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1 Úvod 

1.1 Prolog  

„Alea iacta est.“ Tak pravil Gaius Julius Caesar v roce 49 př. n. l., když se svou 

vojenskou legií překročil řeku Rubikon. Římské právo chránící republiku před vnitřním 

vojenským nebezpečím zakazovalo jakémukoliv vojevůdci překročit hraniční řeku se stálým 

vojskem. Budoucí diktátor věděl, že po překročení toku již nebude cesty zpět. Tímto jediným 

krokem nevyhnutelně rozpoutal občanskou válku, na jejímž konci stanul v čele římského státu, 

který již však neměl být více republikou.1  

„Kostky jsou vrženy“ by si dnes mohl říct i český zákonodárce. V roce 2016 přijal nový 

zákon o hazardních hrách, který nahradil více než čtvrt století starou právní normu, konkrétně 

zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Tímto krokem překročil i český zákonodárce 

pomyslný Rubikon, když do českého právního řádu poprvé zavedl mimo jiné i možnost účastnit 

se hazardních her v prostředí internetu. Do našeho právního řádu tak přibyla moderní 

veřejnoprávní úprava regulující mimo jiné i velmi specifickou oblast hazardních her, při nichž 

hráč pro možnost pokoušet svůj osud již nemusí více opouštět teplo svého domova. Právě 

rozmach provozování hazardních her pomocí veřejné informační sítě internet pozměnil zažitou 

strukturu právních vztahů vznikajících při provozování hazardních her a postavil zákonodárce 

před celou řadu právně složitých interdisciplinárních otázek.  

Účelem této práce je některé z těchto otázek definovat a pokusit se následně najít na tyto 

otázky i odpovědi, a to jak z české, tak mezinárodní perspektivy. Dosavadní zkušenosti ukazují, 

že internet jakožto fenomén, který nerespektuje hranice států, pozměnil způsob, jakým jsou 

hazardní hry provozovány, natolik, že pouhá národní řešení již nedostačují k efektivní regulaci 

tohoto odvětví. Bez fungující mezinárodní spolupráce a využití existujících instrumentů 

mezinárodního práva již není možné uvažovat o efektivní regulaci přeshraničního provozování 

hazardních her.  

Hlavní důraz je v této práci kladen na vybrané finančněprávní aspekty regulace 

hazardních her. Státy, které umožnily na svém území legální provozování hazardních her, se 

ocitly v dichotomické situaci, kdy na jedné straně hodlají chránit osoby, které nad hazardním 

hraním ztrácejí kontrolu, a omezovat škodlivé dopady hazardních her na společnost a na straně 

druhé se samy staly „závislými“ na finančních prostředcích, jež díky liberalizaci tohoto 

 
1 Srovnej k tomu například SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Životopisy dvanácti císařů: spolu se zlomky jeho 

spisu O význačných literátech. Přeložili Bohumil Ryba a Jana Nechutová. 5. vydání. Praha: Garamond, 2016. 

ISBN 9788074073380. 
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specifického odvětví plynou do jejich rozpočtů. Tato schizofrenní situace a vnitřní rozpolcenost 

se projevuje nejen na národní, ale také na místní úrovni. Úkolem této práce je proto nejen 

analyzovat pozitivní právní úpravu hazardních her, ale podívat se také na obecná východiska, ze 

kterých by tato právní úprava měla vycházet.  

Regulace hazardních her je dnes bezesporu multidisciplinárním oborem par excellence, 

ve kterém se stále zřetelněji uplatňují znalosti z mnoha rozličných vědních oborů, jakými jsou 

například psychologie, filosofie, medicína, politologie, ekonomie, adiktologie, etika nebo 

sociologie. V rámci této práce jsou tak tyto poznatky důkladně rozebrány a analyzovány. Bez 

jejich znalosti je totiž každá právní úprava dopředu odsouzena stát se jen formálním regulativem 

chování, který v praxi nepovede k vytyčeným cílům, byť by si to zákonodárce přál sebevíc. 

Nový zákon o hazardních hrách v současné chvíli již více než tři roky do zásadní míry 

spoluurčuje podobu regulace hazardních her v České republice. V rámci této práce tak již mohou 

být analyzovány silné a slabé stránky této právní normy, jakožto i navrženy úpravy, které by 

podle mého názoru v případě jejich přijetí mohly přispět k důslednější a efektivnější regulaci 

hazardních her na našem území. Kostky jsou vrženy a Česká republika se zařadila do stále 

početnější množiny států, které se k regulaci hazardních her odhodlaly. Samotná hra, jejímž 

cílem je snaha o co nejefektivnější regulaci tohoto fenoménu, však vržením kostek nekončí. Ba 

právě naopak. Přáním autora je, aby tato práce sloužila všem, kteří se rozehrané hry budou 

účastnit, jako v praxi využitelný zdroj cenných informací.  

