléhaly ani maximálním zákonem stanoveným limitům na prohry pro VHP. Právě díky
enormnímu počtu těchto přístrojů a souvisejícím socio-ekonomickým problémům
doprovázejícím tento byznys se mnohé obce začaly stavět na odpor, neboť Ministerstvo
financí, které tzv. „jiná technická hrací zařízení“ povolovalo, tvrdilo, že nemůže povolení
nevydat, pokud žádající subjekt splní zákonem stanovené podmínky pro udělení povolení
Přibližně od roku 2005 začal díky technickému pokroku a větší dostupnosti rychlého
internetu narůstat počet VLT. Ministerstvo financí na ně nahlíželo jako na loterie a jiné
podobné hry neupravené části jedna až čtyři loterijního zákona, tzn., povolovalo je samo ve
vlastní působnosti. Povolovalo jich velké množství, respektive povolovalo veškeré žádosti,
které splňovaly všechny náležitosti.
Díky tomu se na mnohých místech v České republice začaly vyskytovat socioekonomické
dopady hazardu v mnohem větší míře, než kdykoliv před tím. Zejména nedostatečný vhled to
místní reality, možná i lhostejnost, ze strany Ministerstva financí vedlo ke stále většímu pnutí
mezi obcemi a Ministerstvem financí.
3.2.1.6 „Průlomové“ rozhodnutí Ministerstva financí č. j.:34/44009/2009
S ohledem na vzrůstající napětí v oblasti hazardu přijal odbor státního dozoru Ministerstva
financí dne 15. května 2009 rozhodnutí č. j.: 34/44009/2009. V tomto rozhodnutí
Ministerstvo stanovilo novou metodiku přístupu k povolování VLT: „S účinností od 1. června
2009 bude Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí požadovat, aby
žádosti o vydání povolení k provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 loterního zákona
do míst, na něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci provozu výherních hracích
přístrojů vydaná podle ustanovení § 50 odst. 4, popřípadě ustanovení § 17 odst. 11 zákona,
obsahovaly prohlášení žadatele o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti
vydání povolení k provozování technického zařízení v takto „dotčeném“ místě.“ V případě, že
žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
Ministerstva financí povolení nevydá.“94

93

Ministerstvo financí České republiky nezákonně povolilo a povoluje nezákonné automaty. Je nutné zrušit
výjimky v § 50. [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://www.vltterminal.mypage.cz/menu/vypocethodinove-prohry-dle-miry
94
Rozhodnutí 34/44009/2009. Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí České
republiky, 2009, 34/44009/2009.
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V praxi se však stalo to, že někdo z pracovníků odboru informoval provozovatele
o plánovaném rozhodnutí a ti tak měli dost času požádat o prodloužení svých povolení tak,
aby 1. června 2009, kdy bylo rozhodnutí vydáno, již měli povolení prodloužená. Státní dozor
povolil v inkriminovaném čase, tj. od dubna do června 112 VLT v přibližně 70 městech České
republiky.95
Povolení prodloužila tehdejší ředitelka odboru dohledu nad sázkami a loteriemi Ing. Miluška
Vrlová a to na neuvěřitelných deset let. Rychlost, se kterou byla povolení vydána, je
překvapující. Pouhých 14 dnů po obdržení žádosti.96 Z tohoto důvodu zde existuje důvodné
podezření, že Ministerstvo financí porušilo ustanovení §4, odst. 2, loterijního zákona,
konkrétně část ustanovení o tom, že povolení bude vydáno, pokud nebude narušen veřejný
pořádek. To však v těchto 14 dnech nebylo v silách Ministerstva prověřit, vzhledem
k vydanému počtu povolení. Nabízí se dvě možná vysvětlení chování Státního dozoru. První,
že ředitelka odboru byla nekompetentní a nerozuměla svěřené problematice. Nebo druhé
vysvětlení, že byla povolení vydána na základě lobby loterijní společnosti Forbes Game a. s.
(společnost, které byla povolení udělena).
Například obec Chrastava, jako jedna z obcí, dotčených tímto chováním Ministerstva, podala
žádost97 Státnímu dozoru nad sázkami a loteriemi, ve které požadovala jednak změnu délky
povolení z deseti na jeden rok u žádostí o prodloužení povolení k provozování VLT přijatých
Ministerstvem před 1. červnem 2009 (tj. před platností rozhodnutí Ministerstva
o souhlasném stanovisku obcí s umístěním VLT) a za druhé úplné zrušení povolení
k provozování VLT, vydaných Ministerstvem od 1. června 2009 do nabytí účinnosti obecně
závazné vyhlášky Chrastavy o zákazu VHP. (Bude popsáno níže.) Žádost odkazovala právě na
nezohlednění možného porušení veřejného pořádku. Ministerstvo financí na tuto žádost
reagovalo dopisem98 ze 7. září 2009 tak, že požaduje prokázání toho, že je veřejný pořádek
narušován v souvislosti s povolenými VLT.
Na toto obec Chrastava reagovala stížností99 ze dne 14. září 2009 na postup Ministerstva
financí u ministra financí a předsedy vlády. Stížnost byla současně rozeslána i na jejich úřady
– Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky. Zde si Chrastava
stěžovala na podvodné jednání ze strany Státního dozoru, neboť ten vydal v rozhodnutí
č. j. 34/44009/2009 citovaném výše, předmětnou klauzuli, že pokud nebude obec
s uděleným povolením k provozu VLT souhlasit, Státní dozor povolení nevydá. Tzn. bez
dalších podmínek, jako dokazování zda zařízení narušuje veřejný pořádek apod. Následně
však Ministerstvo v reakci na žádost o zrušení povolení ze strany Chrastavy reagovalo (7. září
95

Rozhodnutí 34/44122/2009. Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí České
republiky, 2009, 34/44122/2009.
96
Za koho kope Státní dozor Ministerstva financí České republiky? Chrastava.cz. [online]. 2009. [cit. 2016-0202]. Dostupné z: http://www.chrastava.cz/2009/za_koho_kope_mf.htm
97
Žádost o změnu v již vydaných povoleních na provoz videoloterijních terminálů. Obecní úřad Chrastava, 2009,
6696/2009.
98
Dopis Ministerstva financí k rukám starosty Chrastavy č. j.:10/71995/2009-34. Praha, 2009.
99
Stížnost obce Chrastava proti postupu Ministerstva financí České republiky: 6425 /2009 v evidenci obce
Chrastava. Chrastava, 2009.
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2009) tak, že vyžaduje doložit spojení VLT s narušováním veřejného pořádku. Nutno dodat,
že v tomto okamžiku již byla platná obecně závazná vyhláška obce Chrastava 4/2009 ze dne
31. 8. 2009, kterou obec omezila provozování VHP na svém území (popsáno níže). S tímto
argumentem se Státní dozor vypořádal ve svém dopise tak, že vydaná vyhláška „může být
signálem k nevydání povolení“, nikoliv jednoznačným důvodem.
Toto byl pravděpodobně první náznak budoucího sporu mezi Chrastavou a Ministerstvem
financí v otázce možnosti, či nemožnosti omezování VLT na území obce závaznou vyhláškou.
V konečném důsledku měla tato kauza za následek rozhodnutí tehdejšího ministra financí
Ing. Eduarda Janoty o odvolání ředitelky odboru dohledu nad sázkami a loteriemi
Ministerstva financí Ing. Milušky Vrlové, ovšem povolení zůstala, tak jak byla vydána, bez
zkrácení pokud byla vydána před 1. červnem 2009. Pokud by byla vydána po 1. červnu 2009
vyžadovala by souhlas obce, bez jakýchkoliv dalších podmínek. (Pokud by Ministerstvo
dodrželo schválenou metodiku).
3.2.1.7 Neprosazená novela loterijního zákona
Vášně napříč společností rozpoutal zejména návrh novely loterijního zákona ze dne
20. listopadu 2009, předložený skupinou poslanců (Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Pavel
Němec a Petr Branný). Jejich návrh přinášel několik změn loterijního zákona, z nichž
nejzásadnější z hlediska obcí byla změna §50, odst. 4, loterijního zákona. V té době platné
znění tohoto paragrafu bylo znění po novelizaci zákona č. 149/1998 Sb.: „(4) Obec může
stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že výherní hrací
přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo
stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích
přístrojů zakázáno.“100 Toto znění však omezovalo vyhlášky obcí toliko na VHP, neboť v té
době ještě neexistoval judikát Chrastava. Výše zmíněná skupina proto předložila návrh, ve
kterém byl změněný odst. 4 předmětného § takto: „(4) Obec může stanovit obecně závaznou
vyhláškou, že loterie a jiné podobné hry provozované na území obce mohou být
provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých
veřejně přístupných místech v obci je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno.
Obec zašle obecně závaznou vyhlášku obce do 15 kalendářních dnů po dni jejího vyhlášení
Ministerstvu.“101 Toto znění by již dávalo obcím zákonnou pravomoc omezovat
i VLT. Po nezbytném projednání byl zákon Poslaneckou sněmovnou schválen 14. dubna 2010.
Dále byl zákon schválen i v Senátu a předán k podepsání prezidentovi Václavovi Klausovi. Ten

100

Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
101
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým
se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů. 2009, návrh.
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však zákon vetoval a vrátil 9. června 2010 do Poslanecké sněmovny. Jeho argumenty pro
veto zákona uvedené v jeho stanovisku102 byly následující:
a) novela zásadním způsobem zužuje okruh příjemců financí z hazardu odváděných na
„veřejné blaho“ – hrozí nebezpečí některým institucím, které existenčně potřebují (podle
Klause) peníze z hazardu,
b) stát by čelil riziku arbitráží loterijních firem, kterým by byla zkrácena povolení k provozu,
podle Klause retroaktivním způsobem, a proto by podle něj hrozilo nebezpečí
významných ztrát ze Státního rozpočtu,
c) novela vytváří možnost korupčního prostředí v obcích, které by nově mohli VHP i VLT
omezit vyhláškou,
d) nebyl dodržen notifikační postup, který vyžaduje Evropská Komise.
Názor prezidenta jsem komparoval s názory senátorů, ze dne 20. května 2010, kdy se
o schválení zákona jednalo na 19. schůzi Senátu. V následujících bodech jsou názory, které
vyvrací tvrzení prezidenta.
a) Senátor Tomáš Töpfer, (bývalý ředitel divadla Na Fidlovačce, režisér a herec) se vyjádřil
k možnému výpadku financí některých institucí takto: „Jen jsem chtěl říci, že mně těch
institucí samozřejmě je líto, ale většina divadel nejsou příspěvkové organizace, a pokud
ta města dostanou vyšší poplatky z těch videoterminálů, mohou jim ty příspěvky zvýšit.
Ono to vlastně půjde z jedné kapsy do druhé. Já bych je tak nelitoval, nevím, jestli to tady
můžu říct, ale Národní divadlo v Praze dostává ze státního rozpočtu, a pan ministr mi to
jistě potvrdí, jsou tady oba dva ministři kultury, 1,3 milionů korun denně. Myslím si, že je
ty videoterminály asi nevytrhnou. Děkuji moc.“103
b) Riziko arbitráží bylo v té době možností. Pokud by byl zákon změněn, vydaná povolení by
byla dříve zneplatněna na základě nové pravomoci obcí regulovat obecně závaznou
vyhláškou i VLT, jednalo by se o právní retroaktivitu, která je nepřípustná. Z tohoto
důvodu bylo součástí návrhu i ustanovení104 §50, odst. 5, návrhu, který stanovoval
ochrannou lhůtu tří let, kdy by povolení platilo, pokud by bylo vydáno před účinností
obecní závazné vyhlášky zakazující loterie a jiné podobné hry v místě. To jestli jsou tři
roky dostatečná doba k ochraně investice (namísto 10 let obvykle povolovaných
Ministerstvem financí) by rozhodl až soud.
c) Zvýšení možnosti korupce bych neviděl jako relevantní argument, neboť za tehdejšího
stavu rozhodovalo o povolování VLT 16 úředníků Státního dozoru nad sázkami
a loteriemi. To je mnohem přitažlivější pro korupci, než když o VLT rozhoduje každý
102

Stanovisko prezidenta republiky, jímž vrátil Poslanecké sněmovně zákon, kterým se mění zákon číslo
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. [online]. 2010, s. 1-3. [cit.
2016-02-07]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=971&ct1=5
103
Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze – 20. května 2010).
Senát, 2010.
104
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým
se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů. 2009, návrh.
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jednotlivý obecní úřad obce samostatně. Navíc v obcích není rozhodování obecního
úřadu anonymní, ale všem na očích.
d) Argument, že nebyl dodržen notifikační postup, vyvrátil na již citované 19. schůzi Senátu
senátor Ivo Bárek: „Podle mých informací, a už to tady pan ministr trošku naznačoval,
notifikační proces k zákonu o loteriích a jiných podobných hrách v současné době
neprobíhá. Probíhající notifikační proces ke směrnici Evropského parlamentu, Rady 98/34
ES, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, se týká
technických požadavků na výrobky. Nenovelizuje-li předložená novela zákona o loteriích
a jiných podobných hrách hry provozované po internetu, které by bylo možno považovat
za služby, na něž se uvedené směrnice vztahují, neshledávám potřebu odkládat účinnost
novely zákona z důvodu notifikace.“105
Prezident Klaus se mohl před vetováním této novely samozřejmě seznámit s argumenty ze
záznamu 19. schůze v Senátu. Nicméně i přes to zákon vetoval. Situaci dělá ještě zajímavější
fakt, jak bylo o novele hlasováno. V Poslanecké sněmovně hlasovalo106 ze 172 přítomných,
163 pro přijetí novely, nikdo proti. V Senátu hlasovalo107 z 66 přítomných, pro 46, proti
jeden. Zde je nutné uvést, že se jednalo o poslední schůzi (79.) Poslanecké sněmovny
v 5. volebním období, tzn., byla již rozběhlá volební kampaň pro přicházející volby a i to mělo
pravděpodobně za následek tak jednoznačné hlasování v Poslanecké sněmovně. Totiž
regulace hazardu bylo jedním v často zmiňovaných témat volební kampaně. Nicméně vetem
prezidenta návrh zákona neprošel, a jelikož byl návrh zákona vrácen do Poslanecké
sněmovny 10. června 2010, tedy po skončení funkčního období Poslanecké sněmovny
(poslední, 79. Schůze skončila 27. května 2010), nemohlo být veto přehlasováno. Z tohoto
důvodu novela loterijního zákona, která by dávala obcím jednoznačně definovanou,
nezpochybnitelnou, pravomoc omezit obecně závaznou vyhláškou i VLT, kromě VHP,
neprošla schvalovacím procesem. Jaké důvody vedly prezidenta Klause k rozhodnutí návrh
zákona vetovat, byly uvedeny, ovšem do jisté míry také vyvrácena jejich opodstatněnost.
3.2.1.8 Právní výklad Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce o omezování VHP
Díky tomu, že neprošla obcemi tolik vytoužená novelizace loterijního zákona popsaná výše,
projevilo se zklamání nad tímto stavem a obce začaly vymýšlet, jak řešit problematiku
hazardu svépomocí, neboť povolení k provozování VLT neustále přibývalo. Průchodnou
cestou se jevilo vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, které by VLT omezily. Některé
obce začaly prosazovat názor, že mohou omezovat vedle VHP i VLT. Byly vydány první
vyhlášky (např. v obci Chrastava – popsané níže) a Ministerstvo vnitra vypracovalo materiál,
který měl být pro obce informací o tom, jaký právní názor má Ministerstvo vnitra na
pravomoc obcí vydávat obecně závazné vyhlášky o omezování výherních hracích přístrojů.
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Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze – 20. května 2010),
2010.
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Hlasování Poslanecké sněmovny – 78/75. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. [online].
Poslanecká sněmovna, 2010. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=52235
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Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze – 20. května 2010),
2010.
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Název tohoto materiálu108 byl Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce o loteriích a jiných
podobných hrách. Ačkoliv je právně nezávazný, neboť právně závazný výklad může vytvořit
pouze soud, vysvětluje postoj Ministerstva vnitra v této problematice.
Ve svém výkladu Ministerstvo vnitra zejména tvrdí, že:
a) obce mohou regulovat pouze VHP, nikoliv VLT, ty může regulovat pouze Ministerstvo
financí.
b) Možnost regulovat VLT nezakládá ani zajištění veřejného pořádku podle §10, pís.d),
zákona o obcích.
c) Umístění VLT a elektromagnetických rulet samo o sobě nelze považovat za narušení
veřejného pořádku.
d) Ustanovení §50, odst. 4, loterijního zákona umožňuje obcím regulovat VHP na „veřejně
přístupných místech“, což jsou i provozovny (restaurační zařízení, herny, kasina), které
jako jediné mohou VHP provozovat (§17, odst. 8 a odst. 10, zákona o loteriích). Ovšem
musí, podle Ministerstva vnitra, obec zvážit, zda regulací nenarušuje čl. 26, odst. 1,
Listiny základních práv a svobod, který každému zakládá právo podnikat a provozovat
jinou hospodářskou činnost.
S tím souvisí i argument Ministerstva, že je při vydávání obecně závazné vyhlášky potřeba
zohlednit případné dopady na regulérnost hospodářské soutěže v obci. Tzn. povolení, jen
v některých místech, vede k diskriminaci.
e) Pokud by obec zakázala VHP plošně, pro celé území, jednala by mimo svoji věcnou
působnost, neboť §50, odst. 4, umožňuje regulaci jen na veřejně přístupných místech.
Na základě tohoto právního výkladu dalo Ministerstvo vnitra obcím jasně najevo svůj postoj
k problematice vyhlášek regulujících VHP. Tento materiál byl vydán 1. listopadu 2009.
3.2.1.9 První vyhlášky a rebélie obcí
Souběžně s projednáváním výše zmíněné novely zákona o loteriích začaly mnohé obce
přebírat iniciativu samy a začaly herní byznys na svém území omezovat vydáváním obecně
závazných vyhlášek. Jako první vyslovila omezení heren na svém území obec z libereckého
kraje, Chrastava.
Případ Chrastava
Obec Chrastava vydala dne 31. srpna 2009 obecně závaznou vyhlášku 4/2009 109, kterou
stanovila omezení provozování VHP na svém území. Vyhláška stanovila celkem čtyři místa,
kde provozování bylo umožněno a ostatní místa zakázala s tím, že povolení k provozování
mohou doběhnout, pokud byla vydána před účinností této vyhlášky. Důvodem toho, že
nezakázala provozování VHP plošně byl právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru
108

Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k obecně
závazné vyhlášce o loteriích a jiných podobných hrách. Ministerstvo vnitra České republiky, 2010.
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Obecně závazná vyhláška města Chrastavy, 2009, číslo 4/2009.
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a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra popsaný níže. Vyhláška Chrastavy 4/2009
nabyla účinnosti dnem vyhlášení, neboť jak se v ní píše, obec měla obavy, že v souvislosti
s textem rozhodnutí Státního dozoru nad sázkami a loteriemi č. j.:34/44009/2009 ze dne
15. května 2009, hrozilo by obci odložením účinnosti, že Ministerstvo financí stihne vydat
povolení k dalšímu provozování sázkových her před nabytím účinnosti této vyhlášky. Jak bylo
uvedeno výše, VHP povoluje podle loterijního zákona obecní úřad obce, tudíž argument
s dalším povolením sázkových her ze strany Ministerstva financí zdánlivě nedával smysl.
(Zdánlivě, neboť ve skutečnosti šlo o přípravu půdy pro další obecně závaznou vyhlášku,
která bude popsána níže.) Nicméně i přes tento detail nastala účinnost této vyhlášky a čekalo
se, jak se zachová Ministerstvo vnitra. To má podle §123, zákona o obcích právo pozastavit
účinnost obecně závazných vyhlášek obcí ze zákonem stanovených důvodů 110. Nic takového
se však nestalo a tak obec Chrastava vydala další obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009, ze
dne 19. října 2009.
Vyhláška 5/2009111 zahrnula video loterní terminály do skupiny výherních hracích přístrojů.
V článku jedna je stanoveno: „Interaktivní videoloterní systémy spadají dle definice uvedené
v loterijním zákoně mezi výherní hrací přístroje a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje
obecně závazná vyhláška města Chrastava č. 4/2009 ze dne 31. srpna 2009, o stanovení míst,
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje.“ Jde tak o zcela první přelomový
případ, kdy nějaký subjekt nahlíží na VLT jako na výherní hrací přístroj.
Vyhláška ve svých ustanoveních také vysvětluje svůj účel, kterým je jednak veřejný pořádek
a jednak zneplatnění povolení VLT vydaných Ministerstvem financí, která jsou podle vyhlášky
vydávána v rozporu se zákonem o loteriích. (Právě kvůli pohledu na VLT jako na VHP.)
Poslední důležitou věcí, kterou je třeba v souvislosti s touto vyhláškou zmínit je poznámka
pod čarou číslo tři vyhlášky, neboť říká, že v případě, že Ministerstvo vnitra nabude právního
názoru, že tato vyhláška odporuje zákonu, má Ministerstvo účinnost vyhlášky neprodleně
pozastavit – obec Chrastava se vzdává lhůty k nápravě vyhlášky a práva na podání rozkladu.
Pokud se tak stane, žádá obec Chrastava Ministerstvo vnitra, aby podalo co nejdříve návrh
na zrušení vyhlášky k Ústavnímu soudu. Z výše popsaného vyplývá, že Chrastava očekávala
pozastavení účinnosti ze strany Ministerstva vnitra a zároveň bylo jejím záměrem řízení co
nejvíce zkrátit.
V tomto případě Ministerstvo vnitra skutečně využilo svou pravomoc pozastavit vyhlášku
obce, když vydalo své rozhodnutí č. j.: MV-18129-5/ODK-2010112. V rozhodnutí Ministerstvo
detailně popsalo důvody, které ho vedly k rozhodnutí o pozastavení účinnosti vyhlášky.
V textu se uvádí, že Ministerstvo vnitra požádalo o stanovisko k problematice VLT a VHP
Ministerstvo financí z důvodu, aby bylo prokázáno, že VLT je odlišný od VHP. Na základě
informací, které Ministerstvo vnitra obdrželo, vyvodilo závěr, že VHP je detailněji rozveden
v §17 loterijního zákona a že tento popis neodpovídá popisu VLT, neboť se nejedná
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2009, o stanovení míst na kterých mohou být provozovány
interaktivní videoloterijní terminály. 2009.
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Rozhodnutí Ministerstva vnitra MV-18129-5/ODK-2010. 2010, číslo MV-18129-5/ODK-2010.
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o kompaktní přístroj. (Centrální jednotka, kontrolní jednotka a vlastní terminál.) Další důvody
rozdílnosti obou zařízení podle Ministerstva vnitra byly jiný povolovací režim a jiné technické
požadavky kladené na tato zařízení.
V souvislosti s tímto výkladem problematiky Ministerstvo vnitra dospělo k názoru, že obec
Chrastava uložila svou vyhláškou povinnost mimo svoji věcnou působnost a nad rámec
zákona a porušila tím tak §10, písmeno d), zákona o obcích ve spojení s porušením §50, odst.
4, loterijního zákona. Ministerstvo se postavilo i proti účelu vyhlášky zrušit všechna povolení
vydaná Ministerstvem financí a docílit stavu, že veškerá povolení bude povolovat pouze obec
(neboť podle Chrastavy jde o VHP v obou případech). Argumentovalo tak, že takovéto
převzetí pravomoci je porušením čl. 105 Ústavy, neboť by obec převzala výkon státní správy,
aniž by jí tento výkon byl svěřen zákonem. Navíc podle Ministerstva vnitra toto převzetí
pravomoci odporovalo i čl. 2, odst. 3, Ústavy. (Státní moc slouží všem občanům a lze ji
uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon.).
Z těchto důvodů pozastavilo Ministerstvo vnitra účinnost vyhlášky a ponechalo Chrastavě
15 dnů ke zjednání nápravy. (Běžná je lhůta delší, ovšem z důvodu vzdání se práva na
nápravu předmětné vyhlášky ze strany Chrastavy Ministerstvo vnitra toto zohlednilo.) Jelikož
Chrastava během patnáctidenní lhůty neučinila nápravu a naopak deklarovala, že trvá ne
původním znění vyhlášky, podalo Ministerstvo vnitra návrh na zrušení vyhlášky k Ústavnímu
soudu.
Zde bych rád uvedl úvahu, kterou vymyslel tehdejší starosta obce Chrastava Michael Canov.
Cituji z oficiálních webových stránek obce Chrastava, kde pan Canov vedl s občany diskuzi
o dalším postupu ve sporu obce s Ministerstvem vnitra: „Prohlásili (Ministerstvo financí
poznámka autora) videoterminály za něco jiného než výherní hrací přístroje s odůvodněním,
že v době vzniku zákona videoterminály ještě neexistovali a nikoho ani nenapadlo, že taková
autorita jakým Ministerstvo financí je, lže. Nikde v zákoně není totiž napsáno, že to, co
vznikne po vzniku zákona, je něco, co není výherním hracím přístrojem (je to stejně
neuvěřitelná argumentace jakoby odmítal majitel plazmové televize platit televizní poplatky
s odůvodněním, že se na plazmovou televizi starý zákon o televizních poplatcích nevztahuje,
že to vlastně televize není).“113
Sporná vyhláška se tedy dostala k Ústavnímu soudu. Jako účastník řízení byla přibrána obec
Chrastava a jako vedlejší účastník řízení veřejný ochránce práv – tehdy JUDr. Pavel
Varvařovský. Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 29/10 rozhodl tak, že návrh Ministerstva
vnitra na zrušení článku jedna vyhlášky č. 5/2009 obce Chrastava se zamítá. Tzn., Ústavní
soud se ztotožňuje s názorem obce Chrastava, že VLT spadají pod definici VHP. V odůvodnění
nálezu k tomuto bodu Ústavní soud vysvětluje, že vlastně existují v zákoně o loteriích dvě
definice výherního hracího přístroje. Jedna širší podle §2, pís e) a druhá užší podle §17. VLT
nelze považovat za VHP podle §17, protože porušuje podmínku kompaktnosti, jak namítalo
113
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Ministerstvo vnitra, ovšem není překážkou v považování VLT za VHP podle §2, pís e). Z toho
vyplývá, že ustanovení §50, odst. 4, loterijního zákona, že obec může obecně závaznou
vyhláškou stanovit, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech
a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je
provozování VHP zakázáno, se vztahuje i na VLT.
Druhou součástí rozhodnutí je, že návrhu na zrušení článku dvě, bodu dvě, vyhlášky se
vyhovuje. Tzn., Ústavní soud potvrzuje, že vydávání povolení VLT je v pravomoci Ministerstva
financí a není pravomocí místní samosprávy rozhodovat o zneplatnění vydaných povolení.
Podle mínění Ústavního soudu existují jiné prostředky, jak lze zneplatnění povolení
dosáhnout. Konkrétně zmiňuje ustanovení §94 a následujících správního řádu 114
o přezkumném řízení a pro daný případ ještě vhodnější ustanovení §43, odst. 1, loterijního
zákona, který stanovuje 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. Tzn. Ústavní soud je toho názoru, že
povolení by mělo Ministerstvo začít zneplatňovat z moci úřední, jakmile zjistí, že se změní
místní okolnosti například vydání obecně závazné vyhlášky. Z tohoto důvodu obec Chrastava
v tomto bodě jednala mimo svoji věcnou působnost a Ústavní soud tento bod vyhlášky zrušil.
Výše parafrázovaný nález Ústavního soudu byl účinný od 14. června 2011.“
V souvislosti s tímto nálezem začaly i další obce v České republice vydávat své obecně
závazné vyhlášky k regulaci VHP a VLT. Tato skutečnost měla být spouštěčem k tomu, aby
Ministerstvo financí na vydané vyhlášky začalo reagovat a začalo odebírat povolení.
Postup Státního dozoru nad sázkami a loteriemi po ústavním nálezu Chrastava
Realita však byla vskutku odlišná. Odbor 34, v té době vedený JUDr. Janem Řeholou si po
zveřejnění rozsudku ústavního soudu zadal zpracování analýzy na to, co má provést za
opatření. „Jeden u Institutu kontroly, o. p. s. a druhý u právní kanceláře Weil, Gotshal
& Manges. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu úplně zbytečně – Odbor státního dozoru nad
sázkovými hrami měl vydaná povolení začít rušit okamžitě. "Nálezy Ústavního soudu jsou
dostatečně zřejmé a právní úprava zákona o loteriích a správní řád ani jiný postup
neumožňovaly," uvádí kontroloři. "V odboru 34 bylo obsazeno 12,5 funkčních míst na pozici
právník, rovněž ředitel odboru 34 a vedoucí oddělení 3402 měli právní vzdělání," podotýká
Národní kontrolní úřad v kontrolním protokolu.
Za uvedené analýzy Ministerstvo zaplatilo včetně DPH 1 milion 464 tisíc korun. Institut si
naúčtoval 109 hodin práce po 3 500 korunách, advokátní kancelář Weil, Gothsal & Manges
pak 185 hodin dokonce po 4 800 korunách.
Za devět měsíců od vyhlášení Ústavního soudu, tedy do konce roku 2013, Ministerstvo
zrušilo jen 43 povolení pro celkem 243 hracích automatů.
114
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"Tehdejší vedení Ministerstva financí a odbor loterií záměrně vše oddalovali a ve skutečnosti
pracovali ve prospěch provozovatelů loterií. Dělali vše pro to, aby tady automaty zůstaly co
nejdéle," říká Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění, které obcím pomáhá v přípravě
protihazardních vyhlášek. "Nebyla ani vůle, aby přijali další lidi, kteří by ta správní řízení
dělali," dodává.“115
3.2.1.10 Právní institut „sousedství“
Paralelně s bojem obcí za větší práva v oblasti regulace hazardu probíhala i veřejná debata
nad tématem sousedství heren s objekty, kde by mohlo být provozování hazardu nevhodné.
Již od novelizace loterijního zákona zákonem č.149/1998 Sb. bylo v loterijním zákoně
ustanovení §17, odst. 11, které stanovovalo: „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."116
Toto ustanovení nesměřovalo na všechny druhy hazardu, nýbrž jen a pouze na VHP. Ačkoliv
loterijní zákon obsahoval předmětné ustanovení, obce VHP často povolovali i v místech, kde
by podle zákona být neměly. Dělo se tak hlavně z ekonomických důvodů, neboť kdyby obce
tyto VHP vytlačily obecně závaznou vyhláškou, byly v drtivé většině případů nahrazeny VLT,
které před Nálezem Chrastava regulovalo výhradně Ministerstvo financí a obce by tak přišly
o příjmy z poplatků za VHP. Obce se tak často chovaly pragmaticky a vyhlášky až do nálezu
ÚS Chrastava nevydávaly a povolovali VHP i v blízkosti budov uvedených v citovaném
paragrafu.
Na druhou stranu, našly se i obce, které literu zákona dodržely a VHP v sousedství dotčených
budov nepovolily. To vedlo ke sporům ve výkladu §17, odst. 11, loterijního zákona.
Provozovatelé VHP argumentovali tím, že pokud provozovna, kde má být VHP provozován
přímo nesousedí s dotčenými budovami a přitom neexistuje obecně závazná vyhláška, která
by stanovovala okruh 100 m vzdálenosti od těchto budov, musí být provoz VHP povolen. Na
druhou stranu místní samospráva argumentovala tak, že sousedstvím se rozumí vzdálenost
větší, než přímo těsné sousedství (například společná zeď objektů) a to právě až do
vzdálenosti 100 m.
Spor se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který svým rozhodnutím117 9 Afs 61/2009
– 83 rozhodnul, že správný výklad je výklad obcí s tím, že obce mohou obecně závaznou
115

