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VII. volební období
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Pozměňovací návrh Karla Fiedlera
k vládnímu návrhu zákona o hazardních hrách
/sněmovní tisk č. 578/

1. V § 44 odst. 3 se doplňuje druhá věta, která zní:
„Údaje, které mají být evidovány na uživatelském kontu dle předchozí věty, musí být
evidovány po dobu 1 kalendářního měsíce.“
2. V § 44 se odstavec 6 zrušuje.
3. V § 50 odst. 3 se za slova „120 minut“ vkládají slova „souvislého hraní“.
4.

V § 52 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Technická zařízení umístěná v kasinu mohou být propojena se zařízením, které umožňuje
kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje odstavec 2. Nejvyšší kumulovaná výhra
nesmí v takovém případě přesáhnout 5 000 000 Kč.
(5) Je-li technická hra provozována v cizí měně, stanoví nejvyšší sázku a nejvyšší výhru
ministerstvo v základním povolení.“

5.

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

6.

V § 54 odst. 2 zní:
„(2) Výhra je sázejícímu proplacena po ověření její výše na příslušném elektronickém
ukazateli.“

7. V § 72 odst. 5 se slova „2 let” nahrazují slovy „6 měsíců”.
8. V § 122 odst. 2 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmena o) až z) se označují jako písmena n) až y).
9. V § 122 odst. 8 písm. a) se slova „n), p), w) nebo y)“ nahrazují slovy „o), v) nebo x)“.
10. V § 122 odst. 8 písm. b) se slova „o), q), r), nebo t)“ nahrazují slovy „n), p), q) nebo s)“.
11. V § 122 odst. 8 písm. c) se slova „s), u), v), x), nebo z)“ nahrazují slovy „r), t), u), w) nebo
y)“.

Odůvodnění

K bodu 1)
V návaznosti na sebeomezující opatření, která si může účastník hazardní hry provozované na
technickém zařízení dle ustanovení § 15 odst. 2 vládního návrhu zákona nastavit, dochází
k jednoznačnému stanovení doby, po kterou je nezbytné uchovávat v rámci uživatelského konta
evidenci stanovených dat, a to takovým způsobem, aby byla zajištěna funkčnost a účinnost
předmětných sebeomezujících opatření.

K bodu 2)
Navrhovaná úprava ruší zákaz obsažený ve vládním návrhu zákona spočívající v nemožnosti účasti ve
hře na více technických zařízeních současně. Takový zákaz je zcela nadbytečný, a to s ohledem na
navrhovaná sebeomezující opatření hráčů, zejména potom na sebeomezující opatření účastníka
hazardní hry spočívající v možnosti stanovení maximální výše sázky, jakož i prohry na technickém
zařízení za jeden den i měsíc.

K bodu 3)
Navrhovaná úprava toliko zpřesňuje stávající definici povinnosti povinného přerušení technické hry
obsaženou ve vládním návrhu zákona, kdy staví najisto, že musí jít o 120 minut souvislé hry.
Navrhovaná změna nemá vliv na rozsah a účinnost omezení délky hry na technickém zařízení
obsažené ve vládním návrhu zákona.

K bodu 4)
Navrhovaná úprava doplňuje stávající vládní návrh zákona, kdy explicitně umožňuje provozovatelům
hazardních her využít možnosti zavedení tzv. jackpotu, přičemž současně stanoví striktní pravidla pro
využití této možnosti. Navrhovaná změna vychází ze stávající právní úpravy obsažené v zákoně
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění, současně se jedná o standardní
nabídku alternativní výhry u všech typů sázkových her používanou v celém světě.
Navrhovaná úprava současně umožňuje, aby ministerstvo financí povolilo jinou herní měnu, než jsou
české koruny a byla tak zajištěna možnost reflektovat nejčastěji používané měny u jednotlivých
provozovatelů hazardních her. Výhodou zaváděné možnosti je také eliminace potřeby každodenního
nastavování minimálních a maximálních limitů sázek při změně měnového kurzu. Navrhovaná změna
vychází ze stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách v platném znění.

K bodům 5) a 6)
Navrhovaná úprava zpřesňuje vládní návrh zákona v tom smyslu, že zcela jasně vymezuje zařízení,
prostřednictvím kterého nemůže dojít k výplatě výhry účastníkovi hazardní hry. Namísto
navrhovaného „koncového zařízení“, které není ve vládním návrhu zákona zcela jasně definováno,
zavádí navrhované změna jasně, že výplata výhry nemůže proběhnout na technickém zařízení, jehož
definice je ve vládním návrhu zákona zcela jasná. Současně navrhovaná změna formálně upravuje
způsob výplaty výhry.

K bodu 7)
Navrhovaná úprava zkracuje délku doby, po kterou by měli provozovatelé hazardních her uchovávat
příslušné záznamy v elektronické podobě, kdy však současně podstatným způsobem prodlužuje tuto
dobu oproti současnému stavu. Navrhovaná změna nebude mít vliv na cíle, které jsou s povinností
uchovávat předmětná data spojeny.

