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1. V § 66 odst. 2 se na konci odstavce doplňuje věta, která zní:
„Za reklamu, sdělení nebo jinou formu propagace není považováno oznámení podle § 67 odst.
2 a § 68 odst. 2.“
2. V § 67 odst. 2 se doplňuje druhá věta, která zní:
„Je zakázáno označovat hernu slovem „kasino“ nebo jeho odvozeninami.“

Odůvodnění
Novelizační bod 1 vyjadřuje zpřesnění navrhované právní úpravy, která si při extenzivním výkladu
sama odporovala. Na jednu stranu přikazovala viditelně označit herní prostory jako „hernu“ nebo
„kasino“, na druhou stranu zakazovala na herních prostorech umísťovat reklamu, sdělení nebo jiné
formy propagace. Přitom viditelné označení „herna“ nebo „kasino“ by při extenzivním výkladu bylo
možné označit také za formu propagace. Z tohoto důvodu se navrhuje postavit na jisto, že toto
označení reklamou, sdělením ani jinou formou propagace není.
Novelizační bod č. 2 reaguje na v současné době časté zneužívání termínu kasino ze strany heren.
Kasina představují v oblasti hazardního průmyslu nejvyšší úroveň kvality a jsou zaměřeny na zcela
jinou klientelu než herny, podléhají také přísnější regulaci a proto je na místě přímo v zákoně termín
kasino vyhradit pouze těmto provozovnám.

Vyznačení změn

§ 66
Informační povinnost
(1) Provozovatel je povinen umístit na viditelném místě v herním prostoru
a) identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
b) identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících s
patologickým hráčstvím,
c) informaci o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,
d) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,
e) nabídku využití sebeomezujících opatření,
f) herní plán,
g) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, umožňuje-li to povaha
provozované hazardní hry, a
h) ukazatel času viditelný po celou dobu účasti na hazardní hře.
(2) Na budově nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní prostor nachází,
nesmí být umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy propagace, zejména slovní, zvukové,
pohyblivé, statické, světelné nebo grafické, na provozování hazardních her nebo získání výher. Za
reklamu, sdělení nebo jinou formu propagace není považováno oznámení podle § 67 odst. 2 a §
68 odst. 2.
(3) Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení do jejich
vnitřních prostor.

§ 67
Herna
(1) Hernou se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je provozována
technická hra jako hlavní činnost.
(2) Herna musí být viditelně označena názvem, který obsahuje slovo „herna“. Je zakázáno
označovat hernu slovem „kasino“ nebo jeho odvozeninami.
(3) Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.
(4) V herně lze provozovat pouze technickou hru.
(5) V herně lze provozovat nejméně 15 povolených herních pozic technické hry.