Ministerstvo financí vyhodilo miliony za posudky k hazardu. Aktuálně.cz. [online]. 2014. [cit. 2016-03-14].
Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/Ministerstvo-financi-vyhodilo-miliony-za-posudky-k-hazardu/
r~c218607eecc411e3b2c6002590604f2e/
116
Zákon č. 149/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů.
117
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Afs 61/2009 – 82. Brno: Nejvyšší správní soud, 2010, ročník 2010, 9
Afs 61/2009 – 82.
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vyhláškou, s přihlédnutím k místním poměrům (řeka, násep, rychlostní komunikace, atd.)
okruh sousedství 100 m zúžit na menší vzdálenost.
Ačkoliv bylo dosaženo určitého pokroku v regulaci VLT a VHP místní samosprávou, především
díky nálezu ústavního soudu Chrastava, stále více se projevovala nedostatečná právní úprava
Loterijním zákonem, zejména regulace internetových loterií a jiných podobných her, které
díky regulaci VHP a VLT začaly zvětšovat svůj podíl na hazardním trhu. Detailněji toto
popisuje kapitola studie zabývající se hazardní trh.
3.2.1.11 Lobing o nový Loterijní zákon
Návrh hl. města Prahy novely loterijního zákona
První návrh na změnu loterijního zákona podalo hl. Město Praha již v červenci 2010, návrh
řešil pouze doplnění IVT (interaktivních videoloterních terminálů) do výčtu zařízení které lze
regulovat obecně závaznou vyhláškou (§50, odst. 4, loterijního zákona). Tento návrh byl však
ve třetím čtení (20. září 2011) vzat zpět. Nejpravděpodobnějším důvodem tohoto kroku
magistrátu hl. Města Prahy byl nález ústavního soudu Chrastava účinný od 14. června 2011,
který rozšířil právní výklad výherního hrací přístroje i na VLT (IVT) a také vytvoření dalších
návrhů zákona dalšími navrhovateli, které zastupitelstvu hl. m. Prahy vyhovovaly.
Návrh České strany sociálně demokratické novely loterijního zákona
Tento návrh byl předložen 11. 8. 2010. Pro obce zásadním způsobem rozšiřoval znění §50,
odst. 4, loterijního zákona z možnosti regulace VHP na možnost regulace loterií a jiných
podobných her (všech druhů mimo kurzové sázky a číselné loterie). Mimo to také zaváděl
možnost kontroly prostředků odvedených na veřejně prospěšný účel u adresáta tohoto
příspěvku, čímž se mělo zamezit zneužívání tohoto institutu. Poslední zásadní změnou by
bylo zvýšení odvodu na veřejně prospěšný účel na fixních 22 % výtěžku (minus výplaty, státní
dozor, místní a správní poplatky). Návrh řešil i rozpočtové určení této části výtěžku.
Nakonec byl tento návrh zamítnut ve třetím čtení, neboť byl na stejné schůzi (19. schůze
6. volebního období 20. září 2011) přijat vládní návrh novely zákona o loteriích.
Návrh novely loterijního zákona zastupitelstva Ústeckého kraje
Návrh byl Poslanecké sněmovně předložen 20. září 2011, ale projednán byl až po schválení
novely vládního návrhu loterijního zákona č. 300/2011 Sb. Jednalo se o zcela odlišný návrh,
který reagoval na fakt, že ačkoliv se zákonodárce bude sebevíc snažit vyjmenovat a popsat
všemožné loterie a jiné podobné hry, nikdy je všechny neobsáhne anebo za nějaký čas, díky
technickému pokroku se tyto hry vyvinou tak, aby se vyjímaly definici zákona. Navrhovaný
zákon je nadčasový s konstrukcí, která odolá i technickému vývoji. Návrh také počítal se
sjednocením sazby odvodu na veřejně prospěšný účel na 20%, zrušením odvodu na Státní
dozor a zavedením institutu bezúhonnosti pro vydání povolení k provozu loterií
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a jiných podobných her. V přechodných ustanoveních bylo v návrhu stanoveno, že povolení
vydaná Ministerstvem financí budou, v případě vydání obecně závazní vyhlášky obce, platná
pouze do konce kalendářního roku, ve kterém byla tato vyhláška vydána. Tento návrh byl
zamítnut ve třetím čtení 3. dubna 2013.
Vládní návrh novely loterijního zákona (Nečasova vláda)
Tento návrh byl předložen 13. října 2010, přijat Sněmovnou 21. června 2011 a později (po
dokončení legislativního procesu) vyhlášen jako zákon č. 300/2011 Sb. Zásadní změnou bylo
nové ustanovení §1, které zakázalo všechny loterie a jiné podobné hry mimo her povolených
tímto zákonem a také propagace a reklama těchto her. Další změnou bylo zařazení karetních
her mezi loterie a jiné podobné hry, Byl zrušen institut sousedství a naopak posílena regulace
§50, odst. 4, loterijního zákona o další druhy loterií a jiných podobných her. Přechodné
ustanovení stanovovalo, že povolení doposud udělená Ministerstvem financí budou moci
doběhnout tak, jak byla udělena. (Jak vyplývá z předchozího textu studie, povolení byla
mnohdy vydána až na deset let.), toto přechodné ustanovení však bylo přepracováno
Senátem tak, že Ministerstvo financí, tam kde obec vydá obecně závaznou vyhlášku regulující
hazard, omezí platnost vydaných povolení pouze do konce roku 2014.
Je nutné uvést, že tento návrh novely loterijního zákona byl ze všech předložených
nejbenevolentnější k provozovatelům loterií a jiných podobných her. To je třeba chápat
hlavně v kontextu toho, že pokud šlo o vládní návrh, byl připravován Ministerstvem financí,
potažmo jeho odborem státního dozoru nad sázkami a loteriemi, který v předmětné době
vedl Karel Korynta. Více informací o Karlu Koryntovi je uvedeno v části studie zabývající se
Státním dozorem nad sázkami a loteriemi. Korynta při přípravě nového zákona jistě
spolupracoval s hazardními společnostmi: „Právě společnost AUTO GAMES společně s firmou
El Rancho se přitom podílela na novém loterijním zákoně, který dávalo dohromady
Ministerstvo financí. „Nemůžeme se prostě posypat vápnem. Musíme s nimi komunikovat,
jinak to nejde,“ řekl loni v září serveru ParlamentniListy.cz ředitel dohledu nad loteriemi
Karel Korynta.“118
3.2.2 Do roku 2016
3.2.2.1 Zákon č. 300/2011 Sb.
Změna loterijního zákona
Tento zákon, účinný od 1. ledna 2012 reflektoval nález Ústavního soudu Chrastava. Tzn.,
především implementoval do loterijního zákona ustanovení §50, odst. 4, které přiznává
obcím právo regulovat VHP i VLT i některé další formy hazardu na svém území. Znění tohoto
paragrafu již od té doby nebylo novelizováno a je účinné dodnes. Detailní popis
118

Poslanec Novotný: Kvůli hazardu nás čekají miliardové arbitráže. Parlamentní listy.cz. [online]. 2011. [cit.
2016-03-14]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Poslanec-Novotny-Kvuli-hazardu-nas-cekajimiliardove-arbitraze-207571
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předmětného ustanovení je v části studie věnované roli obcí v problematice regulace
hazardu.
Byl zrušen institut sousedství, tj. §17, odst. 11, loterijního zákona, ovšem myšlenka jeho
ustanovení byla doplněna zpět §50, odst. 5. To však znamená neaplikovatelnost rozsudku
Nejvyššího správního soudu popsaného výše v části studie. Problematika sousedství.
Porovnáním starého a nového ustanovení docházím k závěru, že došlo ke zmírnění, neboť
jestliže starší ustanovení stanovovalo okruh 100 metrů, kde nelze provozovat VHP, (po
judikátu Chrastava ani VLT), nové ustanovení se omezuje na zákaz loterií a jiných podobných
her pouze na jmenované budovy, nikoliv jejich okolí. Toto zmírnění je však kompenzováno
ustanovením §50, odst. 4, popsaným výše, neboť obec získala rozšířenou pravomoc při
reglaci hazardu na svém území.
S uvedeným má spojitost i nové ustanovení §45, odst. 3, loterijního zákona, jež novela
přináší. Toto ustanovení stanovuje, že obec je účastníkem řízení o povolení provozování
loterií a jiných podobných her taxativně vyjmenovaných v ustanovení. Účastenství obce je
však podmíněno tak, že pokud li se obec rozhodne vyjádřit v průběhu povolovacího řízení, je
povinna své vyjádření odůvodnit z hlediska místních záležitostí a veřejného pořádku119.
Ustanovení je účinné i v dnešním znění zákona o loteriích a jiných podobných hrách a je
detailněji popsáno v části studie pojednávající o roli obcí při regulaci hazardu. Význam
tohoto paragrafu je zejména ve spojení s rozhodnutím Ministerstva financí
č. j.:34/44009/2009, které stanovilo metodiku, podle které pokud obec nebude souhlasit
s povolením loterií a jiných podobných her povolovaných podle §50, odst. 3, loterijního
zákona, Ministerstvo financí provozování nepovolí. Okolnosti vydání předmětného
rozhodnutí jsou popsány v části studie nazvané Průlomové rozhodnutí Ministerstva financí
č. j.: 34/44009/2009.
Problematické ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb.
Kromě pozitivních změn vedoucích především k posílení obecního práva na samosprávu se
objevila i problematická ustanovení novely. Především v čl. II, bodu 4. Zákona 300/2011.
Jeho znění: „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.“

119

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
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Zjednodušeně řečeno Parlament České republiky navrhl a schválil změnu loterijního zákona,
která měla zajistit, aby povolení k provozování VHP a JTHZ udělená Ministerstvem financí
České republiky (MFČR) mohla doběhnout i přes účinné vyhlášky obcí omezující, nebo úplně
zakazující hazard na jejich území. Důvodem bylo zabránění retroaktivity spočívající
v počátečním deklarovaném povolení činnosti Ministerstva financí České republiky
provozovateli a následné faktické nemožnosti hazard v obci provozovat. Důvodová zpráva
zákona 300/2011 Sb. k napadenému ustanovení uváděla, že platnost povolení vydaných do
dne nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky obce, která nejsou s touto vyhláškou
v souladu, nebude dotčena. Opačný postup by podle důvodové zprávy zakládal nepřípustnou
právní retroaktivitu, která je v rozporu s principem právní jistoty zakotveným v Ústavě.
Zkrácením platnosti stávajících povolení by se stát dle důvodové zprávy vystavoval nebezpečí
arbitrážních sporů vedených dosavadními provozovateli.120
Zde se právní názor na problematiku hrozby arbitrážních sporů odlišuje od mínění Ústavního
soudu. Ten se, již ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 (judikát Chrastava) vyslovil tak, že
provozovatelé museli již před odebráním povolení vědět, že jim toto odebrání hrozí, neboť již
v tu dobu byl platný §43, loterijního zákona, který stanovuje, že Ministerstvo financí povolení
odebere, pokud nastanou skutečnosti vylučující provoz těchto zařízení.
3.2.2.2 Nález Ústavního soudu Klatovy
Zákon č. 300/2011 Sb. byl schválen a platný. S tím se však nesmířilo město Klatovy (jako
navrhovatel v dalším textu), které podalo stížnost k Ústavnímu soudu.
Protiústavnost napadeného ustanovení spatřoval navrhovatel v tom, že ve spojení se správní
praxí Ministerstva financí (jehož zásah byl primárně ústavní stížností napaden) dočasně
suspendovalo existující, ústavně garantovanou a Ústavním soudem uznanou (viz část studie,
pojednávající o judikátu Chrastava) možnost obcí regulovat provozování interaktivních
videoloterijních terminálů na svém území.121
Ústavní soud rozhodl svým nálezem ÚS 6/13 ze dne 2. dubna 2013 o zrušení předmětného
sporného článku II, bodu 4, zákona 300/2011 Sb. Tento nález byl implementován do Sbírky
zákonů jako nález 112/2013 Sb. s účinností od 30. dubna 2013.
Změna zákona o správních poplatcích
Novelizace loterijního zákona 300/2011 Sb. přinesla i změnu zákona 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích. Konkrétně byla novelizována položka 21, písmeno b) Sazebníku
správních poplatků, kde byly upraveny poplatky u některých forem hazardu (losy, sportovní
sázky, kursové sázky a loterie a jiné podobné hry pomocí JTHZ) a hlavně doplněny poplatky
u nových druhů hazardu rozeznávaných až po novelizaci 300/2011 Sb. loterijního zákona.
120
121

Nález Ústavního soudu., 2013, číslo 112/2013 Sb.
Nález Ústavního soudu., 2013, číslo 112/2013 Sb.
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(§2, písmena k), l), n), Loterijního zákona.) Tento nový, roční, poplatek byl stanoven jako 10
% z IN-OUT, nejméně však 1 500 Kč, ale byl nastaven i strop a to 10 000 000 Kč.
Změna zákona o místních poplatcích
Zákon č. 300/2011 Sb., přinesl i změnu zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Změna
se dotkla především §10a zákona, ten nově stanovil jiné poplatky za provozování VHP i JVHZ
a to na 1 000 až 5 000 Kč za přístroj, či koncový terminál za tři měsíce. Poplatek měl být
příjmem obce, kde byly přístroje provozovány. §10a v tomto znění však nikdy nevstoupil
v účinnost, neboť před jejím nastáním byl zrušen zákonem č. 458/2011 Sb.
3.2.2.3 Zákon č. 458/2011 Sb.
Změna loterijního zákona
V roce 2012 bylo novelou 458/2011 Sb. zavedeno zvláštní zdanění loterií a jiných podobných
her. Byl zrušen institut tzv. „veřejného blaha“ a daň začala být odváděna přímo obcím a do
Státního rozpočtu bez možnosti provozovatelů hazardu ovlivnit, kam budou odvody
směřovat. Sazba daně byla stanovena v §41c loterijního zákona, jako 20% na principu INOUT.(Vsazené částky minus vyplacené částky). Specificky u VHP a JTHZ (jiných technických
hracích zařízení) se sazba daně skládala ze dvou částí, jak bylo stanoveno v §41b, odst. 2,
loterijního zákona (novela 458/2011 Sb.) Jednak zde byla poměrná část, tedy výše zmíněných
20% z IN-OUT a navíc ještě pevná část tj. 55 Kč/den za povolené hrací místo, tzv.
„za židličku“122 Tyto sazby jsou upraveny v §41c.
Rozpočtové určení dílčího základu daně (oněch 20 % z IN-OUT) stanovoval §41i, loterijního
zákona. §41i, odst. 1 stanovoval rozpočtové určení 20 % pro Státní rozpočet a 80 % pro
rozpočet obce, ve které byl provozován VHP anebo JTHZ. §41i, odst. 3 potom rozpočtové
určení ostatních loterií a jiných podobných her (mimo VHP a JTHZ) a to 70 % pro Státní
rozpočet a 30 % pro rozpočet obce, ve které byla loterie, nebo jiná podobná hra
provozována.
Jelikož se jedná o poměrně velký sled změn, připojuji tabulku, která zobrazuje daň
a rozpočtové určení jednotlivých forem hazardu.

122

HRUŠÍNSKÁ, Eva. Základní informační materiál k části šesté zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, upravující odvody z loterií a jiných podobných her od
1. ledna 2013. [online]. Ministerstvo financí České republiky, 2013, s. 1-4. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-statni-dozor-a-odvody-z-loterii/19732_13.pdf
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Tabulka č. 10: Odvody z hazardních her dle loterijního zákona od 1. ledna 2012 do 1. ledna
2016 (zákon č. 458/2011 Sb.).123

Druh hazardu:

Dílčí základ
odvodu (§41c)

Loterie
Kursové sázky
Sázkové hry v kasinu
Karetní turnajové a hotovostní
sázkové hry
Ostatní loterie a jiné podobné hry
výherní hrací přístroje (VHP) a jiné
technické herní zařízení (JTHZ)

20% IN-OUT
20% IN-OUT
20% IN-OUT
20% IN-OUT
20% IN-OUT
20% IN-OUT

Pevná část dílčího
základu odvodu
(§41c)
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Rozpočtové určení odvodu
v % (§41i)

0 Kč
55 Kč/den
„za židličku“

70 státní rozpočet : 30 obec
20 státní rozpočet : 80 obec

70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec

Změna zákona o daních z příjmů
Nad rámec výše uvedeného vyvolaly změny v daňové oblasti zároveň i zrušení osvobození
provozovatelů loterií a jiných podobných her od daně z příjmů. Toto bylo provedeno
zákonem č. 458/2011 Sb., částí první, článkem 1, bodem 41. (zrušení §19, odst. 1, písmeno
ch), které osvobozovalo loterie a jiné podobné hry od daně z příjmu. Daň z příjmů byla
stanovena na 19 %.
Změna zákona o místních poplatcích
„Zákon č. 458/2011 Sb., v Části páté nazvané „Změna zákona o místních poplatcích“ zrušil
v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v § 1 písmeno
g) a celé ustanovení § 10a. Obsahem přechodného ustanovení je stanovení postupu při
výpočtu a správě tohoto poplatku před účinností zákona č. 458/2011 Sb. dle zákona
a obecně závazných vyhlášek ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Část sedmdesátá čtvrtá stanovuje nabytí účinnosti uvedených ustanovení dnem 1. ledna
2012.“124 Obce tak fakticky od 1. ledna 2012 ztratily možnost stanovovat poplatky v oblasti
hazardu. Doposud schválené obecně závazné vyhlášky obcí, které v mnoha případech
poplatky stanovovaly, se dostaly do stavu, kdy odporovaly ustanovení čl. 11, odst. 5 Ústavy,
které stanovuje, že daně a poplatky mohou být ukládány pouze na základě zákona.