1.2 Motivace a hlavní cíle práce 

Regulace hazardních her představuje poměrně komplexní a složitý úkol. Jakkoliv se na 

první pohled může zdát, že jde o problematiku jednoduchou, při jejím bližším zkoumání náhle 

vyvstane celá řada složitých multidisciplinárních otázek, na které se právním teoretikům 

komplikovaně hledají odpovědi. Zvláště pak, pokud je zákonodárce postaven před úkol vytvořit 

nový zákon regulující provozování hazardních her nejen v klasickém prostředí kamenných 

provozoven, ale také v neohraničeném, a pro právo těžko uchopitelném, prostředí internetu.  

Normotvůrci, kteří připravovali zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“, nebo „hazardní zákon“), si na 

mnoho z těchto otázek museli odpovědět ve spěchu, který bohužel přípravu právních norem 

v České republice v posledních letech provází, a bez součinnosti odborníků ze souvisejících 

vědních oborů. Proto je třeba v první řadě ocenit, že kůň v podobě návrhu zákona o hazardních 

hrách, ačkoliv byl zatížen dvěma výše uvedenými hendikepy, doběhl v pořádku do cíle tohoto 

legislativního dostihu, a dokonce do cíle dorazil v lepší kondici, než adresáti právní normy 
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a bookmakeři očekávali. Navíc lze ocenit, že doběhl ve stejném čase jako jeho soukmenovec na 

startovní listině, tj. zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o dani z hazardních her“).  

Zákon o hazardních hrách i zákon o dani z hazardních her lze bez pochyby považovat za 

moderní a kvalitní právní normy, které přinesly do oblasti regulace hazardních her v České 

republice potřebnou míru právní jistoty. Oba zákony společně vytvořily nový, komplexní právní 

rámec, který přehledně a moderně upravil celou tuto specifickou oblast. Oba zákony nahradily 

předchozí, více než čtvrtstoletí starou právní úpravu, která již nebyla schopna reagovat na 

bouřlivý rozmach hazardního trhu, který bylo možné v posledních letech pozorovat nejen 

v České republice, ale prakticky na celém světě.  

Tato práce si tak klade jako svůj hlavní cíl z teoretického hlediska zhodnotit nově přijatou 

českou právní úpravu v oblasti regulace hazardních her a případně navrhnout změny de lege 

ferenda a zároveň odpovědět si na tři výzkumné otázky: 

1. Lze považovat zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her za efektivní 

právní úpravu, která přispívá k dosažení cílů spočívajících v ochraně hráčů hazardních 

her a snižování společenských škod hazardního hraní? 

2. Jak by měly být tyto zákony upraveny, aby těchto cílů bylo dosaženo? 

3. Byly při přípravě obou zákonů odpovídajícím způsobem využity poznatky ze 

souvisejících mimoprávních vědních oborů? 

Tyto výzkumné otázky budou analyzovány průběžně v rámci jednotlivých kapitol, kde na 

ně budou postupně hledány odpovědi tak, aby bylo možné na ně na konci této práce spolehlivě 

odpovědět. Pokud budou identifikována slabá místa právní úpravy, budou také průběžně 

navrhovány úpravy stávajících právních norem tak, aby bylo možné navrhnout několik 

koncepčních opatření, které by měly de lege ferenda přispět k efektivnější regulaci hazardních 

her na území České republiky.  

Hlavní motivací této práce je podívat se na regulaci hazardních her pokud možno co 

nejširší optikou. Jedním z cílů této práce je popsat všechna důležitá východiska pro účinnou 

právní regulaci hazardních her na národní i nadnárodní úrovni. Tohoto cíle by nebylo možné 

dosáhnout bez toho, aniž by byly získané poznatky aplikovány v praxi. V této práci se tak 

snažím všechny obecné poznatky aplikovat na aktuální situaci na českém trhu s hazardními 

hrami, přičemž na danou problematiku nahlížím jak z pohledu regulátora, tak i z pohledu 

subjektů legálně na daném trhu působících. Maje zkušenosti z obou táborů, snažím se zde 

o nezávislý pohled, kde není ani jeden z hráčů imaginárního souboje protěžován. Je tomu tak 
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ponejvíce proto, že podle mého názoru existuje značný průsečík mezi zájmy regulátora 

i regulovaného subjektu. Celý „souboj“, který si široká a mnohdy i odborná veřejnost 

představuje jako snahu o získání si výhody (ekonomické, mocenské, vlivové aj.), je tak podle 

mého názoru ve skutečnosti spíše domnělý, zvláště pak jsou-li při tvorbě právní regulace 

sledována hlediska efektivity a dobré správy. Tato práce by tak měla také mimo jiné sloužit pro 

zástupce obou táborů, aby pochopili pohled druhé strany.  

1.3 Metodologie a zdroje použité při zkoumání disertačního úkolu 

 Při zkoumání disertačního úkolu byly využity standardní metody vědecké práce v oblasti 

práva a právní vědy,2 přičemž konkrétní volba jednotlivých metod byla provedena individuálně 

s ohledem na znění jednotlivých výzkumných otázek. Obecně lze konstatovat, že zvolená 

metodologie u všech výzkumných otázek vychází z kvalitativního vědeckého výzkumu, v rámci 

kterého je s využitím kritického přístupu podrobně analyzována stávající právní úprava v oblasti 

hazardních her, a na základě získaných poznatků jsou následně vyvozovány příslušné závěry 

o efektivitě jednotlivých opatření, jejich vhodnosti a způsobilosti dosáhnout sledovaných cílů. 

