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

1. V § 7 odst. 3, § 121 odst. 1 písm. d) a § 122 odst. 1 písm. g) se slovo “potravin,” nahrazuje slovem
“alkoholických”, čárka za slovem „nápojů“ se zrušuje, za slovo „nápojů“ se vkládá slovo „a“ a
slova „nebo povzbuzujících látek“ se zrušují.
2. V § 15 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Dnem se pro účely hazardních her rozumí doba 24 hodin od zahájení hazardní hry.“
3. V § 17 se vkládá druhá věta, která zní:
„Zákaz vpuštění osoby uvedené v předchozí větě do herny nebo kasina se nevztahuje na prostory,
v nichž probíhá kontrola zápisu osoby do rejstříku.“
4. V § 58 odst. 1 se v poslední větě slova „stejnou sadu hodnotových žetonů“ nahrazují slovy „pouze
žetony schválené v základním povolení“.

Odůvodnění
K bodu 1)
Navrhovaná úprava zmírňuje restrikci možnosti provozovatele hazardní hry poskytnout jejímu
účastníkovi přiměřené občerstvení. I nadále nebude možné, aby provozovatel hazardní hry poskytoval
účastníkovi jako výhodu alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Nově však bude možné, aby
provozovatel hazardní hry, stejně jako v současné době, poskytl účastníkovi občerstvení (např.
nealkoholický nápoj nebo kávu). Takový servis a přístup k hráčům zvyšuje kulturu prostředí v herních
prostorách a je zcela běžný ve vyspělých státech.
Současně je navrženo vypuštění termínu povzbuzujících látek, neboť vládní návrh zákona nedefinuje,
co se jimi rozumí (např. zda i káva nebo nápoj kolového typu) a současně zakazuje poskytování
alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Nezákonné povzbuzovací látky jsou z principu
vyloučeny dle jiných právních předpisů a ponechání nejasné úpravy je tak v daném případě
nadbytečné.

K bodu 2)
Navrhovaná úprava toliko zpřesňuje terminologii obsaženou ve vládním návrhu zákona, a to v tom
smyslu, že zcela přesně stanoví, co se rozumí termínem den.

K bodu 3)
Navrhovaná změna staví na jisto, že kontrola, zda hráč není veden v rejstříku osob vyloučených
z účastni na hazardních hrách, může probíhat uvnitř budovy, ve které se herna nebo kasino nacházejí,
aniž by ze strany provozovatele došlo k porušení zákona. Navrhovaná úprava nemá žádný vliv na
rozsah restrikce přístupu osob vyloučených z účasti na hazardních hrách do prostor, kde jsou hazardní
hry přímo provozovány.

K bodu 4)
Navrhovaná úprava, v souladu se stávajícím stavem, přenechává pravomoc povolovat typy
hodnotových žetonů ministerstvu financí. Současně odstraňuje možnou výkladovou nejasnost termínu
„sada žetonů“, kterou vládní návrh zákona blíže nespecifikuje.
Navrhovaná úprava nemá žádný negativní vliv na ochranu účastníků hazardních her ani na možnost
kontroly provozovatelů hazardních her ze strany příslušných orgánů státu.

Vyznačení změn
§7
Zákonná omezení
(1) Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
(2) Zakazuje se provozovat hazardní hru,
jejíž druh není upraven tímto zákonem,
ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto zákona,
která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou možnost výhry,
která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,
u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším účastníkem
hazardní hry,
g) která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit, nebo
h) která používá státní symboly členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou
Dohody o Evropském hospodářském prostoru, symboly Evropské unie, nebo jejich napodobeniny,
i) ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, které
mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo
j) jejíž výsledek je předem znám.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi
hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, alkoholických nápojů, a tabákových výrobků nebo
povzbuzujících látek.
(4) V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo sázky.
(5) Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním
hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává.

§ 15
Druhy sebeomezujících opatření
(1) U kursové sázky je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si
maximální výši
a) sázek za 1 den,
b) sázek za 1 kalendářní měsíc,
c) čisté prohry za 1 den,
d) čisté prohry za 1 kalendářní měsíc.

(2) U technické hry a internetové hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry
nastavit si maximální
a) výši sázek za 1 den,
b) výši sázek za 1 kalendářní měsíc,
c) výši čisté prohry za 1 den,
d) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
e) počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc,
f) dobu denního přihlášení na uživatelském kontu do jeho automatického odhlášení,
g) dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry u tohoto
provozovatele po jeho odhlášení z uživatelského konta.
(3) U binga a živé hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si
maximální
a) výši čisté prohry za 1 den,
b) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
c) počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc.
(4) Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem
všech sázek sázejícího a všech výher a úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry. Do
čisté prohry se započítávají pouze sázky do hazardní hry, v níž se o výhře nebo prohře sázejícího
rozhodne v období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce, pro které si sázející sebeomezující
opatření stanovil.
(5) Dnem se pro účely hazardních her rozumí doba 24 hodin od zahájení hazardní hry.