123

Zákon č. 458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů.
124
ŠINKULOVÁ, Irena. Informace k novele zákona o místních poplatcích a dalších souvisejících předpisů. [online].
2011,, 1-2. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/system/files/1005018120105114029.pdf
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Zákon č.: 420/2011 Sb.
K tomuto pouze krátká poznámka – tato novela přinesla zavedení institutu bezúhonnosti pro
žadatele o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry v §4a. Účinnost nastala
společně s předchozími dvěma zákony od 1. ledna 2012.
3.2.2.4 Důsledky legislativních změn
Fiskální důsledky změn
„Zavedením nového odvodu, který nahradil v minulosti dílčím způsobem zneužívané odvody
provozovatelů na veřejně prospěšné účely, dosáhly příjmy veřejných rozpočtů z odvodů
z loterií a jiných podobných her za rok 2012 celkovou výši 7,7 mld. Kč (včetně příjmů ze
správních poplatků). Z této částky byla do státního rozpočtu odvedena částka cca 2 mld. Kč
a příjmy plynoucí do rozpočtů jednotlivých měst a obcí dosáhly výše cca 5,7 mld. Kč.“ 125
„Zvýšená ekonomická zátěž na provozovatele v roce 2012 v podobě vyššího odvodu a nově
zavedeného zdanění se sekundárně odrazila ve významném snížení počtu povolených
technických herních zařízení – především tzv. videoloterijních terminálů. V průběhu roku
2012 bylo zrušeno povolení každého třetího technického herního zařízení, což v konečném
čísle představuje snížení stavu o cca 28 000 těchto zařízení.“126
Lobbing u zastupitelstev obcí
Díky tomu, že obce získaly větší pravomoc v oblasti regulace hazardních her na svém území,
dostaly opět hazard pod kontrolu tak, jak bylo smyslem zákona o loteriích v 90. letech
XX. století zamýšleno. Nyní již provozovatelé VHP a VLT nemohli obce obejít žádostí k typu
hry, kterou povolovalo Ministerstvo financí. Z tohoto důvodu se v období po novelizaci
loterijního zákona zákonem č. 300/2011 Sb. zvedla obrovská vlna lobbingu.
Provozovatelé se snažili přesvědčit obce o výhodách ponechání hazardu v obci, zejména pak
zdůrazňovali nemalé příjmy do obecní pokladny, které loterie a jiné podobné hry obci
přináší. Na těchto loby aktivitách se zejména podílelo sdružení SPELOS, které dokonce vydalo
příručku127 s názvem Jak správně regulovat loterie. Tato příručka měla sloužit obecním
zastupitelstvům k tomu, aby se „správně rozhodli“ v obci hazard zachovat. Příručka
poukazovala jednak na již zmiňované nemalé finanční prostředky, které díky hazardu obec
získává, ale také na riziko vzniku tzv. černých heren. (Nelegálních provozů provozovaných bez
125

Tamtéž.
Sázkové hry v roce 2012 – změny vyvolané novelou zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
Ministerstvo financí České republiky. [online]. MF České republiky, 2013. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/vysledky-z-provozovani-loterii/2012/sazkovehry-v-roce-2012-12746
127
Jak správně regulovat loterie. SPELOS. [online]. 2012. [cit. 2016-03-10]. Dostupné z:
http://www.spelos.com/repository/files/jak_regulovat_loterie.pdf
126
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povolení.) Závěrem příručky byl „správný“ návrh vyhlášky obce k regulaci loterií a jiných
podobných her, který v podstatě stanovoval, že vydaná povolení k provozování loterií
a jiných podobných her vydaná Ministerstvem financí mohou doběhnout, neboť zkrácení
jejich platnosti na dobu tří let by podle SPELOSU bylo nepřípustnou právní retroaktivitou.
(Povolení byla vydávána na období deseti let.) Příručka se rovněž snažila vypořádat
s argumenty patologického hráčství a škodlivého socio-ekonomického působení hazardních
her na společnost. V těchto otázkách se opírala zejména o posudky Českého institutu pro
výzkum závislostí (CIAR). Více informací o sdružení SPELOS je uvedeno v části studie
pojednávající o roli jednotlivých institucí při regulaci loterií a jiných podobných her.
Působení loby na CIAR a jeho činnost v Ústí nad Labem
Detailnější informace o Českém institutu pro výzkum závislostí je obsažen v části studie
popisující roli institucí při regulaci hazardu. S Českým institutem pro výzkum závislostí se pojí
zajímavé okolnosti, na které upozornily Hospodářské noviny článkem128 vydaným 7. září
2012, televize Nova v pořadu Na vlastní oči odvysílaném129 26. září 2013 a Česká televize
v pořadu Reportéři České televize odvysílaném 7. dubna 2014.130
CIAR ačkoli se snažil působit, jako nezávislý subjekt byl financován přes nadační fond Esentia.
Zaměření fondu bylo podle svého tehdejšího předsedy správní rady Bc. Jiřího Valeše: „sbírání
nadačních prostředků a následně z těchto financí podpořit výzkum, léčbu a prevenci v oblasti
patologického hráčství.“131 Valeš současně vykonával i profesi managera ve firmě Basiccom
s. r. o, která se, podle Valeše, zabývala IT projekty, ovšem reálně firma zůstala ve formě
start-upu a žádné reference nemá. Jeho kolegou ve firmě Basiccom s. r. o, byl Marian Faber,
který byl současně provozním ředitelem firmy Wekosa a. s. což byla firma provozující herny
v Praze a v Ústí nad Labem. Wekosa a. s. poslala v roce 2012 nadačnímu fondu Esentia
1,5 mil. Kč a firma Bonver win a. s. 200 tis. Kč. Tyto loterijní společnosti jsou detailněji
popsány v části studie o provozovatelích hazardních her. Tyto peníze byly pak částečně
použity pro CIAR, který obdržel 940 000 Kč. Tzn., hazardní společnosti financovaly CIAR skrze
Esentii. Nyní je zásadní zmínit předmět činnosti CIAR. Ta jednak propaguje zodpovědné hraní
a snaží se působit preventivně v oblasti patologického hráčství, ale také zpracovává posudky
dopadu regulace hazardu na jednotlivé obce. Na svoji preventivní činnost, konkrétně
informační panely s odkazy na pomoc hráčům, umístěné přímo v hernách obdržel CIAR státní
dotaci téměř 750 000 Kč. Je totiž mimo jiné: „členem širší pracovní skupiny Úřadu vlády
České republiky, odboru protidrogové politiky, která zpracovává Studii o sociálně patolo128

Hazard zase tolik nehrozí, zjistil expert. A dostal 1,7 milionu od loterií. Http://domaci.ihned.cz/c1-57387770hazard-zase-tolik-nehrozi-zjistil-expert-a-dostal-1-7-milionu-od-loterii#login-top-form. [online]. 2012. [cit.
2016-03-14]. Dostupné z: http://domaci.ihned.cz/c1-57387770-hazard-zase-tolik-nehrozi-zjistil-expert-a-dostal1-7-milionu-od-loterii#login-top-form
129
Petr Verosta: Jak bojuje hazardní byznys o přežití? – Na vlastní oči, 26. září 2013. Youtube. [online]. 2013.
[cit. 2016-03-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=YFuvKe9vnyg
130
Petr Verosta (Český institut pro výzkum závislostí) tajně kope za hazard. Youtube. [online]. 2014. [cit. 201603-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=lFRaGXyHesc
131
Petr Verosta: Jak bojuje hazardní byznys o přežití? – Na vlastní oči, 26. září 2013. Youtube. [online]. 2013.
[cit. 2016-03-14]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=YFuvKe9vnyg
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gických dopadech hazardních her na společnost v České republice a řady pracovních skupin
v národních sdruženích, obcích a městech, které řeší regulaci sázkových her.“132
V souvislosti druhou oblastí činností – zpracovávání analýz je potřeba zmínit, že všechny
takto zpracované analýzy bez výjimky prosazují zachování heren. Z reportáží zmíněných výše
také vyplývá, že CIAR tyto posudky minimálně v jednom případě udělal na míru asociace
hazardních firem UNASO (Sdružení zábavního průmyslu – detailněji v části studie o roli
institucí při regulaci hazardu). Členem presidia UNASO je mimo jiných JUDr. Jan Šnajdr
a právě z emailové komunikace, uvedené v reportáži České televize, vyplývá, že v Ústí nad
Labem se snažil CIAR vytvořit takový posudek k regulaci heren, která by uspokojovala Šnajdra
a Fabera. Ačkoliv ve městě působilo sdružení Ústí proti hazardu, které se snažilo vyvolat
referendum o nulové toleranci heren (nakonec nebylo dosaženo kvóra pro právní závaznost
referenda), navržený posudek navrhoval pouze zmenšit množství heren. Ústí nad Labem
potom zvažovalo snížení ze 109 provozoven na 74 a je nutné zmínit, že ani jedna ze
zrušených by nepatřila firmě Wekosa a. s., ve které působí Faber. Nakonec v Ústí nad Labem
neproběhlo ani snížení počtu heren, neboť podle aktuálně účinného znění obecně závazné
vyhlášky133 města Ústí nad Labem č. 6 z roku 2011 je povolených stále 109 provozoven.
Radní města, Pavel Dlouhý, sice v reportáži deklaruje, že město do konce roku 2014 zavede
obecně závaznou vyhlášku plošně zakazující hazard, ale tento příslib nebyl naplněn.
Lobbing na půdě Státního dozoru nad sázkami a loteriemi
Lobbing probíhal i na půdě odboru 34 Ministerstva financí, vedeného mladým JUDr. Janem
Řeholou a kontrolovaném Karlem Koryntou z pozice vedoucího oddělení interního auditu
a inspekce odboru, který byl předchozím ředitelem celého odboru. Detailnější informace
o odboru dozoru nad sázkami a loteriemi jsou uvedeny v části studie pojednávající o roli
institucí při regulaci hazardu. Nově nastalá právní situace byla taková, že pokud lobbing na
úrovni obecních zastupitelstev selhal a byla vydána obecně závazná vyhláška regulující
hazard, bylo možné lobovat na půdě Státního dozoru nad sázkami a loteriemi, který musel
po vydání takovéto vyhlášky z moci úřední zahájit řízení o odebrání povolování k provozu
loterií a jiných podobných her a to s oporou v §43, loterijního zákona. (nastanou-li okolnosti
vylučující provozování loterií a jiných podobných her, zahájí Ministerstvo řízení o odebrání
povolení). V tuto dobu pracovalo v odboru 34 přibližně 16 úředníků134. V důsledku vydávání
obecně závazných vyhlášek obcemi začínal být odbor 34 zahlcený agendou rušení povolení.
Jak jinak si vysvětlit, že nebyl adekvátně navýšen počet úředníků než v důsledku lobbingu
zájmových skupin.

132

Zodpovědné hraní. Zodpovědné hraní. [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.zodpovednehrani.cz/o-nas/
133
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Ústí nad Labem, 2011.
134
Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky (1. den schůze – 20. května 2010).
Senát České republiky, 2010.
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Totiž dokud nebylo povolení provozovateli z moci úřední odebráno, mohl v dobré víře
provozovat loterie a jiné podobné hry dál, i po účinnosti obecně závazné vyhlášky obce
regulující hazard na jejím území. Bylo tedy v zájmu provozovatelů co nejvíce zpomalit postup
Ministerstva při rušení povolení. K domněnce o lobbingu na půdě Státního dozoru nad
sázkami a loteriemi přispívá i propojení Karla Korynty s loterijními společnosti popsané
v části studie pojednávající o roli institucí při regulaci loterijního průmyslu.
Připojuji stanovisko Ministerstva financí k dané problematice: „V současné době (vydáno
6.3:2012) dochází k provozování loterií i v provozovnách, které nejsou obecně závaznou
vyhláškou obce povoleny k provozování loterií. Tento stav je způsoben tím, že provozovatelé
těchto loterií nadále disponují platným povolením k provozování loterií, a to do té doby, než
je jim toto rozhodnutí Ministerstvem financí pravomocně odebráno. Ministerstvo financí
v dané věci upozorňuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/11 dne 27. září 2011, který
konstatuje, 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).“135
Arbitráže proti České republice ve věci problematického ustanovení čl. II bodu 4 zákona
č. 300/2011 Sb.
Jedním z důsledků zavedení novely loterijního zákona a odebírání povolení k provozování
loterií a jiných podobných her bylo rozhořčení provozovatelů nad nastalým stavem.
Nehlasitějším kritikem se stal senátor a majitel holdingu Synot Ivo Valenta. Jím ovládané
firmy „World Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited, přes které
Valenta ovládá Synot, kvůli rušení licencí poslaly na Úřad vlády oznámení o zahájení
mezinárodní arbitráže."Kyperské společnosti po České republice požadují nejméně miliardu
korun jako kompenzaci za údajnou škodu, která jim měla vzniknout v důsledku odebrání
povolení k provozování hazardu," sdělil Michal Žurovec z tiskového oddělení Ministerstva
financí.“136
Pro ověření informace jsem toto sdělení komparoval s webem Ministerstva financí, kde jsou
uvedeny výdaje137 České republiky na právní zastoupení při arbitrážích, ale výdaj na právní
zastoupení není v tomto sporu dohledatelný. Soubor obsahuje data pouze do roku 2014, to
znamená, že je možné, že se výdaj v souboru objeví, až bude aktualizován. V předmětné
problematice jsem emailem dotazoval společnost Synot s otázkou, jak se vyvíjí arbitrážní
spor, ale neobdržel jsem odpověď.
135

Často kladené dotazy. Ministerstvo financí České republiky. [online]. 2012. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/casto-kladene-dotazy
136
Nároky firem senátora Valenty stát neuznává. Mluví naopak o zneužití arbitráže. Hospodářské noviny.
[online]. 2015. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-64658090-naroky-firem-senatoravalenty-stat-neuznava-mluvi-naopak-o-zneuziti-arbitraze
137
Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích. Ministerstvo financí České republiky. [online].
[cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/
prehled-nakladu-za-pravni-sluzby
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V komunitě lidí zabývajících se loteriemi převládá názor, že případná arbitráž nemá velkou
šanci na úspěch. Jednak z titulu toho, že by byla vymáhána občanem České republiky a to
popírá náležitosti žaloby na ochranu investic. Druhým důvodem je judikatura Ústavního
soudu, který konstatoval již ve svém nálezu Chrastava, že provozovatelé museli vědět již při
zahájení své činnosti, že jim případné odebrání povolení hrozí, neboť již v tu dobu byl účinný
§43, loterijního zákona, který stanovuje, že nastanou-li podmínky, které vylučují provozování
loterií a jiných podobných her, Ministerstvo financí povolení odebere. Třetím důvodem je, že
„loterie a sázky jsou považovány za specifický druh služeb, na nějž se nevztahuje působnost
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/EP o službách na vnitřním trhu.
Mezinárodní Smlouvou o přistoupení k Evropské unii se Česká republika zavázala
k respektování práva Evropských společenství, a to včetně judikatury Evropského soudního
dvora, která je pro členské státy závazná. Oblast sázek a loterií není dosud harmonizována.
Ani v oblasti judikatury Evropského soudního dvora nelze nalézt judikát, který by se dotýkal
provozování či povolování specifických technických zařízení (např. IVT). Národní legislativní
orgány mají pravomoc vytvářet legislativu této oblasti nezávisle, pouze za respektování
základních principů práva Evropských společenství.“138 Z toho vyplývá, že nejvýznamnější je
zde výklad Ústavního soudu, tzn. druhý důvod.
Možná bude budoucí úspěch arbitráže Synotu překvapením, ale s nejvyšší pravděpodobností
neuspěje.
Přesun hráčů do prostředí internetu
Restriktivními opatřeními v oblasti hazardních her zapříčiněných novelou zákona č. 300/2011
Sb., se v obcích, které vydaly vyhlášku regulující hazardní průmysl, uvolnilo místo na trhu,
přestože poptávka po hře zůstala. Důsledkem je přesun aktivit provozovatelů na internet,
který doposud není úplně regulovatelný. V České republice jsou loterijním zákonem
povoleny pouze online kurzové sázky a online karetní hry,139 provoz ostatních forem
hazardních her je nelegální. Z tohoto důvodu nemohou legální provozovatelé nabídnout
zákazníkům „klasické bedny“ v online podobě Dopad obecně závazných vyhlášek obcí však
nejvíce dopadá na EHZ.
Existují dva možné důsledky. Někteří hráči budou abstinovat, neboť neovládají internet
a tedy nezvládnou se ke hře dostat. Zde je možné předvídat, že abstinující skupina budou
starší hráči, ve věku 45 let a více. Druhá skupina, mladších hráčů, se přesune do prostředí
internetu, kde sice nebude legální nabídka z výše popsaných důvodů, ale existuje zde
nelegální nabídka. Zatím není možné zhodnotit nárůst objemu nelegálních provozovatelů na
138

Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo
Ústeckého kraje.
139
Podle §2, písmeno m), bodu 2. a §50, odst. 3.
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trhu, neboť statistiky vycházejí z daňových odvodů legálních provozovatelů a jsou v nich tedy
zahrnuta pouze tato legální data. Z části studie zabývající se provozovateli loterií a jiných
hazardních her však vyplývá, že množství online provozovatelů sázkových her typu online
EHZ a online kasino globálně vzrůstá. Podle mluvčího Asociace provozovatelů kurzových
sázek (APKURS – více o něm je v části studie o roli jednotlivých subjektů při regulaci hazardu)
Marka Hermana je tuzemský trh rozdělen napůl mezi legální a nelegální provozovatele.140
Spor o poker
Mimo VHP a VLT se v obcích, před novelizací loterijního zákona zákonem č. 300/2011 Sb.,
vyskytoval v čím dál vyšší míře poker. Pod záštitou sportovních klubů a občanských sdružení
se konaly turnaje, ve kterých se točily značné částky jako vklady soutěžících. Od roku 2012
loterijní zákon zařadil poker mezi loterie a jiné podobné hry a tedy zavedl jeho zdanění
a nutnost licence pro pořádání turnajů. – ty by podle loterijního zákona mohly nově být
pořádány jen v kasinu. Pokerová komunita zastává názor, že poker není hazardní hra, ale je
hrou dovednostní, tzn., není jednoznačně řízena dílem náhody. To potvrzuje i argumenty, že
zkušení hráči zůstávají stabilně na vrcholu žebříčku, lze si pokerem stabilně vydělat atp. I po
účinnosti novely zákona tyto kluby a sdružení nadále pořádali turnaje a tak následovaly první
pokuty finančních úřadů.
V Lanškrouně byl v roce 2012 odehrán turnaj pořádaný Asociací českého pokeru, kvůli
kterému tato asociace dostala pokutu 20 000 Kč od Finančního úřadu v Pardubicích.
Pořadatel podal proti pokutě opravný prostředek, Finanční ředitelství v Brně však pokutu
potvrdilo. Organizátoři pokerového turnaje proto podali správní žalobu, o které 6. listopadu
2013 rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice. Asociace českého
pokeru namítala, že poker nespadá do zákona o loteriích a jiných podobných hrách, protože
nesplňuje definici §1, odst. 2, loterijního zákona, protože v pokeru podle asociace
„nerozhoduje náhoda.“ Spojení obsažené v předmětném ustanovení loterijního zákona
– „rozhoduje náhoda“ má být podle výkladu soudu chápáno tak, že náhoda nemusí mít
většinový podíl, nýbrž postačuje pouze, že ovlivňuje výsledek hry. Soud v Pardubicích žalobu
zamítl, protože podle něj toto poker splňuje. Asociace českého pokeru podala ve věci kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, byl však potvrzen verdikt krajského soudu.141
3.2.2.5 Zahraniční provozovatelé online loterií a jiných podobných her
Jak již bylo uvedeno v pasáži o provozovatelích online kurzových sázek, existují
provozovatelé legální, s licencí Ministerstva financí České republiky a ilegální, kteří ji nemají.
V pasáži jsou zmínění nejvýznamnější představitelé obou skupin. Novelizace loterijního
zákona č. 300/2011 Sb. v tomto směru nic nezměnila, neboť stále trvá na provozovateli se
140