Kde je s použitím těchto metod následně shledán nesoulad mezi cíli proklamovanými či obecně 

vhodnými a skutečnými či pravděpodobnými dopady právní úpravy, je následně navrženo 

opatření v podobě úpravy stávajících právních norem tak, aby mohl být tento nesoulad de lege 

ferenda odstraněn.  

 S ohledem na multidisciplinární přesah zkoumané problematiky jsou v rámci zvolené 

metodologie využívány externí standardy, kdy je na právní úpravu nahlíženo nejen optikou práva 

a právní vědy, ale také optikou příbuzných vědních oborů. Právní úprava je hodnocena také co 

do její rozumnosti a smysluplnosti, přičemž při této činnosti je využíváno názorů a hodnotových 

postojů nejen v práci citovaných autorů z mimoprávní oblasti, ale také názorů a postojů autora 

práce samotného. 

V rámci odpovědi na první výzkumnou otázku „Lze považovat zákon o hazardních hrách 

a zákon o dani z hazardních her za efektivní právní úpravu, která přispívá k dosažení cílů 

spočívajících v ochraně hráčů hazardních her a snižování společenských škod hazardního 

hraní?“ byl využit především normativní způsob vědeckého zkoumání, jehož pomocí byla 

s využitím kritického přístupu hodnocena stávající právní úprava. Pomocí analýzy byly podrobně 

 
2 MORRIS, Caroline, MURPHY Cian. Getting a PhD in Law. Oxford: London Hart Publishing, 2011. 

ISBN 971841133065. 
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zkoumány dopady nového regulačního rámce hazardních her, přičemž následnou syntézou 

získaných poznatků byl získán závěr umožňující uspokojivě na výzkumnou otázku odpovědět. 

Druhá výzkumná otázka „Jak by měly být tyto zákony upraveny, aby těchto cílů bylo 

dosaženo?“ komplementárně navazuje na otázku první, přičemž pro její zodpovězení je třeba 

využít dílčích závěrů, které byly učiněny při zkoumání otázky první. V rámci zkoumání druhé 

výzkumné otázky je využíváno především interdisciplinárního přístupu, kdy je na dopady nové 

právní úpravy nahlíženo především optikou ekonomie (efektivity právní úpravy), sociologie 

(celospolečenských dopadů regulace a působení společenských norem), morálky (zkoumání 

výchozích imperativů regulace) a adiktologie (prevence problémového hráčství).  

V rámci hledání odpovědi na druhou výzkumnou otázku je využívána také komparativní 

metoda v rámci studia zahraničních právních úprav a porovnávání získaných poznatků. 

V souvislosti se zkoumáním finančněprávních aspektů regulace hazardních her byla autorem 

provedena mimo jiné rozsáhlá komparativní rešerše způsobu zdaňování běžně provozovaných 

hazardních her ve všech státech Evropské unie a ve Velké Británii, přičemž z této rozsáhlé 

rešerše byly následně s využitím interdisciplinárního přístupu vyvozeny některé klíčové závěry 

umožňující odpovědět i na druhou výzkumnou otázku. 

Třetí výzkumná otázka „Byly při přípravě obou zákonů odpovídajícím způsobem využity 

poznatky ze souvisejících vědních oborů?“ vyžadovala kromě výše uvedených obecných metod 

vědecké práce především rozsáhlou rešerši a studium odborné literatury v mnoha mimoprávních 

vědních oblastech. Díky provedené rešerši a způsobu, kdy jsou obecné závěry z provedených 

vědeckých studií aplikovány přímo do českých reálií, představuje tato práce cenný zdroj 

informací a pramenů, které umožňují najít odpověď i na třetí výzkumnou otázku.  

Pokud jde o zdroje, byly vědeckému zkoumání podrobeny všechny relevantní výstupy 

z provedené rešerše akademických a vědeckých publikací, které se zabývají zkoumanou 

problematikou jak v českém právním prostředí, tak prameny dostupné v rámci zahraniční 

odborné literatury. Přestože jde o téma na výsost aktuální a zkoumání hodné, je nutné 

konstatovat, že dostupných pramenů zabývajících se všemi zkoumanými aspekty regulace 

hazardních her není mnoho. Pokud jde o některé finančněprávní aspekty regulace hazardních 

her, takové prameny jsou pak skutečně ojedinělé, nebo dokonce chybí úplně. Práce je tak 

v mnoha ohledech novátorská, neboť se doktrinálně nevěnuje pouze rozboru pozitivně právní 

oblasti, ale v mnoha ohledech zkoumá některé aspekty regulace hazardních her, kde existuje 

velmi málo pramenů nejen v české, ale také světové odborné literatuře. 