K bodům 8) až 11)
Jedná se o legislativně technické úpravy reagující na zrušení § 44 odst. 6.

Vyznačení změn
§ 44
Účast na technické hře
(1) Podmínkou účasti na technické hře je registrace.
(2) Registraci zajišťuje provozovatel.
(3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, přidělení
přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou
evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od peněžních prostředků
ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele. Údaje, které mají být evidovány na uživatelském
kontu dle předchozí věty, musí být evidovány po dobu 1 kalendářního měsíce.
(4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze jedno uživatelské
konto.
(5) Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po úspěšném zadání přístupových
údajů k uživatelskému kontu do softwarového hracího systému provozovatele nebo předložení jiného
přístupového prostředku.
(6) Uživatelské konto nesmí umožnit účast na technické hře na více technických zařízeních
současně.

§ 50
Hra technické hry
(1) Jedna hra technické hry je ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění vytváří
náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z vkladu sázka na jednu
hru.
(2) V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než
2 vteřiny.
(3) Účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí být vždy po uplynutí 120 minut
souvislého hraní přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které nebude účastníkovi hazardní hry
umožněna účast na žádné technické hře.

§ 52
Nejvyšší sázka a nejvyšší výhra
(1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 100 Kč a výhra z
jedné hry přesáhnout 50 000 Kč.
(2) U technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1 000 Kč a výhra
z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.
(3) U technické hry provozované jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1000
Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.
(4) Technická zařízení umístěná v kasinu mohou být propojena se zařízením, které
umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se nevztahuje odstavec 2. Nejvyšší kumulovaná
výhra nesmí v takovém případě přesáhnout 5 000 000 Kč.
(5) Je-li technická hra provozována v cizí měně, stanoví nejvyšší sázku a nejvyšší výhru
ministerstvo v základním povolení.

§ 54
Výplata výhry
(1) Koncové Technické zařízení provozovatele nesmí vyplatit výhru ve formě bankovek a mincí.
(2) Výhru proplatí sázejícímu provozovatel technické hry nebo jím pověřená osoba po ověření
její výše na příslušném elektronickém ukazateli. Výhra je sázejícímu proplacena po ověření její
výše na příslušném elektronickém ukazateli.

§ 72
Monitorování v herně a kasinu
(1) Provozovatel je povinen vybavit hernu nebo kasino monitorovacím zařízením umožňujícím
po celou provozní dobu v reálném čase zaznamenávat vstup do herny nebo kasina. Monitorování musí
být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci.
(2) Provozovatel herny je povinen vybavit hernu monitorovacím zařízením umožňujícím po
celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celý prostor herny, který je využíván k provozování
hazardních her, zejména prostor, kde probíhá identifikace osob žádajících o registraci podle § 46 odst.
2.
(3) Provozovatel kasina je povinen vybavit kasino monitorovacím zařízením umožňujícím po
celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celou plochu všech hracích stolů umístěných v
kasinu, včetně celého ruletového kola a celého ruletového stolu, pokladny pro dotování žetonů,
pokladny na bankovky a mince, pokladny na spropitné, dále pokladnu, celý prostor kasina, který je
využíván k provozování hazardních her tak, aby monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly a
prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými
prostředky používanými k živé hře. Z monitorovacího záznamu musí být zřetelně patrné číslice na
ruletovém kole a na hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet, počet žetonů a hodnota bankovek
a mincí.
(4) Monitorovací zařízení podle odstavců 2 a 3 musí být vybaveno časovou a datovou funkcí a
pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný. Zvuk je zaznamenáván současně se
snímaným obrazem. Zaznamenaný zvuk nesmí být zkreslený oproti monitorované skutečnosti.
(5) Provozovatel je povinen uchovávat záznam pořízený monitorovacím zařízením podle
odstavců 1 až 4 a jeho zálohu po dobu 2 let 6 měsíců, a to tak, aby bylo zabráněno jejich poškození,
zneužití, odcizení nebo zničení. Provozovatel je současně povinen při nakládání se záznamy dodržovat
podmínky stanovené zákonem upravujícím nakládání s osobními údaji.
(6) Provozovatel je povinen každých 24 hodin ověřit funkčnost monitorovacího zařízení, pořídit
o ověření písemný záznam a oznámit celnímu úřadu každou jeho poruchu a termín jejího odstranění
do 24 hodin od zjištění poruchy. Příslušným celním úřadem pro oznámení poruchy je celní úřad
vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, na kterém se herní prostor
nachází. V případě poruchy monitorovacího zařízení nesmí být na hracím stole, jehož monitorování se
porucha týká, provozována živá hra. Dojde-li k poruše monitorovacího zařízení u pokladny, na vstupu
nebo u všech hracích stolů nacházejících se v kasinu zároveň, musí být kasino až do odstranění
poruchy tohoto zařízení uzavřeno.
(7) Celnímu úřadu musí být umožněn přístup do prostor, kde je umístěno monitorovací zařízení.
Provozovatel má povinnost zpřístupnit celnímu úřadu záznamy pořízené monitorovacím zařízením, a
to i mimo prostor herny nebo kasina.