Babiš chce blokovat weby s nepovolenými hrami, internetové firmy se bouří proti cenzuře. Novinky.cz.
[online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/380588-babis-chce-blokovat-weby-snepovolenymi-hrami-internetove-firmy-se-bouri-proti-cenzure.html
141
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 9 Asf 150/2013. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0150_9Afs_13_20140821134656_prevedeno.pdf
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sídlem v České republice (pouze u kasin připouští cizí majetkovou účast). V prostředí
internetu však tato novelizace pokulhává, neboť reálně lze vstupovat i na servery
zahraničních provozovatelů z České republiky. Domácí provozovatelé tak paradoxně po
novelizaci zůstali znevýhodněni proti nelicencované zahraniční konkurenci.
Ilegální provozovatelé mohou díky svým sídlům v daňových rájích výrazně optimalizovat své
daňové náklady, naproti legálním provozovatelům, kteří jsou v České republice zdaněni. Zde
je nutné uvést, že provoz nelicencovaných sázkových her není pro zahraniční provozovatele
riskantním krokem, neboť riskuje pouze zákazník. Již dnes existují první případy142
sankcionování uživatelů sázkových portálů zahraničních provozovatelů, ze strany
Ministerstva financí. Naopak zahraniční provozovatele v České republice nelicencované,
nemůže Česká republika sankcionovat.
Podmínka sídla v České republice, bez zahraniční majetkové účasti, je podle názoru Evropské
Komise, v rozporu se základními zásadami volného pohybu služeb, kapitálu a svobody
usazování. Z tohoto důvodu není možné služby zahraničních provozovatelů online kurzových
sázek z české strany blokovat, neboť při případném sporu u Evropského soudního dvora by
česká právní úprava neobstála. Ze stejného důvodu se nelze ani domáhat sankce vůči těmto
zahraničním provozovatelům skrz Evropský soudní dvůr. Zásadním faktem je, že sídla těchto
zahraničních provozovatelů online kurzových sázek jsou v členských státech Evropské unie
(Gibraltar, Malta, Kypr). Existují samozřejmě i další offshore lokality, ale pro případ
budoucích sporů je pro zahraniční provovzovatele online hazardních her výhodné využívat
právě těchto, umístěných v Evropské unii.
Po novelizaci loterijního zákona č. 300/2011 Sb. nastala paradoxní situace, kdy domácí,
legálně fungující provozovatelé, licencovaní Ministerstvem financí a odvádějící zde daně
začali být znevýhodňováni proti zahraničním ilegálům. Novela totiž pouze zavedla zdanění
legálních provozovatelů, ale vůbec neřešila působení nelegálních subjektů. Těm tak naopak
zdanění legálních provozovatelů pomohlo. Jediným přínosem této novely bylo zavedení
zákazu reklamy a podpory v České republice nelicencovaných loterií a jiných podobných her.
S tím jak roste podíl internetových kurzových sázek, lze předpokládat, že roste i trh
nelegálních zahraničních provozovatelů. Tento problém tak vzrůstá a dochází k čím dál
větším daňovým únikům.
3.2.2.6 Novela loterijního zákona č. 215/2013 Sb.
Tento návrh novely předložili poslanci Pavel Svoboda a Jan Smutný. Návrh měl za cíl „zlepšit
financování Českého olympijského výboru“, který dál rozhoduje o peněžních tocích do
různých sportovních klubů a spolků. Novela tak zavádí snížení loterijní daně pro kurzové
sázky, online kurzové sázky a loterie z 20 na 15 % IN-OUT (minus správní poplatky). Současně
také zavádí nový §41j, který stanovuje jednak možnost provozovatelům hazardních her
142

První vysoká pokuta za sázení u zahraničních sázkovek. Hazardní hry [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://www.hazardni-hry.eu/novinky/2014/prvni-vysoka-pokuta-za-nelegalni-sazeni-u-zahranicnichsazkovek.html
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v kasinech, loterií a kurzových sázek odvést dar Českému olympijskému výboru, a jeho výši
využít jako odpočet ze základu daně z přijmu, a to až do výše 25 % dílčího odvodu. Novela
také zavádí povinnost zveřejnění informací o poskytnutých darech.
Důvodová zpráva tvrdí, že: „bohužel není legislativně možné zajistit, aby část odvodu byla ze
zákona přímo příjmem Českého olympijského výboru. Proto se dohodli všichni provozovatelé
loterií a kursových sázek, že každoročně bezúplatně poskytnou Českému olympijskému
výboru finanční prostředky ve výši 5 % ze základu odvodu z loterií a z kursových sázek. To za
předpokladu, že bude legislativně snížen stávající odvod ve výši 20 % z loterií a kursových
sázek na 15 %.“143
Zavádí se zde tedy institut jakési nevymahatelné gentlemanské dohody na jedné straně a na
druhé straně se tímto návrhem vytváří korupční prostředí pro dary odvedené Českému
olympijskému výboru. (Odtud by mohly být finance vyvedeny přes sportovní organizace zpět
k provozovatelům hazardu.) U tohoto návrhu zákona spatřuji vliv nátlakových skupin
z loterijního průmyslu, zvláště pokud vezmu v potaz fakt, že část novely o zveřejňování darů
byla do návrhu doplněna až z iniciativy vlády, pro zlepšení veřejné kontroly. Na druhou
stranu je pravdou, že po zavedení novely zákona č. 300/2011 Sb. obce rozhodovaly
o financování sportovních organizací, neboť byly příjemcem 70 % loterijní daně
a částky rozdělené sportovním organizacím se rapidně snížily. Obce jednoduše našly
důležitější výdaje ve svých rozpočtech, než byl sport. Z tohoto důvodu byl předkládaný návrh
pochopitelný. Jedinou jeho chybou byla absence sankcí, pokud provozovatel oněch 5 %
neodvede.
V důvodové zprávě k novele se dočteme, že „navrhovaná právní úprava sníží příjmy státního
rozpočtu o 210 milionů Kč a rozpočty obcí o 90 milionů Kč. Na rozpočet krajů nemá
navrhovaná právní úprava žádný dopad.“144
Tato novela byla účinná od 1. ledna 2014.
3.2.2.7 Rozvoj kvízomatů
Po vyřešení situace v obcích v otázce regulace VHP a VLP se zdálo, že nebude dalších
problémů. Provozovatelé loterií a jiných podobných her však našli způsob jak obejít regulační
vyhlášky obcí. Místo regulovaných VLT a VHP se začaly objevovat tzv. kvízomaty a to
především v místech s regulačními vyhláškami. Počet kvízomatů se v současnosti odhaduje
na 1 000 kusů v celé České republice.
Kvízomat je klasický přístroj obdobný VLT, ovšem před protočením virtuálními válci na
obrazovce je hráči položena jednoduchá otázka. Hráč volbou ano, či ne potvrdí svoji
odpověď a v případě, že odpoví správně, válce se roztočí.
143

Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 2012.
144
Tamtéž.
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Celý význam této „modernizace“ spočívá v tom, že takovýto přístroj, nepracuje pouze na
principu náhody, ale vyžaduje použití znalosti k dosažení výhry. Podle výkladu provozovatelů
těchto přístrojů, takovýto přístroj nespadá do působnosti loterijního zákona a tudíž se na něj
nevztahuje jednak regulace obecními vyhláškami, zdanění loterijní daní, ani nemusí splňovat
parametry pro vydání povolení k provozu.
Provozovatelé se ve svém tvrzení opírají zejména o posudek Českého elektrotechnického
zkušebního ústavu (EZÚ). V tomto posudku bylo doslova uvedeno, že kvízomat nepodléhá
loterijnímu zákonu. Formulace je nešťastná, neboť EZÚ zkoumal pouze část 145 zařízení, ne
celý kvízomat. Bohužel se mi nepodařilo sehnat úplné znění předmětného posudku, nicméně
vycházím z tvrzení redakcí zpravodajců. Právní důsledky vydání tohoto posudku jsou takové,
že provozovatelé kvízomatů se na ně odvolávají, pokud jsou nařčeni správními orgány, že
provozují loterie a jiné podobné hry bez povolení.
První společností, která dostala pokutu od finančního úřadu, byla Vindaron Pro s. r. o., které
byla v roce 2015 vyměřena pokuta 9,75 mil. Kč, za 115 odhalených kvízomatů ve
47 provozovnách. Společnost podala žalobu ke správnímu soudu o přezkoumání rozhodnutí
o pokutě a argumentovala právě posudkem EZÚ. Soud (krajský soud v Ostravě) vydal zatím
předběžné opatření, podle kterého se má vymáhání likvidační pokuty pozastavit až do doby
meritorního rozhodnutí soudu. Finanční úřady zatím udělili tři takto vysoké pokuty
provozovatelům kvízomatů.146
Lze předpokládat, že soud rozhodne v neprospěch provozovatelů kvízomatů a to zejména
kvůli rozsudku nejvyššího správního soudu 9 Asf 150/2013 (Spor ve věci pokeru popsaný
výše.) Analogicky lze totiž využít stejnou argumentaci toho, proč kvízomat podléhá
loterijnímu zákonu. Totiž je splněna podmínka, že je zde zastoupena náhoda v herním
procesu, která hraje nezanedbatelnou roli. Tedy i přes to, že část hry tvoří i vědomostní
otázka toto je z hlediska věci irelevantní.
3.2.2.8 Programové prohlášení vlády 2014
S nástupem nové vlády začala koalice jednat o průnicích svých volebních programů. Tyto
diskuze vyústily v sepsání programového prohlášení vlády 2014. Toto prohlášení obsahovalo
i postoj vlády k problematice hazardu, která ačkoliv byla novelizována s účinností od 1. ledna
2012, stále obsahovala koncepční nedostatky. Především byla pořád diskriminační vůči
zahraničním provozovatelům, nezohledňovala odvody na prevenci patologického hráčství
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Neřekli jsme, že kvízomat není hazard, říká šéf Elektrotechnického zkušebního ústavu. Posudek ústavu se prý
zneužívá kvůli daním. Hospodářské noviny. [online]. 2015 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/
c1-64127190-nerekli-jsme-ze-kvizomat-neni-hazard-rika-sef-ezu-posudek-ustavu-se-pry-zneuziva-kvuli-danim
146
Proti tajným hernám má vyrazit protihazardní Kobra. Novinky.cz [online]. ČTK, 2016 [cit. 2016-03-18].
Dostupné z:
http://www.novinky.cz/ekonomika/396077-proti-tajnym-hernam-ma-vyrazit-protihazardni-kobra.html
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a nezohledňovala pásma daňového zatížení pro jednotlivé druhy hazardu nastavené podle
jeho společenské škodlivosti.
V této oblasti se vláda ve svém programovém prohlášení147 vyjádřila následovně: „Vláda
zajistí zefektivnění výběru daní u loterií a podobných her a zamezí daňovým únikům
z provozu nelegálních loterií a her na internetu. Vláda bude harmonizovat legislativu
v oblasti on-line sázení a loterií s požadavky Evropské komise a zajistí dodatečné daňové
příjmy zdaněním loterií a her na internetu, ať už jsou provozovány českými nebo
zahraničními subjekty. Vláda bude rovněž usilovat o redukci hracích přístrojů a zejména
o snižování počtu závislých osob na těchto přístrojích. Vláda bude usilovat o koncentraci
provozoven provozujících hazard do lépe kontrolovatelných celků.“148
3.2.2.9 Práce vlády na reformě loterií a jiných podobných her
Nová vláda nastoupila do výkonu úřadu 29. ledna 2014. Od té doby prošlo Poslaneckou
sněmovnou několik návrhů modernizace loterijního zákona.
Sněmovní tisk 169
Prvním předloženým byl sněmovní tisk 169, předložený 9. dubna 2014 skupinou poslanců.
(65, tvořených koaličními poslanci.) Dle důvodové zprávy. „Cílem předložené změny je
sjednocení technických podmínek provozování loterií a jiných podobných her provozovaných
prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných sázejícími, a to nejen co do
limitů, nýbrž i co do krajních hodnot výherních podílů.“149 Tzn., tento návrh pouze svým
způsobem sjednocoval VHP a VLT pod jednu zákonnou definici. Dále se návrh věnoval
problematice rušení povolení provozovatelů po nástupu účinnosti vydané obecně závazné
vyhlášky obce, kdy navrhoval, aby toto povolení zaniklo ex lege po třech měsících od nabytí
účinnosti vyhlášky. Pozměňovací návrh Matěje Fichtnera z 8. března 2015 vnesl do návrhu
změnu §1, odst. 2, loterijního zákona, který stanovuje, co se rozumí loteriemi a jinými
podobnými hrami. Ve větě ustanovení: „o výhře nebo prohře rozhoduje náhoda, nebo
předem neznámá okolnost návrh doplňuje: „o výhře nebo prohře rozhoduje zcela, nebo
zčásti náhoda, nebo předem neznámá okolnost“ Tato nepatrná změna zvyšuje právní jistotu
adresátů právní normy v tom, že kvízomaty jsou považovány za loterie, nebo jinou podobnou
hru. (pouze zvyšuje právní jistotu, neboť již z rozsudku Nejvyššího správního soudu 9 Asf
150/2013 vyplývá, že kvízomat je loterií, nebo jinou podobnou hrou. Důvody jsou detailněji
rozpracovány výše v části studie o kvízomatech).

147

Programové prohlášení Vlády České republiky. Dostupné z:
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf.
148
Tamtéž.
149
Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů. 2014.
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Tento návrh tak řeší pouze velice malou část problematiky hazardu. Tu vůbec největší
– nelegální provozovatele zcela opomenul, stejně jako jakýkoliv mechanismus prevence
patologického hráčství a zvýšení zdanění. Nebyl kladen ani důraz na rychlé projednání
záležitosti, protože nebyl projednán ve zkráceném čtení. Kladem je, že se snaží zabývat
rozšiřující se problematikou kvízomatů.
Návrh zákona vyžaduje notifikační proces Evropské unie. Tím podle webu150,151 Evropské
komise prošel, návrh byl Komisí přijat 24. dubna 2014 a kvůli odbornému stanovisku
podanému Rakouskem se odkladná lhůta, do které nemohl být návrh přijat, prodloužila ze tří
měsíců až do 27. října 2014.
Projednávání druhého čtení tohoto návrhu je zařazeno na pořad 42. schůze 1.3:2016. Ale
vzhledem k projednávání novějších a komplexnějších návrhů vedených pod tisky 578, 579
a 580 není velká pravděpodobnost, že by návrh zákona šel do třetího čtení.
Sněmovní tisk 437
Tento návrh novely byl předložen 27. 3. 2015 poslancem Ing. Janem Volným (ANO). Je tedy
zpracován v konsenzu s politikou Andreje Babiše coby ministra financí. Zabývá se ve své
původní verzi pouze zdaněním, které zvyšuje z 20% na 25% a zvyšuje také denní poplatek
u VHP z 55 na 110 Kč. Návrh mění i rozpočtové určení odvodu Z 80:20 na 60:40, tedy ve
prospěch Státního rozpočtu. Z důvodové zprávy se dočteme, že se tímto návrhem plní jeden
z bodů programového prohlášení vlády – konkrétně zvýšení zdanění hazardu. Kromě tohoto
jediného však žádný z dalších závazků ve vztahu k loteriím a jiným podobným hrám však
naplněn není. K návrhu bylo postupně připojeno několik pozměňovacích návrhů.
Nejčastěji tyto pozměňovací návrhy stanovovaly odlišné sazby odvodů pro některé druhy
loterií a jiných podobných her a jejich rozpočtové určení. Našly se ale i návrhy, které
přinášely do návrhu zákona regulaci zahraničních provozovatelů, internetového hraní,
opatření proti patologickému hráčství, vyšší sankce za porušování loterijního zákona,
odstranění konfliktů s evropským právem, odstranění daňových úniků, vázání určité částky
z odvodu z loterií a jiných podobných her na státní protidrogovou politiku a jiné. Tato
opatření jsou ve stejné, nebo lehce změněné formě použita i u nenovějšího návrhu zákona
o hazardních hrách projednávaného pod sněmovními tisky 578, 579 a 580 a to hlavně
z důvodu toho, že tyto všechny popisované verze novel loterijního zákona nebyly a nejsou
projednávány posloupně, nýbrž ve stejném období a tak se navzájem ovlivňují. Rozdíl je
pouze v tom je jeden návrh je např. v prvním čtení a jiný ve druhém, ale oba mohou být
projednávány např. s týdenním odstupem. V části textu o sněmovních tiscích 578, 579 a 580
budou opatření nastíněná v předchozím textu vysvětlena, pokud budou v návrhu navrhnuta.
150