Při analýze aspektů souvisejících s řešením jurisdikčních sporů v prostředí internetu 

v rámci přeshraničního poskytování hazardních her nebo využití kryptoměn a technologie 
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blockchain k provozování hazardních her tak musely být využity nejen prakticky všechny 

existující zdroje odborné literatury, ale také praktické znalosti a vědomosti, které autor načerpal 

v rámci osobní účasti na mezinárodních odborných konferencích, jež se těmito aspekty regulace 

hazardních her zabývaly. 

1.4 Obsah a struktura práce 

Práce se skládá ze tří základních částí. V první interdisciplinární části je zkoumán 

fenomén hazardních her pohledem neprávních vědních oborů. Objevují se zde poznatky ze 

sociologie, ekonomie, filosofie, etiky, psychologie a nechybí ani krátký pohled do historie 

a budoucnosti hazardních her. Tento mezioborový přesah lze považovat za jednu z největších 

přidaných hodnot předkládané práce, neboť odborná publikace komplexně mapující poznatky ze 

souvisejících vědních oborů v oblasti hazardních her minimálně v české odborné literatuře 

prozatím chybí. Všechny tyto poznatky tvoří nezbytné předpolí pro regulaci hazardních her, 

která by z poznatků těchto oborů měla vycházet, pokud si činí ambici být trvalou právní úpravou 

zachovávající vyváženost zájmů všech „hráčů“ na trhu s hazardními hrami. Chybějící hodnotová 

ukotvenost pramenící z nedostatečného zohlednění vědeckých poznatků ze souvisejících vědních 

oborů je v současnosti podle mého názoru největším nedostatkem politiky v oblasti regulace 

hazardních her. 

Druhá část práce se zabývá oblastí prevence a snižování škod hazardního hraní na 

společnost. Jde o téma vysoce aktuální, které se poslední dobou stává středobodem celé diskuse 

o regulaci hazardních her. Zájem veřejnosti o toto téma způsobil značné zpolitizování otázky 

zodpovědného hraní a prevence vzniku a rozvoje problémového hráčství. Z tohoto důvodu jsou 

do národních právních řádů přijímána nejčastěji opatření, která vypadají líbivě, přísně 

a efektivně, nicméně v praxi jde o opatření zpravidla nejméně účinná. V rámci druhé části se 

proto podrobně zabývám otázkami souvisejícími s problémovým hráčstvím hazardních her 

a nástroji, které mohou nepříznivé dopady nadměrného hraní hazardních her zmírnit. Analýza 

jednotlivých opatření se opírá o zahraniční vědecké studie, v nichž byly dopady jednotlivých 

opatření testovány nejen v laboratorních prostředích, ale také přímo na „živých“ datech 

jednotlivých provozovatelů. Ze získaných poznatků jsou pak formulována doporučení na úpravu 

stávající politiky v oblasti prevence a snižování škod problémového hráčství. 

Třetí část se pak zabývá rozborem finančněprávních aspektů regulace hazardních her. 

O zařazení právních norem regulujících hazardní hry do oboru finančního práva a finanční vědy 

není díky množství průsečíků obou odvětví pravděpodobně sporu. Některé z argumentů pro toto 

tvrzení přináší mimo jiné i úvodní kapitola třetí části této práce, která se touto otázkou podrobně 
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zabývá. Finančněprávních aspektů regulace hazardních her je možné identifikovat celou řadu, ať 

už se jedná o otázky daňověprávní (daň z hazardních her, daň z výher) nebo otázky související 

s právní úpravou využití kryptoměn a technologie blockchain k provozování hazardních her. 

Nelze zapomínat ani na právní úpravu zabývající se prevencí praní špinavých peněz (řadící se do 

specifických oblastí se vztahem k finančnímu právu),3 která stále významněji promlouvá do 

provozování hazardních her zejména v prostředí internetu,4 nebo právní úpravu přikazující 

poskytovatelům platebních služeb neprovést platební transakce ve prospěch ani k tíži nelegálních 

provozovatelů internetových hazardních her.5  

Pozornost je v této práci věnována zejména prvním dvěma zmíněným finančněprávním 

aspektům regulace hazardních her, a to především s ohledem na jejich význam při regulaci 

hazardních her (oblast zdaňování hazardních her a daně z výher), respektive s ohledem na jejich 

aktuálnost a chybějící vědecké pokrytí v odborné literatuře (využití kryptoměn a blockchainu 

k provozování hazardních her). V rámci analýzy právní úpravy zdaňování hazardních her je 

provedena i rozsáhlá mezinárodní komparativní analýza způsobů, jakým ke zdaňování 

hazardních her přistupují ostatní státy Evropské unie. S využitím této analýzy jsou následně 

formulována doporučení, která by de lege ferenda měla přispět k tomu, aby i v oblasti zdaňování 

hazardních her bylo dosaženo sledovaných cílů. 