§ 17
Důsledky zápisu fyzické osoby do rejstříku
Osobu zapsanou v rejstříku nesmí provozovatel vpustit dále do herny nebo kasina a nesmí jí
umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto podle § 29, 44 nebo 76. Zákaz vpuštění osoby
uvedené v předchozí větě do herny nebo kasina se nevztahuje na prostory, v nichž probíhá
kontrola zápisu osoby do rejstříku.

§ 58
Žetony
(1) K živé hře se používají žetony s vyznačením hodnoty a oficiální zkratky měny (dále jen
„hodnotové žetony“). Hodnotové žetony musí být hmotné podstaty. Stejně označené hodnotové žetony
se mohou používat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem. Provozovatel je povinen
ve všech jím provozovaných kasinech používat stejnou sadu hodnotových žetonů pouze žetony
schválené v základním povolení.
(2) Pro živou hru se mohou používat i hrací žetony, které lze získat výměnou hodnotových
žetonů u hracího stolu. Hrací žetony musí být hmotné podstaty. Po ukončení hry vymění obsluha
hracího stolu účastníkovi hazardní hry hrací žetony za hodnotové žetony.
(3) U živé hry provozované jako internetová hra se mohou používat pouze hodnotové žetony;
odstavec 1 věta druhá se nepoužije.
(4) Nákup nebo výměnu hodnotových žetonů je možné provádět pouze v pokladně kasina,
popřípadě u hracího stolu.

(5) Provozovatel je povinen vést evidenci všech platebních transakcí souvisejících s nákupem
nebo výměnou hodnotových žetonů, včetně uvedení data a času transakce a identifikačních údajů
účastníka hazardní hry, který transakci provádí. Tuto evidenci musí uchovávat po dobu 10 let.
(6) Umožňuje-li provozovatel nákup hodnotových žetonů současně v pokladě a u hracího stolu,
je povinen veškeré platební transakce a výměnu žetonů provádět a zaznamenávat prostřednictvím
elektronického komunikačního zařízení.
(7) Provozovatel je povinen vyplácet výhru proti hodnotovým žetonům předloženým v pokladně
kasina. V případě vyplacení výhry bezhotovostním převodem je provozovatel povinen vystavit
sázejícímu potvrzení o výhře.
(8) Zakazuje se používat hodnotové nebo hrací žetony na úhradu jakéhokoliv dluhu, který
nevznikl z hazardní hry.
(9) O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech je provozovatel povinen sepsat
záznam, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí.

§ 121
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 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) zpřístupňuje hazardní hry, k nimž nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny,
nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem získat pro sebe nebo jinou
osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo setkání,
d) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s provozováním hazardních
her jakoukoli výhodu v podobě potravin, alkoholických nápojů, a tabákových výrobků nebo
povzbuzujících látek,
e) v rozporu s § 7 odst. 5 jako osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související
s provozováním hazardní hry, se účastní hazardní hry v herním prostoru, kde tuto činnost nebo
úkol vykonává,
f) v rozporu s § 38 odst. 1 jako osoba, která přijímá sázky, se účastní kursové sázky u provozovatele,
pro něhož tyto sázky přijímá,
g) v rozporu s § 38 odst. 3 jako osoba přímo podílející se na sázkové příležitosti, na kterou
provozovatel přijímá sázky, sází na tuto sázkovou příležitost,
h) v rozporu s § 38 odst. 4 jako osoba přímo podílející se na sportovní události, jejíž je účastníkem
nebo se na ní jinak podílí, nebo které se účastní sportovní klub, v němž zastává funkci, sází na tuto
sportovní událost, nebo
i) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast na internetové hře.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo i),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f), g) nebo h).
(3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) pokutu do 40 000
Kč.
(4) Spolu s pokutou nebo místo pokuty lze také uložit sankci uvedenou v § 124 nebo ochranné
opatření uvedené v § 125.

§ 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, alkoholických nápojů, a tabákových výrobků nebo
povzbuzujících 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)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,
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,
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,
v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající o registraci,
provede registraci v rozporu s § 46,
v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle jak 30 dní,
v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi
uživatelskými konty,
nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle § 49 odst. 1, 2
nebo 3,
v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití a stav nastavených
sebeomezujících opatření,
nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,
v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,
nezajistí dálkový přenost herních a finančních dat a telekomunikační datové spojení každého
technického zařízení s informačním systémem provozování hazardních her podle § 55 odst. 2,
v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených koncových zařízení
nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,
v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo
v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo pokladnu kasina
nebo u hracího stolu.
(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),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle c), e), f), g), k), m), o), q), r), nebo t),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), j), s), u), v), x), nebo z).
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.