Zákon o hazardních hrách. Evropská komise [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=424
151
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani
z hazardních her. Evropská komise [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=429
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Nakonec byl však tento návrh zákona vzat zpět na 33. Schůzi Poslanecké sněmovny dne
20. října 2015.
Sněmovní tisk 626
Tento vládní návrh novelizace loterijního zákona byl Sněmovně předložen 13. října 2015
vládou, tzn., byl zpracován Ministerstvem financí. Budu se jím zabývat poněkud hlouběji,
neboť vyústila v úspěšnou novelizaci loterijního zákona jako zákona č. 380/2015 Sb. Jelikož
loterijní daň je odváděna ročně, je nutné, aby případné změny ve zdanění byly v účinnosti od
1. ledna kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že Sněmovna nebyla schopná dosáhnout
dohody na předešlých popsaných návrzích, navrhla vláda tento návrh, který diferencuje
sazbu loterijní daně do dvou pásem podle společenské škodlivosti druhu loterie a jiné
podobné hry. Dále návrh řeší rozpočtové určení odvodu, který mění.
Byly podány čtyři pozměňující návrhy. Některé navrhovaly stanovení odlišných sazeb daně,
jiná daňová pásma pro jednotlivé druhy hazardu, jiný poměr rozpočtového určení odvodů,
ale našly se i návrhy, které již byly předkládány u předchozích Sněmovních tisků, jako
doplnění definice loterie a jiné podobné hry slovy „zcela, nebo zčásti“ tak aby definice
postihovala i kvízomaty, nebo doplnění nového odstavce §1, který by popsal charakteristiky
kvízomatu a zařadil ho tak také nezpochybnitelně mezi loterie a jiné podobné hry.
Návrh byl projednáván ve spěchu. To potvrzují i schválené lhůty k projednání ve Výborech na
osm dnů (minimální lhůta je podle jednacího řádu Sněmovny sedm dnů) a následně lhůta na
zahájení projednávání zákona ve třetím čtení stanovená na sedm dnů. Pokud vláda chtěla od
1. ledna zavést vyšší daň, byl tento návrh poslední možností tak učinit, vzhledem k datu kdy
byl předložen.
Již při projednávání návrhu vyvstávaly určité pochybnosti o správnosti tohoto návrhu.
Především rozpor s důvodovou zprávou, ve které se tvrdí, že: „Hlavním cílem navrhované
novely je prostřednictvím zvýšení sazeb odvodu z loterií a jiných podobných her posílit
předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her
a ochrana hráčů.“152
Zde je patrný přímý rozpor, neboť samotným zvýšením zdanění nebude žádným způsobem
předcházeno sociálně patologickým jevům spojených s hazardem. Návrh zákona vůbec
neřeší nelegální provozovatele a tak paradoxně zvýšením daní legálním subjektům uvolní
místo na trhu pro nelegální provozovatele. Především díky tomu, že někteří legální
provozovatelé v méně lukrativních lokalitách neunesou daňové zvýšení a budou muset
ukončit činnost.

152

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů. 2015.
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Z toho plyne i druhý nesoulad a to ohledně výtěžku plynoucího z vyššího zdanění. Návrh
vůbec nepočítá s faktem, že díky většímu zdanění ubyde provozovatelů. Tudíž předpokládaný
nárůst příjmů veřejných rozpočtů je nadhodnocený.
Třetím problémem je samotné stanovení sazeb pro jednotlivé druhy loterií a jiných
podobných her. Ty byly na konci projednávání odhlasovány na 23 % u sazeb podle §41c,
písmena a) až e), 28% u písmene f) a byl zvýšen denní odvod podle písmene g) z 55 Kč na
80 Kč. Otázkou zůstává, proč byly stanoveny zrovna tyto výše sazeb. V návrhu chybí studie,
která by popisovala, jak ovlivní zvýšení daňové zátěže provozovatele při různých hodnotách
zatížení. Ačkoliv tedy důvodová zpráva deklaruje, že návrh není v rozporu s nálezy Ústavního
soudu, které vyslovují nepřípustnost tzv. rdousícího efektu (daně jsou nastaveny tak vysoko,
že vedou cíleně k likvidaci určitého odvětví), nelze toto podle mého názoru tvrdit, pokud
nebyla vypracována studie, která by toto potvrzovala. Sazby poměrné části loterijní daně
stanovené na popsaných hodnotách vzešly pouze z vyjednávání koalice, kdy ačkoliv ministr
financí Babiš s nimi nesouhlasil, byly prosazeny. Konkrétní výši těchto sazeb navrhl ministr
vnitra Milan Chovanec. To vyplývá ze záznamů projednávání tohoto návrhu v Poslanecké
sněmovně. Sám Babiš o tomto návrhu podle poslance Karla Fiedlera prohlásil že: „jde pouze
o peníze, nemá to logiku a domluvili se tak na koalici.“
Ačkoliv se může zdát, že návrh logiku nemá, lze ji v něm najít. V důsledku časového presu, ve
kterém se poslanci nacházeli při schvalování tohoto návrhu zákona, nebylo možné stihnout
povinný notifikační proces Evropské unie, pokud by byly zařazeny pozměňovací návrhy.
Tento notifikační proces se vztahuje podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 na postup poskytování informací v oblasti technických
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti. To znamená, že pokud by
návrh zákona obsahoval technická ustanovení (definice kvízomatu, nebo povolení
zahraničních provozovatelů internetové loterie a jiné podobné hry, případně změna
jakéhokoliv ustanovení o provozování hazardu na internetu) tento návrh by spadl do
povinnosti notifikačního procesu, na které má Evropská unie lhůtu tří měsíců. Čistá změna
sazeb daně tak nepodléhá notifikačnímu procesu, což je vzhledem k datu, kdy byl návrh
zákona předložen, zasadí, aby mohl vejít v platnost a následně v účinnost od 1. ledna 2016.
To však nic nemění na tom, že tento návrh zákona, poté co byl odhlasován, je špatnou
novelou loterijního zákona, neboť pouze zvyšuje daňové zatížení legálním provozovatelům
a zhoršuje tak jejich postavení vůči ilegálním provozovatelům, kteří v České republice neplatí
žádné daně a stejně zde působí. To je v přímém rozporu s dalšími činnostmi vlády – např.
prosazování zákona o elektronické evidenci tržeb, který má zamezit daňovým únikům.
Novela zvyšuje motivaci legálních provozovatelů k přesunu své činnosti do nelegální sféry.
Novela neřeší žádným způsobem problematiku kvízomatů (z důvodu notifikačního procesu),
což v důsledku není tak závažnou vadou, neboť již dnes upravuje postavení kvízomatu
k loterijnímu zákonu nález Ústavního soudu 9 Asf 150/2013 (kapitola spor o poker v této
studii). Pro dodání větší právní jistoty adresátům zákona by bylo žádoucí, aby podřízenost
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kvízomatu loterijnímu zákonu byla výrazněji stanovena přímo v zákoně, avšak vzhledem
k časové tísni při projednávání této novely lze pochopit, proč jí tato neobsahuje.
Podle mého názoru nebyla nutnost tento zákon prosazovat. Jediné pozitivum, kterého bylo
dosaženo, je marketing vlády, která může tvrdit, že splnila část ze svého programového
prohlášení vlády, ovšem způsobem, který základní problém stávající úpravy nevyřešil.
Sněmovní tisky č. 578, 579 a 580
Tato trojice tisků tvoří balík návrhů zcela nových zákonů regulujících hazard. Ačkoliv byly
práce na nich započaty již v roce 2014, jedná se o tak zásadní bod procesu, že jim bude
věnována samostatná část v této studii.
3.2.3 Od roku 2016
3.2.3.1 Novela loterijního zákona č.: 380/2015 Sb.
Sněmovní tisk nakonec prošel legislativním procesem a byl vyhlášen jako zákon č. 380/2015
Sb. s účinností od 1. ledna 2016. Tato novela odráží směr politiky nové vlády, reflektující
Programové prohlášení vlády153, neboť vláda Bohuslava Sobotky byla předkladatelem této
novely. Novela vzešla od Ministerstva financí nyní již řízeného Andrejem Babišem. Novela
pouze mění stávající sazby procentuální části loterijní daně u různých druhů loterií a jiných
podobných her. Namísto jedné sazby jsou zde nyní dvě sazby nastavené podle společenské
nebezpečnosti daněné hazardní hry.
Nově tak byla sazba poměrné části loterijní daně stanovena na 23 % (místo původních 20 %)
pro dílčí základ odvodu z loterií, kursových sázek, sázkových her v kasinu, karetních
turnajových a hotovostních sázkových her, ostatních loterií a jiných podobných her. Dále pak
28% pro sazbu poměrné části loterijní daně u výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení a k tomu ještě zvyšuje denní poplatek (pevná část loterijní daně) z 55 Kč na
80 Kč u výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Novela také mění
rozpočtové určení odvodů tak, že odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení (JHTZ) je nově přerozdělován v poměru 37 % pro Státní rozpočet a 63 % pro
obecní rozpočty (místo původních 20:80). Změny přehledně reflektuje tabulka.

153

Programové prohlášení vlády České republiky. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/
dulezite-dokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf, 2014.
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Tabulka č. 11: odvody z hazardních her dle loterijního zákona od 1. ledna 2016 do
současnosti (z. č. 380/2015 Sb.).154
Druh hazardu

Dílčí základ
odvodu (§41c)

Loterie
kursové sázky
sázkové hry v kasinu
karetní turnajové a hotovostní
sázkové hry
ostatní loterie a jiné podobné hry
výherní hrací přístroje (VHP) a jiné
technické herní zařízení (JTHZ)

23% IN-OUT
23% IN-OUT
23% IN-OUT
23% IN-OUT
23% IN-OUT
28% IN-OUT

Pevná část dílčího
základu odvodu
(§41c)
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
80 Kč/den
„za židličku“

Rozpočtové určení odvodu
v % (§41i)
70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec
70 státní rozpočet : 30 obec
37 státní rozpočet : 63 obec

Důvody, které vedly k tomuto znění novely, jsou dostatečně popsány v předchozí části
studie, pojednávající o Sněmovním tisku 627.
Současná úprava je platná až do současnosti. (5. březen 2016)
3.2.3.2 Nový balík zákonů regulujících hazard
Po nástupu nové vlády Bohuslava Sobotky do úřadu 29. ledna 2014 bylo po koaličním
vyjednávání sestaveno Programové prohlášení vlády, zmíněné již ve spojitosti se Sněmovním
tiskem 627. V jednom z bodů tohoto Programového prohlášení si vláda dala za cíl zvýšit
zdanění hazardu, sjednotit regulaci hazardu tak, aby vyhověla evropskému právu, rozšířit
možnost provozovat v České republice hazard i jako zahraniční provozovatel a konečně
předcházet patologickému hráčství. U všech předchozích popsaných návrhů novel loterijního
zákona vláda (a také Poslanecká sněmovna) řešila pouze jeden ze čtyř bodů týkajících se
hazardu – totiž zvýšení výběru daní.
U balíku nových moderních návrhů zákonů regulujících hazard, vedených jako Sněmovní tisky
578, 579 a 580, jsou splněny všechny body části programového prohlášení vlády o hazardu.
Sněmovní tisk 578 je návrh zákona o hazardních hrách, 579 návrh zákona o zdanění
hazardních her a 580 návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o hazardních hrách. V porovnání s předchozím jediným právním předpisem regulujícím
hazard – Loterijním zákonem, který v sobě reguloval jak loterie a jiné podobné hry, tak
stanovoval daňové povinnosti, současný návrh rozděluje materii do dvou návrhů zákonů,
z nichž jeden se zabývá pouze zdaněním, druhý ostatními aspekty hazardu. Třetí návrh
zákona vedený jako Sněmovní tisk 580 pouze propojuje starý Loterijní zákon s novými návrhy
právní úpravy.

154

Zákon č. 380/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.
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Předkladatelem všech tří návrhů zákonů je vláda. Návrhy byly vytvořeny Ministerstvem
financí na základě pověření vlády usnesením155 vlády č.: 165 ze dne 12. března 2014. Tímto
usnesením byl stanoven termín legislativních prací na zákoně upravujícím provozování
sázkových her tak, že k prosinci 2014 měl být návrh zákona (zákonů) předán vládě
a předpokládaná účinnost měla nastat v září 2015. Zákony mají tak již teď velké zpoždění,
neboť se nyní předpokládá, že budou v účinnosti od 1. ledna 2017.
Důvod zpoždění přijetí zákonů
Zpoždění je způsobeno Ministerstvem financí, které nebylo schopné ve stanoveném
harmonogramu zákony zpracovat v požadované kvalitě tak, aby splňovaly parametry
evropského práva. (Zejména Sněmovní tisk 578). Ačkoliv náměstek ministra financí
JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. deklaroval156, že návrh zákona bude zpracován a předložen
vládě v červnu 2014, nebyl. 8. října 2014 (10. října začaly volby do zastupitelstev obcí a části
Senátu) byla Ministerstvem financí uspořádána konference157 s názvem Hazardní hry v České
republice a jejich nová regulace, kde již měl být předložen dokonalý předpis způsobilý obstát
u Evropské komise. Předložený návrh měl však tak zásadní nedostatky v pohledu Evropského
práva, že musel být přepracován. Přepracovaný návrh byl předložen vládě podle
harmonogramu, tj. v prosinci 2014. Po projednání legislativní radou vlády byly shledány další
nedostatky, které musely být Ministerstvem odstraněny.
Realita je taková, že zákony byly předloženy vládě až 29. července 2015 a až 28. srpna 2015
Poslanecké sněmovně. Zde se odehrála další klíčová chyba, která celý legislativní proces
zdržela. Totiž, že návrhy zákonů byly předloženy vládě k projednání před zahájením
a dokončením notifikačního procesu u Evropské komise (EK) a to v rozporu s nařízením vlády
č. 339/2002 Sb. návrh zákona o hazardních hrách (Sněmovní tisk 578) a návrh změnového
zákona (Sněmovní tisk 580) byly předloženy Evropské komisi až 3. srpna 2015, tj. až po
předložení vládě. Notifikační proces u Evropské komise má odkladný účinek na schválení
návrhu zákona zákonodárným sborem 3 měsíce.
Při posuzování158 návrhu zákona o hazardních hrách (Sněmovní tisk 578) v notifikačním
procesu Evropské komise, podala k návrhu připomínky Evropská komise a Rakousko,
Podrobné stanovisko potom vydala Evropská komise a Malta. Připomínky byly zejména
k formě regulace hazardních her obecně závaznými vyhláškami obcí (k tomuto bodu byla
vytýkána nepředvídatelnost, kdy vydání obecně závazné vyhlášky ruší vydané povolení),
rozšíření platebních metod v rámci internetových hazardních her a uchovávání osobních dat
155

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014. Vláda České republiky, 2014.
tvrzení Miroslava Kalouska a Karla Fiedlera při sloučeném projednávání Sněmovních tisků 578, 579 a 580
v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Stenozáznam. 2015.
157
Konference Hazardní hry (mezinárodní konference). Ministerstvo financí České republiky. [online]. [cit. 201603-17].
Dostupné
z:
http://www.mfcr.cz/cs/o-Ministerstvu/vzdelavani/konference-a-seminare/2014/
konference-hazardni-hry-mezinarodni-konf-19436.
158
Zákon o hazardních hrách. Evropská komise [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=424.
156
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sázkařů. Podrobné stanovisko bylo vydáno ve věci výběru tzv. pověřených osob
– technických laboratoří osvědčujících, zda hazardní hry splňují požadavky dle zákona
o hazardních hrách.
Vydání Podrobného stanoviska má za následek prodloužení odkladné lhůty schválení o další
tři měsíce. Navíc se předkládající země musí vypořádat s výhradami v Podrobném stanovisku.
Důsledkem toho bylo, že návrh zákona o hazardních hrách mohl být schválen až po ukončení
odkladné lhůty k 4. únoru 2016 po zapracování připomínek a výhrad v podrobném
stanovisku.
Notifikační proces u návrhu zákona o zdanění hazardních her není vyžadován. (Důvody jsou
dostatečně popsány v souvislosti s novelizací loterijního zákona v předcházejících částech
studie.)
Notifikační proces návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o hazardních hrách (Sněmovní tisk 580) proběhl bez výhrad, tedy s odkladným účinkem
schválení návrhu pouze do 4. listopadu 2015.
Průběh legislativního procesu v České republice
Všechny tři návrhy zákonů byly předloženy Poslanecké sněmovně 28. srpna 2015.
Organizační výbor Sněmovny doporučil projednání zákonů – zpravodajem určen Ing. Jan
Volný. 1. čtení proběhlo 30. záři 2015 na 31. schůzi Sněmovny, bylo však přerušeno
a dokončeno až 9. prosince 2015 na 36. schůzi Sněmovny. Zákony prošly prvním čtením
a byly přikázány k projednání ve Výborech. Všechny tři návrhy ve výboru Rozpočtovém
a navíc byly projednány i ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Následovalo
2. čtení zákona, které se uskutečnilo 1. března 2016 na 42. schůzi Sněmovny. Bylo podáno
množství pozměňovacích návrhů poslanců (Sněmovní tisk 578 – 13 pozm. návrhů, Sněmovní
tisk 579 – 8 pozm. návrhů, Sněmovní tisk 580 – 2 pozm. návrhy) a zákon postoupen
k projednání Rozpočtovému výboru. Ten doposud návrhy zákonů neprojednal.
Návrh zákona o hazardních hrách
Návrh zákona o hazardních hrách reviduje a vytváří kompletně nový rámec úpravy
hazardních her. „Primární cíle nové právní úpravy týkající se hazardních her lze shrnout
jednoduše následujícím způsobem: efektivní výběr daní, ochrana sázejících a jejich okolí,
zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených
s provozováním hazardních her, otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se
sídlem v členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru, úprava provozování hazardních her prostřednictvím
internetu, nový postup povolovacího řízení, zavedení efektivního kontrolního mechanismu,
a naplnění závěrů a doporučení Evropské komise pro regulaci hazardu.“159
159