Výše uvedený přehled obsahuje pozitivní vymezení obsahu této práce. Na tomto místě 

považuji za nezbytné také zdůraznit, jakými aspekty se tato práce nezabývá. I přes nesporný vliv 

na národní právní úpravu se tato práce nezabývá otázkami vyplývajícími pro regulaci hazardních 

her z evropského práva a pramenů práva mezinárodního. Důvodem této výluky je skutečnost, že 

jsem se těmto otázkám věnoval podrobně v jiné své práci.6 Tato oblast byla v nedávné době také 

velmi precizně a odborně zpracována J. Malířem.7 Stejně tak se tato práce v obecné rovině 

nezabývá specifiky vyplývajícími z přeshraničního provozování hazardních her na internetu, ale 

popisuje tyto vybrané aspekty pouze v oblasti finančněprávní. Obecná specifika právních vztahů 

 
3 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 291 a násl. 
ISBN 978-80-7552-935-0. 
4 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Veřejnoprávní regulace online hazardních her nejen z pohledu zákona 

o hazardních hrách – hlavní principy a zbývající otazníky kolem nové regulace online hazardních her. Daně 

a finance, 2016, č. 24 (Supplementum), s. 99–105. ISSN 1801-6006. 
5 Srovnej ustanovení § 83 zákona o hazardních hrách. 
6 ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných podobných her se zaměřením na loterie a jiné podobné 

hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 38–80. Vedoucí práce 

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
7 MALÍŘ, Jan in RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ, Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2018, s. 313–448. ISBN 9788075526465. 
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vznikajících v kyberprostoru byla již velmi podrobně popsána v práci R. Polčáka8 a věnoval jsem 

se jim také již dříve na jiném místě.9 Tato práce se záměrně vyhýbá také otázkám spadajícím do 

působnosti správního práva a oblasti správního trestání, kde je možné odkázat na 

komplementární vědeckou práci kolegy V. Ulricha10. 

Účelem této disertační práce je probádat doposud neprozkoumaná zákoutí regulace 

hazardních her, a přesto poskytnout odborné veřejnosti pokud možno komplexní a ucelený 

pohled na celou zkoumanou problematiku. Pro dosažení tohoto účelu a pro zachování možnosti 

se určitým tématům věnovat s dostatečnou důsledností jsou výše uvedené výluky nezbytné. Tyto 

výluky jsou však učiněny s vědomím toho, že v české odborné literatuře existují velmi kvalitní 

díla, na něž lze čtenáře odkázat a která není v tomto směru třeba dále duplikovat. 

1.5 Předchozí publikace dílčích závěrů disertační práce 

Dílčí závěry vědeckého bádání v oblasti regulace hazardních her byly již vydány 

v následujících publikacích, ze kterých tato disertační práce vychází a čerpá: 

 

• ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování sázkových her na internetu: Národní či 

nadnárodní řešení? Jurisprudence, 2012, č. 3, s. 16–21. ISSN 1802-3843. 

 

• BOHÁČ, Radim, ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Regulace online hazardních her 

v ČR: východiska pro moderní regulaci z národní i mezinárodní perspektivy. Daně 

a finance, 2016, roč. 24, číslo 4, s. 10–17. ISSN 1801-6006. 

 

• ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Veřejnoprávní regulace online hazardních her 

nejen z pohledu zákona o hazardních hrách – hlavní principy a zbývající otazníky 

kolem nové regulace online hazardních her. Daně a finance, 2016, roč. 24, 

Supplementum, s. 99–105. ISSN 1801-6006. 

 

 

 
8 POLČÁK, Radim a kol. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-045-8 

nebo POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-22-3. 
9 ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných podobných her se zaměřením na loterie a jiné podobné 

hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 60–80. Vedoucí práce 

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
10 ULRICH, Václav. Správní trestání v oblasti hazardních her. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce 

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. Tato disertační práce je v současné době ve fázi zpracování. 
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• ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Questions and challenges arising from law 

enforcement on the Internet: lessons learned from recent online gambling case law, 

Daně a finance, 2017, roč. 25, č. 3, s. 36–43. ISSN 1801-6006. 

 

• ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Bitcoin, blockchain a hazardní hry: právní 

i praktické otázky spojené s využitím kryptoměn nejen v oblasti provozování 

hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 3, s. 9–16. ISSN 1801-6006. 

 

• ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her – 

kolize národních právních řádů při poskytování legálních online hazardních her. Daně 

a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 12–18. ISSN 1801-6006. 
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2 Hazardní hry pohledem neprávních vědních oborů 