§ 122
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování stanovenými v
základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím
jiného modelu technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen,
d) provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,
e) provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování ohlašovaných
hazardních her,
f) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla řádně ohlášena,
nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou
osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních
her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujích látek,
h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,
i) v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním hazardních hry tak, aby
byly každému snadno dostupné v českém jazyce,
j) v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,
k) v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuráčkou pomůcku, bylinný výrobek určený ke
kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem výhry hazadní hry,
l) nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,
m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,
n) provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,
o) nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit sebeomezující opatření
podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnou,
p) v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,
q) v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní,
r) v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo kasina,
s) v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat uživatelské
konto,
t) nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,
u) v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení
provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,
v) v rozporu s § 25 provede slosování loterie,
w) nesplní povinnosti podle § 26,
x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný časový údaj o přijetí
sázky,
y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal
sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo
z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno
uživatelské konto,
b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi
uživatelskými konty,
d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení
provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení provozování těchto her,
e) nesplní povinnost podle § 35,
f) v rozporu s § 36 nevede nebo uchovává evidenci všech přijatých sázek,
g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,
h) v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,

i)
j)
k)
l)
m)

prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,
neplní povinnost podle § 41,
v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor,
v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,
v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno
uživatelské konto,
n) v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého uživatelského
konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních současně,
on) v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
po) provede registraci v rozporu s § 46,
qp) v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle jak 30 dní,
rq) v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi
uživatelskými konty,
sr) nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst. 1, 2
nebo 3,
ts) v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav nastavených
sebeomezujících opatření,
ut) nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,
vu) v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,
wv) nezajistí dálkový přenost herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého
technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle § 55 odst. 2,
xw) v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových zařízení
nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,
yx) v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo
zy) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina
nebo u hracího stolu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,
neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle § 58 odst. 6,
nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 odst. 9,
nevede denní herní výkaznictví podle § 60,
poruší povinnost podle § 65 nebo § 66,
provozuje hernu v rozporu s § 67,
provozuje kasino v rozporu s § 68,
umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,
v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení
provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování hazardní hry,
neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,
provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,
v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře,
nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, stanoveným způsobem
povinné informace podle § 75,
v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,
v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více než jedno
uživatelské konto,
v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o
registraci,
registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,
v rozporu s § 78 odst. 5 provede změnu registrovaného platebního účtu nebo registrované platební
karty,
v rozporu s § 78 odst. 6 provede platbu z uživatelského konta ve prospěch jiného než
registrovaného platebního účtu nebo registrované platební karty,

u) nevrátí platbu provedenou ve prospěch uživatelského konta jinak než převodem z registrovaného
platebního účtu nebo registrované platební karty podle § 78 odst. 7,
v) provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,
w) v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle jak 30 dní,
x) v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného uživatelského
konta přesáhl čásktu 3 000 Kč,
y) v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného uživatelského
konta, nebo
z) v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky z dočasného
uživatelského konta na jeho uživatelské konto.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,
b) v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi dočasnými
uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu podle § 80 odst. 4,
c) v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení,
nebo nepředloží dokladů o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, nebo
d) v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k
umístění herního prostoru, nebo nepředloží dokladů o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo.
(5) Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky se dopustí správního deliktu tím,
že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu k internetovým stránkám podle § 82.
(6) Osoba oprávněná podle zákona upravujícího platební styk poskytovat platební služby a
vydávat elektronické peníze na území České republiky se dopustí správního deliktu tím, že neučiní ve
stanovené lhůtě opatření k zamezení platebních služeb ve spojitosti s platebními účty zařazenými do
seznamu nepovolených internetových her podle § 83.
(7) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), d), e), f), n) nebo r),
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene h), j), k), l), m), o), p), q), s), v), w) nebo
z),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).
(8) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta
a) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo y) o), v) nebo x),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle c), e), f), g), k), m), o), q), r), nebo t) n), p), q) nebo s),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), j), s), u), v), x), nebo z) r), t), u), w)
nebo y).
a)
b)
c)
d)

(9) Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta
do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene l),
do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle e), f), g), h), j), k) nebo n),
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), o), p), q), t), v), nebo w),
do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), m), r), s), u), x), y) nebo z).

(10) Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo d),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo b).
(11) Za správní delikt podle odstavce 5 a 6 se uloží pokuta až do 1 000 000 Kč.
(12) Spolu s pokutou nebo místo pokuty se také uloží sankce uvedená v § 123 nebo 124 nebo
ochranné opatření uvedené v § 125.