Vládní návrh zákona o hazardních hrách. 2015.
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Návrh zákona reflektuje všechny nálezy Ústavního soudu rozhodné pro problematiku
hazardu. Nejzásadnější z nich jsou popsány v předchozích částech studie. Návrh je plně
kompatibilní s právem Evropské unie.
Popsání veškerých změn, které zákon přinese, by bylo bezpředmětné pro potřeby této
studie, proto se zaměřím pouze na části zákona této studii blízké.
Ochrana sázejících a jejich okolí
Návrh zákona nově umožňuje hru pouze v kasinu, herně anebo na internetu. (Ruší se
možnost hry v provozovnách se zvláštním režimem – restaurace, nádraží apod.) To povede
ke snížení dostupnosti hazardních her a také omezení spouštění závislosti na hře při
konzumaci alkoholu.
Ochrana před sociálně patologickými jevy
Návrh zákona počítá se zřízením rejstříku osob vyloučených ze hry (§16 návrhu) Vyloučeny
budou osoby pobírající dávky hmotné nouze – mimo okamžité pomoci, osoby v úpadku,
osoby v předběžném opatření a přiměřeném omezení spočívajícím v omezení účasti na hře,
osoby, kterým bylo uloženo ochranné léčení, osoby, které o zápis požádají. Bylo by vhodné
rozšířit tento výčet i o osoby, které neplatí výživné, nebo dlužníky (lidé v exekuci). S tím však
návrh doposud nepočítá.
S předešlým souvisí i nově zavedené ustanovení o změnách sebeomezujících opatření, která
pokud budou hráčem zpřísněna, aplikují se okamžitě, pokud budou omezena, provede se
změna až po sedmi dnech.
Dalším ochranným opatřením je stanovení nepřekročitelných herních a časových limitů (max.
výhra/prohra/sázka za měsíc/týden/hodinu) podrobně stanovených v §15 návrhu.
Ustanovení o omezení a zpřísnění herních a časových limitů zde platí obdobně.
U kurzové sázky, technické hry a jakékoliv hazardní hry po internetu návrh přepokládá
nutnost registrace hráče. Hráč tak bude mít možnost neustálé kontroly prohraných
finančních prostředků a naopak stát bude mít možnost hráče informovat, pokud bude
naplňovat znaky problémového hraní.
Otevření trhu zahraničním provozovatelům a regulace internetu
Podle nového zákona o hazardních hrách by měli mít možnost provozovat hazardní hry
pouze právnické osoby se sídlem v České republice, Evropské unii, nebo Evropském
hospodářském prostoru. Nově je upravena i sféra internetu, kde zákon legalizuje, kromě již
dnes povolených her, sázkové hry typu kasino. Všechny druhy návrhem taxativně
upravovaných her je také možné provozovat prostřednictví internetu (kromě tomboly
a turnaje malého rozsahu). Naopak návrh nepředpokládá další umožnění provozování
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hazardních her pomocí telefonu a televizi – kvůli omezeným kontrolním mechanismům
a ochraně osobních dat.
V návrhu je nově i institut blokování internetových stránek nelegálních provozovatelů (§82),
tj. poskytovatelé připojení k internetu budou mít povinnost blokovat webové stránky
nelegálních provozovatelů hazardních her zveřejněných na seznamu Ministerstva financí.
Obávám se, že v praxi nebude dané ustanovení funkční, neboť již dnes existují způsoby jak se
blokaci ze strany poskytovatele internetového připojení vyhnout – tzv. proxyservery, kdy
k přístupu k internetové stránce je použito připojení přes jinou stránku v cizí zemi.
Návrh počítá i se zavedením blokace plateb u provozovatelů uvedených na seznamu
nelegálních provozovatelů hazardních her (§83), nově spravovaným Ministerstvem financí.
Zásadní pro funkčnost tohoto ustanovení bude, jestli se podaří Ministerstvu financí vyjednat
podmínky se zahraničními bankovními domy o blokaci transakcí.
Nový postup povolovacích řízení
Doposud stačilo pouze jedno povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané buď
obecním úřadem, nebo Ministerstvem financí. Nový zákon toto mění a předpokládá vydání
jednak základního povolení k samotnému provozování hazardní hry, vydaného
Ministerstvem financí a také vydání povolení k umístění herního prostoru obecním úřadem.
Povolené druhy hazardních her jsou nově taxativně vyjmenovány a není možné, aby
povolující orgán povolil jinou formu hry. (problematické ustanovení §50, odst. 3., loterijního
zákona). Mimo povolení je požadována bezúhonnost, bezdlužnost, kauce k základnímu
povolení, kauce k povolení k umístění herního prostoru.
Obecně závazné vyhlášky budou moci regulovat stejný okruh hazardních her, jako podle
loterijního zákona. Nyní však jednodušeji definovaných jako živá hra (pouze v kasinu),
technická hra (bývalá VHP a JTHZ), bingo a turnaj malého rozsahu. Návrh předpokládá
i zachování časového omezení hazardních her OZV.
Zavedení kontrolního mechanismu
Návrh předpokládá jako dozorující orgány Ministerstvo financí a nově i Celní úřad, zavede se
informační systém provozování hazardních her. V souvislosti s tím, že registry
monitorovacího systému a systém ještě nejsou vytvořeny, předpokládá návrh vznik
povinností provozovatelů v souvislosti s monitorováním hazardních her až jeden rok po
účinnosti zákona.
Změny od jeho předložení
Návrh v procesu přípravy od předložení vládě v prosinci 2014 doznal výrazných změn
a posunů, z nichž většinu lze charakterizovat jako změny zmírňující omezení dostupnosti
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a měnící nastavení strukturních charakteristik her směrem k vyššímu riziku pro rozvoj
problémového hráčství.
Maximální sázka je v návrhu z ledna je stanovena na 5 Kč v herně a 50 Kč
v kasinu, v současném návrhu je zdvacetinásobena na 100 Kč v herně a 1 000 Kč v kasinu.
Rovněž maximální prohra za hodinu se zvýšila – zatímco v návrhu z ledna je stanovena na
2 000 Kč v herně a 10 000 Kč v kasinu, v současném návrhu je to 45 000 Kč v herně,
respektive 450 000 v kasinu. V případě kasina se tak jedná až o 45-násobné zvýšení. Na rozdíl
od původního návrhu zákona se také změnil interval mezi jednotlivými hrami – z původních
5 sekund byl zkrácen na pouhé 2 sekundy, což znamená, že místo maximálně možných
720 her za hodinu by současná verze zákona umožnila až 1 800 her za hodinu. Oproti
původnímu návrhu zákona byla zmírněna i další navrhovaná opatření, a to nucená
15-minutová pauza, která měla následovat po 60 minutách technické hry (nyní po 120
minutách). Zatímco podle lednového návrhu mělo být v herně 15–30 přístrojů, v současném
návrhu již horní limit není a zůstává pouze spodní limit 15 přístrojů na hernu. V kasinu musí
být podle původního návrhu nejméně 4 stoly živé hry – tj. např. stůl s karetní hrou nebo
ruletou (v současném návrhu už pouze 3 stoly), a pokud je provozována technická hra, musí
být v kasinu minimálně 30 pozic technické hry. Na každý další stůl nad minimální počet
3 stolů živé hry je povoleno maximálně 10 pozic technické hry. V kasinu lze provozovat pouze
živou hru, technickou hru či bingo. Další změnou, oproti původnímu návrhu, je snížení kauce
pro kasino pro získání povolení k provozování hry od Ministerstva financí
Ministerstvo financí vydává základní povolení pro provozování hazardních her a to nejdéle na
6 let (5 let v návrhu z ledna 2015). Obecní úřady vydávají povolení k umístění herních prostor
na dobu povolení základního, nejméně však na 3 roky (v návrhu z ledna 2015 to byl 1 rok – to
by však příliš zvyšovalo rizikovost podnikatelského prostředí).
Návrh zákona ve verzi z ledna 2015 obsahuje také ustanovení omezující celkový počet pozic
technické hry na území České republiky. Verze z května sice umožňuje Ministerstvu financí
omezení počtu pozic technické hry prostřednictvím vyhlášky na maximálně 30–60 000, ale na
rozdíl od verze z ledna není toto omezení dáno obligatorně zákonem.160
Při projednávání návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou byly tyto změny řadou poslanců
kritizovány, zvláště v prvním čtení. Ve druhém čtení bylo potom podáno množství
pozměňovacích návrhů, které opět cílí na zpřísnění návrhu zákona směrem zpět k původní
verzi. Je nutné uvést, že v průběhu projednávání návrhu došlo k více změnám, které ho
zmírňovaly, ale v průběhu projednání byly do návrhu opět doplněny.

160

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K.,
JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. Výroční zpráva o hazardním hranív České republice v roce 2014. MRAVČÍK, V.
(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.ISBN 978-80-7440-126-8
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Návrh zákona o zdanění hazardních her
Návrh se zabývá problematikou hazardních her čistě z hlediska zdanění. Oproti současným
dvěma sazbám poměrné části odvodu z loterií a jiných podobných her. Zdaňovacím obdobím
bude podle návrhu nově namísto kalendářního roku kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání
a dodatečné daňové přiznání k dani z hazardních her se bude podávat pouze elektronicky,
a to datovou zprávou.
Zvýšení příjmů státního rozpočtu zavedením daně z hazardních her (jedná se o cca 1,9 až
2,3 mld. Kč) bude sloužit především k navýšení financování sportu.
Navrhovaná výše poměrné části loterijní daně bude pravděpodobně stanovena v této výši:
25 % pro dílčí základ daně z kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého
rozsahu, 30 % pro dílčí základ daně z loterií, bing a živých her a 35% pro dílčí základ daně
z technických her.
Návrh zavádí minimální daň z technické hry, která nahrazuje dosavadní pevnou část dílčího
odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení, je určena podle počtu
povolených herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení a svou výší
(9 200 Kč/herní pozice/čtvrtletí, tj. cca 100 Kč/herní pozice/den) odpovídá zvýšení dosavadní
pevné části dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení asi
o jednu pětinu.
Návrh přebírá současný systém rozpočtového určení odvodu z loterií a jiných podobných her
v případě dílčí daně z ostatních her jiných než technických her, tj. nadále je výnos rozdělován
mezi státní rozpočet a obecní rozpočty v poměru 70:30 ve prospěch státního rozpočtu.
Rozpočtové určení odvodu z technických her návrh stanovuje rozdělit v poměru 65:35 ve
prospěch rozpočtů obcí oproti současnému poměru 63:37 ve prospěch rozpočtů obcí,
přičemž pro účely rozdělení příslušného podílu na části tohoto výnosu mezi jednotlivé obce
bude rozhodující poměr povolených herních pozic v dané obci k celkovému počtu
povolených herních pozic na území České republiky; lze předpokládat, že tato změna nebude
mít výrazný vliv na celkové příjmy rozpočtů obcí.
Provozování hazardních her bude podle návrhu, s výjimkou služeb souvisejících s jejich
provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami, osvobozeno od daně
z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně. Současný stav, kdy loterie a jiné podobné
hry nejsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob, zůstává zachován. Zde považuji
za nutné zmínit, zdanění ve vztahu k zahraničním provozovatelům. Smlouvy, které má Česká
republika s cizími státy o zamezení dvojího zdanění, nebudou použitelné pro daň
z hazardních her. Působnost norem obsažených v těchto smlouvách je obvykle limitována
vztahem k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob. Daň
z hazardních her však není daní z příjmů fyzických osob ani daní z příjmů právnických osob.
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Daň z hazardních her však není ukládána namísto daně z příjmů fyzických osob ani daně
z příjmů právnických osob a nemá tedy povahu „nástupnické daně“ ve smyslu těchto
ustanovení.
Dílčím problémem, na který je třeba reagovat, je rozpor dosavadní slevy na dílčím odvodu
z loterií nebo z kursových sázek ve výši odpovídající hodnotě peněžitých darů poskytnutých
poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné
a sportovní, a to až do výše 25 % příslušného dílčího odvodu, se Smlouvou o fungování
Evropské unie. Uvedená sleva totiž, jak vyplývá ze stanoviska Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, může představovat veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem,
neboť podpora je selektivní a může docházet prostřednictvím Českého olympijského výboru
k zvýhodnění určitých subjektů vykonávajících hospodářskou činnost na tomto trhu
a naplnění ostatních podmínek nedovolené veřejné podpory. Z těchto důvodů návrh zákona
s předmětnou slevou nepočítá, ovšem některé z pozměňovacích návrhů podaných poslanci jí
podporují.
Změny od jeho předložení
V průběhu projednávání návrhu Poslaneckou sněmovnou se objevilo několik pozměňovacích
návrhů. Ty řeší buď změnu daňových sazeb u jednotlivých druhů hazardních her, nebo
rozpočtové určení odvodů, slevu na dílčím odvodu hazardní daně z loterií a kursových sázek
a fixaci poměrné části poměrného odvodu z hazardních her na protidrogovou politiku státu.
Daňové sazby byly vesměs navrhovány nižší, 23 % a 25 % pro všechny druhy hazardních her
mimo technické hry. Tam žádný z pozměňovacích návrhů nečinní změny, tj. lze předpokládat
skutečnou výši poměrné části daně u technické hry ve výši 35 %. Jeden z pozměňovacích
návrhů zvyšuje poměr rozpočtového určení odvodu hazardních her mimo technickou hru
z 30:70 na 40:60 ve prospěch státního rozpočtu (tzn., obce si přilepší). Navrhovaná sleva na
dílčím odvodu do výše 25% není reálně proveditelná z důvodu popsaného v předchozím
textu. Zajímavá je myšlenka fixace poměrné části poměrného odvodu na protidrogovou
politiku, ovšem ministr financí s jeho zavedením nepočítá.
Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
Tento návrh zákona propojuje návrh zákona o hazardních hrách s návrhem zákona o zdanění
hazardních her s již stávajícími právními předpisy, aby tak zajistil funkční návaznost.
Z nejzásadnějších změn míním změnu zákona o správních poplatcích, kde se zavádí nový
poplatek za podání žádosti o umístění herního prostoru (4 000 Kč) a změnu povolení
k umístění herního prostoru (2 500 Kč).
Další důležitou změnou je změna zákona o regulaci reklamy, kam návrh doplňuje nový §5j,
který stanovuje, že reklama na hazardní hry nesmí obsahovat sdělení, ze kterého lze nabýt
dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným
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získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo obdobné výdělečné činnosti. Dále pak tento
paragraf upravuje zákaz cílení reklamy na nezletilé a jejich zobrazování v reklamách. Konečně
tento paragraf stanovuje povinné sdělení v reklamě: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na
hazardní hře může vzniknout závislost!“.
Návrh zákona rovněž mění zákon o policii České republiky a o obecní policii tak, že dává
pravomoc jejich příslušníkům vstoupit do objektu herny, nebo kasina i když se nejedná
o provozovnu podle živnostenského zákona. Tato změna pomůže obcím při zachovávání
veřejného pořádku.
Důsledky legislativních změn
Pro obce
Z hlediska pravomocí dojde k přesunu pravomoci povolovat VHP na Ministerstvo financí, což
je vzhledem k vývoji hazardního trhu a jejich ústupu spíše pozitivní důsledek pro obce.
Pravomoci obcí ve vztahu k obecně závazným vyhláškám zůstanou v porovnání s pravomocemi danými loterijním zákonem stejná, nadále budou moci obecně závaznými
vyhláškami regulovat stejným způsobem hazard ve správním obvodu obce. Stejně tak
i způsobilost regulovat jednotlivé druhy hazardu zůstane zachována ve stejné míře jako
v aktuálně účinném znění loterijního zákona.
Návrh zákona o hazardních hrách zavádí tzv. turnaj malého rozsahu, který podléhá nově,
spolu s tombolou s herní jistinou do výše 100 000 Kč, pouze ohlašovací povinnosti.
Důsledkem pro obce je tak, zejména u turnajů malého rozsahu, že budou moci být pořádány
např. turnaje v pokeru jen na základě ohlášení (pokud vklad hráče do turnaje nepřekročí 500
Kč).
Příjem obecních rozpočtů z daně z hazardních her za rok 2017 se předpokládá cca 4,5 až
4,7 mld. Kč ročně, což v zásadě odpovídá současnému stavu161. To ovšem za předpokladu, že
budou naplněny předpoklady Ministerstva financí a souhrnná výše vybraných financí
stoupne. Vzhledem k větší zátěži provozovatelů (která pravděpodobně povede k likvidaci
provozovatelů hazardních her v méně lukrativních místech) se nedomnívám, že bude reálné
tento objem prostředků vybrat, spíše se vybere méně.
Rozpočtové určení poměrné části odvodů z technických her se mění ve prospěch obcí
(z 63:37 na 65:35), což by mohlo mít za následek, že množství vybraných prostředků
z hazardu obcemi se bude blížit dosavadním příjmům. Rozpočtové určení ostatních druhů
hazardních her zůstává stejné. (30:70 ve prospěch státního rozpočtu)