Jak již bylo uvedeno výše, než bude přistoupeno ke zkoumání pozitivní právní úpravy 

regulace hazardních her, bude tato specifická oblast rozebrána pohledem neprávních vědních 

oborů. Pro komplexní pochopení zkoumané problematiky tak kromě práva a právní vědy budou 

postupně rozebrána obecná východiska regulace hazardních her také pohledem filosofie, 

ekonomie, psychologie, medicíny, etiky, sociologie, historie i dalších souvisejících vědních 

oborů. Důkladné prozkoumání všech aspektů hazardních her optikou všech vědních oborů 

majících vliv na regulaci hazardních her bezpochyby přesahuje možnosti této práce. Přesto se 

domnívám, že pro pochopení právní regulace tohoto společenského fenoménu je zcela nezbytné, 

aby byly v této práci probrány i poznatky z mimoprávních vědních oborů. Jsou to totiž právě 

poznatky z těchto oborů, o které by se měl normotvůrce primárně opírat, pokud je jeho zájmem 

vytvoření skutečně stabilní právní regulace, která je sto dosáhnout vytyčených cílů. Pokud je při 

zkoumání fenoménu hazardních her použita pouze úzká optika práva a právní vědy, hrozí, že 

celá řada klíčových aspektů regulace hazardních her zůstane opominuta a právní úprava se stane 

rychle obsolentní. Proto je v této práci interdisciplinárnímu zkoumání dané problematiky 

věnována náležitá pozornost. Získané poznatky jsou následně použity při rozboru pozitivní 

právní úpravy regulace hazardních her na území České republiky. Začneme krátkým pohledem 

na to, jak se hazardní hry měnily v průběhu plynutí času.  

2.1 Hazardní hry v proměnách času 

2.1.1 Krátký exkurz do historie hazardních her 

Hraní hazardních her je staré stejně jako lidstvo samo a podle některých indicií dokonce 

pravděpodobně ještě starší. Od chvíle, kdy člověk poznal, jaké potěšení mu skýtá možnost svěřit 

běh věcí příštích pouze do rukou osudu, velmi rychle zapojil svou chytrost a vynalézavost 

a vytvořil nepřeberné množství nástrojů a zařízení stvořených výhradně pro pokoušení vrtkavé 

paní štěstěny. Dnes je velmi obtížné přesně označit některou z pradávných her za historicky 

prvního předchůdce hazardních her v dnešním slova smyslu. Je ale velmi pravděpodobné, že 

dokonce už pravěký člověk zjistil, že do vzduchu vyhozený oblázek nespadne vždy na stejnou 

stranu, a krátil si dlouhou chvíli jejich opětovným vyhazováním do vzduchu a sledováním, na 

kterou stranu se vyhozený oblázek a štěstí překulí. Jako svědectví pro tuto hypotézu mohou 
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posloužit nejen archeologické vykopávky, ale i etymologie slova štěstí, které je odvozeno od 

latinského „cadere“ znamenajícího „spadnout“.11  

O tom, že sklony k pokoušení štěstěny mohou být dokonce starší než lidstvo samo, svědčí 

mimo jiné i nedávný pokus provedený na americké Duke University. Na základě experimentu 

provedeného v roce 2005 na univerzitě v Severní Karolíně se ukázalo, že i zástupce rodu primátů 

raději upřednostní volbu, kde je naděje na získání větší porce odměny v podobě lahodného 

džusu, před bezpečnou volbou, která poskytuje stále stejné množství ovocného nektaru. A to 

dokonce i v případě, že riskantní volba přináší méně odměny než volba bezpečná po velmi 

dlouhou dobu. Makakové, na nichž se pokus prováděl, riskovali přesto, že se odměna v riskantní 

volbě neustále snižovala, a to po tak dlouho dobu, dokud měli v paměti poslední velikou 

„výhru“. Iracionální honba za vysokými jackpoty a ignorování pravděpodobnosti tak není nic, 

v čem bychom byli sami.12  

Nejstarší hazardní hrou, jejíž kořeny sahají do daleké historie lidského rodu, jsou kostky. 

První předchůdce dnešních kostek lze vysledovat v době před více než půl milionem let, kdy naši 

předkové začali používat nástroje k obrábění kamenů, dřeva a kostí, mimo jiné i za účelem 

nahlédnutí do budoucnosti. Naši předci používali k věštění různorodé předměty, které nejčastěji 

vyhazovali do vzduchu, a podle obrazců, jež utvořily po dopadu na zem, následně usuzovali na 

běh věcí příštích, případně činili zásadní rozhodnutí. Do vzduchu bylo za tímto účelem 

vyhazováno kde co, od dřívek, stonků rostlin, kamenů až po kosti domestikovaných zvířat. 

Největší popularitu si časem získaly malé kosti, nejčastěji z kotníků koz nebo ovcí, které měly 

čtyři asymetricky velké strany, z nichž každá mohla představovat jeden z výsledků konzultované 

otázky. Od věštění a konzultace vyšší moci byl k hazardní hře už jen krůček. Stačilo, aby se 

lovci při vyhození kostek neptali na otázku, na jakou světovou stranu se vypraví za dalším 

lovem, ale aby vyhození kostek použili k určení toho, kdo z nich získá nejlákavější kořist. Kdy 

k tomuto okamžiku došlo, samozřejmě není možné přesně určit. S ohledem na množství 

nalezených „kostek“ je však zřejmé, že tyto nástroje byly používány k určování osudu či zábavě 

na každodenní bázi.13 

Hazardní hry jsou tak součástí naší historie už od pradávna, přičemž neznají sociální ani 

geopolitické hranice, a tak důkazy o tom, že se naši předci věnovali hraní hazardních her stejně 

 
11 ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných podobných her se zaměřením na loterie a jiné podobné 

hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 8. Vedoucí práce 

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
12 SCHWARTZ, David G. Roll the bones: the history of gambling. New York: Gotham Books, 2006, p. 5. ISBN 1-

592-40208-9. 
13 Tamtéž, s. 7. 
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vášnivě, nebo ještě vášnivěji než my dnes, nacházíme v historických pramenech napříč všemi 

kulturami. První skutečné kostky podle antropologů vyrobili naši předci před více než sedmi 

tisíci lety v Mezopotámii, kdy nejprve čtyřhranné kotníkové kostky ovcí opatřili symboly 

a následně zbrousili do šestistranného kvádru. Nejstarší doposud objevená šestistranná kostka, 

která pochází z doby 3000 let př. n. l., byla nalezena na území dnešního Iráku.14 

 Hraní hazardních her bylo zpočátku spojováno se smrtí a znovuzrozením. Zmínky o tom, 

že bůh zničil a znovu stvořil svět na hrací desce pro hazardní hru v kostky, nalezneme 

v islandské i hinduistické mytologii. Stejné zprávy nalézáme v mytologii amerických 

domorodých kmenů. Nástěnná malba v egyptské hrobce z doby více než 3500 př. n. l. zobrazuje 

šlechtice oddávajícího se hře v kostky v rámci svého posmrtného života.15 Již ze záznamů 

dochovaných ze starých egyptských dynastií se dozvídáme o tom, že první zákony zakazující 

hazardní hry byly hojně ignorovány. Stejně vášnivě, jako se hazardním hrám oddávali pozemští 

Egypťané, nebyly hazardní hry cizí ani jejich bohům.  

Podle řeckého historika a filosofa Plútarcha, žárlil mocný egyptský bůh slunce Ra natolik 

na lásku mezi bohem země Geb a bohyní oblohy Nut, že na bohyni oblohy seslal kletbu, podle 

které nemohla porodit dítě v žádném dni a žádném měsíci. Zoufalá bohyně Nut se obrátila 

s prosbou o pomoc na boha Thotha, který byl mimo jiné soudcem mrtvých, božským lékařem 

i bohem hazardu, jejž podle pověsti mimo jiné také vynalezl. Thoth využil svých předností a ve 

hře, která by dnes nejvíce připomínala dámu, získal od měsíce 1/72 z každého dne. Svůj jackpot 

dal dohromady a přidal ke každému roku pět dní, ve kterých Nut povila svých pět dětí. Thothovo 

hazardní vítězství tak nejen dalo vzniknout lidskému životu na zemi, ale z více praktického 

pohledu umožnilo Egypťanům sladit jejich 360denní lunární kalendář, s přesnějším 365denním 

solárním cyklem.16  

 Z řecké mytologie zase víme, že řečtí bohové Zeus a Afrodita byli prostřednictvím hodu 

kostek žádáni o radu. Řecká božstva sídlící na Olympu byla prostřednictvím hodu kostek žádána 

o pomoc i při velmi populárních sázkách na vítěze vojenských klání. Zmínky o hazardních hrách 

najdeme ve staroindické Mahabháratě i v Bibli. Již ve Starém zákoně nabádá Hospodin Mojžíše, 

 
14 SCHWARTZ, David G. Roll the bones: the history of gambling. New York: Gotham Books, 2006, p. 8. ISBN 1-

592-40208-9. 
15 GABRIEL, Kathryn. Playing the Gods: Gambling and spirituality, a New Anthropological Perspective. In: 

REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 335. ISBN 1-

59102-073-5. 
16 SCHWARTZ, David G. Roll the bones: the history of gambling. New York: Gotham Books, 2006, p. 10–11. 

ISBN 1-592-40208-9. 
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člověka, který nemůže být prost sympatií a antipatií, aby spočítal lid izraelský a zemi rozdělil 

losem.17 

Jakkoliv ve starých pramenech lze nalézt především zmínky o kostkách, vývoj ostatních 

druhů hazardních her, jak je známe dnes, na sebe nenechal dlouho čekat. Základy dnešních 

kurzových sázek můžeme hledat v Indii, kde jsou zdokumentovány sázky na kohoutí zápasy již 

v době 2000 př. n. l. Opravdové popularity dosáhly sázky na různá sportovní klání také v Číně, 

kde se dochovalo mnoho zmínek z doby okolo 200 př. n. l., dokládajících značnou oblibu sázek 

na kohoutí zápasy, dostihy psů i koní. Sázky na sportovní zápasy byly velmi populární i ve 

starověkém Řecku, kde se hojně sázelo na výsledky sportovních klání, která se každoročně 

odehrávala v Olympii, Korintu nebo Delfách. Soutěžilo se v běhu, hodu diskem a oštěpem, 

skoku do dálky a i v bojových sportech a sázky na výsledky starověkých gladiátorů 

představovaly oblíbenou kratochvíli. Pokud byly sázky v Řecku populární, Římané všechny 