161

Vládní návrh zákona o dani z hazardních her. 2015.
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Pro provozovatele
Kromě odvodových povinností vyplývajících z návrhu zákona o zdanění hazardních her
(dostatečně popsaných v pasáži o návrhu zákona o zdanění hazardních her) vyvstávají další
náklady pro provozovatele z dalších návrhů zákonů a zákonů. Jsou to především správní
poplatky, které zůstanou zachovány v žádosti o přijetí základního povolení ve výši 5 000 Kč
k provozování hazardní hry a 3 000 Kč o jeho změnu. Přibude však nový správní poplatek za
přijetí žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru 4 000 Kč za přijetí žádosti
o vydání tohoto povolení a 2 500 Kč za jeho změnu. Je třeba počítat i kaucemi vyplývajícími
z návrhu zákona o hazardních hrách u obou druhů potřebných povolení. U základního
povolení je kauce pro každý druh povolované hry 5, 30, nebo 50 mil. Kč, podle druhu hry
a formě provozování.
U povolení k umístění herních prostor je to kauce za každého provozovatele. Výše je 1 milion
Kč za každou hernu, nejméně však 10 milionů Kč a nejvíce 50 milionů Kč. U kasina potom
10 milionů Kč za každé kasino, nejméně však 20 milionů a nejvíce 50 milionů Kč.
Nadto ještě vyvstávají provozovatelům další náklady ve formě investic do monitorovacích
zařízení a úpravy softwaru technických her, tak aby splňovali nové požadavky zákona
o hazardních hrách.
Někteří politici vyjádřili pochybnost nad tím, jestli je navrhovaná daňová zátěž efektivní, na
vrcholu Lafferovy křivky. Jestli nebude toto zatížení po zohlednění všech přidaných nákladů
za efektivním bodem zdanění. Ačkoliv byla zátěž podrobena analýze RIA (analýza dopadů
právního předpisu), jde pořád pouze o odhad toho, jak by důsledky mohly vypadat. Poslední
zvýšení daní proběhlo od ledna 2016 a ještě se tedy ani neví, jaký dopad mělo již toto
částečné zvýšení daně. Proto někteří zastávají názor, že by se se změnou sazeb daní nemělo
spěchat a naopak mělo by se počkat, až budou k dispozici statistická data za období 2016,
tedy po provedeném daňovém zatížení. Daňové předpisy totiž nepodléhají notifikačnímu
procesu a není tak třeba zohledňovat možné časové prodlevy způsobené právě notifikací.
Pokud by celkové zdanění (kam můžeme pro tyto účely započíst i extra výdaje na nově
zaváděná opatření) přesáhlo efektivní daňové zatížení podle Lafferovy křivky, místo legálního
způsobu provozování by tak provozovatelé měli větší sklony směřovat do prostředí šedé
a černé ekonomiky.
Největší zatížení pocítí provozovatelé technické hry, předpoklad je že velikost trhu
s technickou hrou se díky opatřením zavedeným novým balíkem zákonů zmenší o čtvrtinu.
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Tabulka č. 12: Pravděpodobné dopady opatření na technickou hru.162
Omezení
Omezení hraní v restauracích
Omezení hráčů pobírajících dávky v hmotné nouzi
Přerušení hry
Zavření heren
Maximální sázka
Ostatní – sousedství, atd.
Celkem pokles způsobený omezujícími opatřeními

Vliv (%)
-2%
-2%
-9%
-4%
-5%
-2%
-24%

Pro hráče
Důsledky nového návrhu zákona o hazardních hrách přináší nejvíce benefitů právě hráčům.
Anti-adiktologická opatření a brzdy zcela jistě pomohou při prevenci patologického hráčství.
Skvělým krokem je i vytvoření seznamu hráčů vyloučených ze hry, do kterého budou
zařazeny osoby pobírající dávky v hmotné nouzi a další. (dostatečně popsáno v části studie
o návrhu zákona o hazardních hrách). Kladně hodnotím i zavedení povinné registrace
u kurzových sázek, technické hry a všech forem hry po internetu. Stát tak bude moci
v případě, že hráčovo chování bude naplňovat znaky problémového hráčství, takového hráče
informovat o možnostech postupu k odstranění závislosti.
Problematickým bodem nového návrhu jsou příliš vysoké hodnoty hodinové prohry
u technické hry a s ní související maximální výše sázky. Je možné, že budou v pokračování
projednávání odhlasovány pozměňovací návrhy, které by tyto parametry snížily, ovšem to je
nejisté.

162
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4.

Závěr

Na začátku bádání v problematice hazardu byly stanoveny následující hypotézy:
1. Obce nezvládají regulaci hazardu na svém území.
2. Současný stav v oblasti hazardu je zapříčiněn selháním regulátora.
3. Stát se snaží hazard omezit.
Nyní shrnu získané poznatky a komparuji je s vyslovenými hypotézami.
1. Tato hypotéza se nepotvrdila. V průběhu posledních let se pravomoci obcí k regulaci
hazardu výrazně zvětšily. Do roku 2011 byl stav skutečně takový, že obce byly v situaci,
kdy nemohly efektivně hazard na svém území regulovat. Regulace se omezovala pouze
na výherní hrací přístroje. Stěžejním bodem byl nález Ústavního soudu „Chrastava“, který
deklaroval právo obcí regulovat kromě VHP i videoloterijní terminály, které podle zjištění
této studie jsou největším problémem z hlediska patologického hráčství. Další vývoj
pravomoci obcí poté směřoval k posílení jejich pravomoci hazard regulovat, zejména
přijetím novely loterijního zákona č.: 300/2011 Sb., který nově rozšířil pravomoc obcí
regulovat veškerá elektronická herní zřízení (EHZ). Nejnovější, právě projednávaný, návrh
zákona o hazardních hrách pravomoci obce k regulaci hazardu dále nerozšiřuje, pouze je
zpřehledňuje.
2. Tato hypotéza se potvrdila. Ačkoliv EHZ kulminovala v roce 2011, kdy bylo povoleno
nejvíce těchto zařízení, důsledky jejich rozmachu jsou patrné dodnes, neboť povolení
stále dobíhají. V místech kde byla stanovena regulace obecně závaznou vyhláškou, musí
Ministerstvo financí z moci úřední zrušit povolení k provozu EHZ, ovšem povolení je tolik,
že než k jejich zrušení dojde, může být hazard dlouhou, dobu provozován dál i v rozporu
s obecně závaznou vyhláškou. K povolování i rušení povolení loterií a jiných podobných
her podle §50, odst. 3, Loterijního zákona je příslušný odbor dozoru nad sázkami
a loteriemi Ministerstva financí. Tento odbor v minulosti povoloval obrovská množství
zařízení i přes nesouhlas obcí, kde měla být zařízení povolena a to i přes deklaraci, že
zařízení budou povolena pouze s výslovným souhlasem obce. Toto spatřuji jako selhání.
Toto selhání však vychází z hlubšího selhání, které lze označit jako selhání státu, které
spatřuji v tom, že stát nebyl schopný novelizovat Loterijní zákon tak, aby v dostatečné
míře reagoval na technologický vývoj a potřeby společnosti. V této věci se vyjádřil163
exministr financí Miroslav Kalousek při projednávání návrhu zákona o hazardních hrách
v prvním čtení: „Synot a Sazka měly vždy více poslanců, než jakákoliv vláda, než aby mohl
být nový zákon prosazen. Kdyby nedošlo ke krachu Sazky, tak se změna zákona neprosadí
dodnes.“

163

Stenozáznam projednávaní návrhu zákona o hazardních hrách v Poslanecké sněmovně v prvním čtení, 2015.
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3. Tato hypotéza se potvrdila. V současnosti se stát, respektive vláda snaží skutečně hazard
omezit. To je patrné z návrhu nejnovějšího zákona o hazardních hrách, který prochází
legislativním procesem. Zpoždění, se kterým přichází teprve v současnosti tento nový
návrh, však vzbuzuje pochybnosti o tom, zda v posledních deseti letech měl stát opravdu
snahu hazard omezit. Daňové příjmy z hazardu jsou totiž značné. Spíše lze na základě
provedeného zkoumání tvrdit, že do roku 2012 byl hazard velice benevolentně tolerován,
částečná regulace v podobě vyššího daňového zatížení přišla až v roce 2012 a následně
opravdová regulace, která by zabezpečovala ochranu hráčů před patologickým
hráčstvím, přijde až v roce 2017.
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Přílohy
Tabulka všech provozovatelů loterií a jiných podobných her k 31. prosinci 2015. Seznam provozovatelů loterií a sázkových her – ke dni 1. prosince 2015.
Typ činnosti dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách*

Provozovatel

IČ

Sídlo

§ 2 písm.
c)

§ 2 písm. d)

§2
§2
§ 2 písm.
písm. e) písm. g) h)

Číselné
loterie

Okamžité
loterie

VHP

Bingo

Kursové
sázky

§ 2 písm. i)

§2
§ 2 písm. § 2
§ 2 písm. m)
písm. j) k)
písm. l) bod 1

Sázkové hry
v kasinu

TZ
– §2 j)

3E PROJEKT, a. s.

25389092

Ostrava

●

ADMIRAL GLOBAL BETTING a. s.

26232375

Komořany

●

AGH VLT a. s.

27818900

Praha

ALEKS CZ a. s.

26212013

Praha

●

●

APEX gaming EUROPE a. s.

47252481

Praha

●

●

AUTO GAMES, a. s.

25544608

Praha

AZ-TECHNIKA a. s.

26492580

Praha

●

●

BANCO – CASINO a. s.

26446197

Praha

●

●

BENTOM CZ a. s.

27096912

Praha

●

BONVER WIN, a. s.

25899651

Ostrava

BRILLIANT HAPPY DAY a. s., HAPPY
DAY holding

26346559

Plzeň

CAMPA – NET a. s.

27770567

Jeseník

CASINO KARTÁČ Group a. s.

25899848

Ostrava

CEC Praha a. s.

25673394

Czech Casinos a. s.

●

●

Dostihy

IVT

Turnaje
v povoleném
kasinu

§ 2 písm. m) bod § 2
§ 50
2
písm. n) odst. 3

§ 50
odst. 3

§ 50 odst. 3

§ 50
odst. 3

Internetová
karetní hra

EMR

Internetové
kursové sázky

Ostatní

●

●

LLS

E-hry

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Praha

●

●

00661988

Praha

●

●

Českomoravská loterijní a. s.

26722071

Praha

EMVA a. s.

25328514

Zlín

●

ENDL + K a. s.

26805600

Olomouc

●

●

Euro Queen a. s.

27625231

Praha

●

●

EVOL a. s.

63078309

Komořany

●

FORBES Casino, a. s.

27344916

Praha

●

FORTUNA GAME a. s.

-

Praha

FORTUNA sázky a. s.

28508815

Praha

GAMINE GROUP a. s.

01390899

Praha

GAPA GROUP a. s.

27536611

Praha

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
●
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Tabulka všech provozovatelů loterií a jiných podobných her k 31. prosinci 2015. Seznam provozovatelů loterií a sázkových her – ke dni 1. prosince 2015.
Typ činnosti dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách*

Provozovatel

IČ

Sídlo

§ 2 písm.
c)

§ 2 písm. d)

§2
§2
§ 2 písm.
písm. e) písm. g) h)

Číselné
loterie

Okamžité
loterie

VHP

Kursové
sázky

§2
§ 2 písm. § 2
§ 2 písm. m)
písm. j) k)
písm. l) bod 1

Sázkové hry
v kasinu

TZ
– §2 j)

Dostihy

IVT

Turnaje
v povoleném
kasinu

§ 2 písm. m) bod § 2
§ 50
2
písm. n) odst. 3

§ 50
odst. 3

§ 50 odst. 3

§ 50
odst. 3

Internetová
karetní hra

EMR

Internetové
kursové sázky

Ostatní

LLS

E-hry

●

GLOBDATA a. s.

25098900

Praha

GOLD HAPPY DAY a. s., Happy Day
holding

25227246

Plzeň

HELVET GROUP a. s.

27663361

Praha

CHANCE a. s.

28178815

Beroun

INCRA a. s.

28903561

Praha

INGO Casino, a. s.

64949249

Františkovy
Lázně

KIMEX CASINO, a. s.

25360892

Ostrava

King's casino a. s.

26366673

Rozvadov

●

LEVEL group, a. s.

25374338

Ostrava

●

Loterie Korunka a. s.

14613549

FrýdekMístek

Lucky Money a. s.

27205746

Praha

MANAMA CZ a. s.

27101711

Praha

●

MARINER plus, a. s.

26035201

České
Budějovice

●

MAXI-TIP a. s.

25689053

Přerov

MERKUR CASINO a. s.

27151506

Praha

MOD PLAY a. s.

29054249

Praha

multigate a. s.

25912186

Olomouc

NET and GAMES a. s.

28330633

Brno

Paradise Casino Admiral a. s.

25336991

Komořany

Play games a. s.

24773255

Praha

POWER, a. s.

62582241

Praha

●

PRAGUE BOWL a. s.

25638971

Čestlice

●

PROFI GRUP CZ a. s.

29003407
25178326

R&P a. s.

Bingo

§ 2 písm. i)

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Praha

●

●

●

Veselí nad
Lužnicí

●

●

●
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Tabulka všech provozovatelů loterií a jiných podobných her k 31. prosinci 2015. Seznam provozovatelů loterií a sázkových her – ke dni 1. prosince 2015.
Typ činnosti dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách*

Provozovatel

IČ

Sídlo

§ 2 písm.
c)

§ 2 písm. d)

§2
§2
§ 2 písm.
písm. e) písm. g) h)

Číselné
loterie

Okamžité
loterie

VHP

●

●

Bingo

Kursové
sázky

§ 2 písm. i)

§2
§ 2 písm. § 2
§ 2 písm. m)
písm. j) k)
písm. l) bod 1

Sázkové hry
v kasinu

TZ
– §2 j)

Dostihy

IVT

Turnaje
v povoleném
kasinu

§ 2 písm. m) bod § 2
§ 50
2
písm. n) odst. 3

§ 50
odst. 3

§ 50 odst. 3

§ 50
odst. 3

Internetová
karetní hra

EMR

Internetové
kursové sázky

Ostatní

LLS

E-hry

●

Rebuy Stars a. s.

24286320

Praha

SAZKA a. s.

26493993

Praha

SKOKY, a. s.

41188179

Praha

●

SLOT Group, a. s.

62741560

Karlovy Vary

●

SPORT GAMES a. s.

27242641

Zdiby

●

SPORT GAMES WIN a. s.

27381081

Zdiby

Star's casino a. s.

03414191

Železná Ruda

SYNOT TIP, a. s.

26301091

Uherské
Hradiště

Štístko, a. s.

27566447

Praha

TIPGAMES a. s.

26709112

Praha

TIPSPORT a. s.

18600824

Beroun

Tipsport.net a. s.

28471008

Beroun

TOTO CZ a. s.

25935992

Pardubice

Trans World Hotels
& Entertainment, a. s.

64358267

Česká Kubice

Victoria – Tip, a. s.

26059517

Praha

VIKTORIAPLAY, a. s.

25402391

Liberec

●

●

VIP CLUB a. s.

45275530

Praha

●

●

Viva Casino, a. s.

25766333

Praha

W.G.G. a. s.

29120764

Praha

WEKOSA a. s.

60197153

Praha

●

●

●
●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky.

93
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656
Mgr. Pavel Houser, Mantinely činnosti obce v oblasti omezování eticky sporného podnikání (2017_C_09)

Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na vložených částkách v roce 2014.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky.
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Podíl jednotlivých druhů loterií a jiných podobných her na příjmech provozovatelů v roce 2014.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky.
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Výherní hrací přístroj (Zdroj: SPELOS).
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Centrální loterní systém (Zdroj: SPELOS).
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