druhy hazardních her povýšili dokonce na národní sport. Hraní hazardních her propadly nejen 

obyčejní občané, ale také nejvyšší představitelé římského státu. Julius Caesar, jehož výrok tuto 

práci otevřel, patřil nejen mezi vášnivé hráče kostek, ale využíval náhody v podobě hodu mincí 

dokonce i k řešení civilních i trestněprávních sporů nebo výběru kandidátů k obsazování 

veřejných úřadů. Římané tak na svou bohyni Fortunu spoléhali dokonce i při řešení praktických 

problémů zastupitelské demokracie či soudnictví.18 

Pokud jde o loterii, i ta má kořeny ve starém Římě. První zmínky o moderních loteriích, 

jak je známe dnes, však pocházejí z Číny, kde se první loterie losovala již v 10. století našeho 

letopočtu, tedy více než 500 let před tím, než si první loterie začaly podmaňovat Evropu.19 První 

loterie se v Evropě objevují v 15. století, v obchodních a mocenských střediscích té doby, 

zejména v oblasti Nizozemí a severní Itálie. Ve městech, jako jsou Benátky či Janov, jsou v té 

době provozována velmi oblíbená slosování hry zvané loto, která slouží k doplnění státní 

pokladny a redistribuci bohatství mezi obyvatelstvo. Výhry jsou skutečně velmi vysoké: stříbro, 

drahé kameny, paláce v místech, kde stát předpokládá nové investice do nemovitostí atd. Do 

loterií se aktivně zapojují i kláštery a církve a loto se během počátku 16. století rychle šíří do 

nejrůznějších společenských tříd a stává se veřejnou podívanou, protože na počest výhry výherce 

zvoní kostelní zvon a vyhraný šperk je vystavován všem na odiv.20 V 19. století se loto rozšířilo 

 
17 HORÁČEK, Michal. Los a sázka. Praha: Fortuna, 2000, s. 19. [online]. Dostupné z: https://tvorba.m 

ichalhoracek.cz/download/losasazka.pdf 
18 SCHWARTZ, David G. Roll the bones: the history of gambling. New York: Gotham Books, 2006, p. 26. ISBN 1-

592-40208-9. 
19 Tamtéž, s. 16. 
20 MUCHEMBLEND, Robert. Kolo štěstěny. Loterie a modernismus v Evropě 15.–17. století. In: Evropské loterie a 

hry. Praha: Olympia, 1998, s. 25–27. ISBN 80-7033-551-3. 
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již do všech italských provincií, pravidla byla unifikována a příjmy z jeho provozování tvořily 

více než 8 % příjmů nově sjednocené Itálie.21  

První loterie pod dohledem státu na našem území se provozovala od roku 1751, kdy 

císařovna Marie Terezie, sama vášnivá hráčka karet, udělila první výhradní privilegium pro 

provozování loterie v českých a rakouských dědičných zemích. Prvním držitelem výhradního 

regálu se stal italský hrabě Ottavio di Cataldi, jemuž bylo na deset let zajištěno monopolní 

postavení, za které byl státu povinen platit roční pachtovné ve výši 260 000 zlatých. Dalších 

300 000 zlatých byl Cataldi povinen složit jako kauci na budoucí výhry u Vídeňské městské 

banky. Součástí patentu Marie Terezie o zavedení číselné loterie byl i popis vlastní hry a jejích 

pravidel, včetně podmínek slosování, tedy jakýsi předchůdce dnešního herního plánu. Ten, stejně 

jako je tomu dodnes, zaváděl za porušení pravidel loterie velmi přísné tresty. Za falšování losů 

hrozil například viníkovi trest smrti. První tah loterie, kde se losovalo 5 čísel z 90, proběhl 

12. října 1754 v paláci knížete Colloredo-Mansfelda na Mariánském plácku v Praze.22 

Jak je vidět z krátkého exkurzu, hazardní hry jsou s lidstvem spojeny od nepaměti. Druhy 

her, které popisuje dnešní hazardní zákon, hráli naši předci již před mnoha stoletími či dokonce 

tisíciletími. Snaha regulovat hazardní hry tak není výsadou několika posledních desetiletí. 

V historii, táhnoucí se od starověkého Egypta či Říma, můžeme sledovat nepřeberné množství 

pokusů o zákaz hazardního hraní, ať už z důvodů náboženských, společenských nebo 

ekonomických. Všechny tyto pokusy se však minuly účinkem a byly hojně obcházeny a po čase 

zcela zrušeny. Objektivní nezničitelnost touhy riskovat pro dosažení odměny se tak zdá být 

nezpochybnitelná. Znalost historických a vývojových souvislostí nás tak učí, že místo prohibice 

hazardních her by se moderní státy měly soustředit spíše na snahu nastavit této činnosti jasná a 

přísná pravidla, která budou všemi hráči na trhu respektována. K tomu dochází především v 

posledních desetiletích, která bychom mohli označit za období liberalizace a regulace trhu 

s hazardními hrami. 

 

  

 

 
21 BRUNEEL, Claude. Loterie v jižní Evropě. In: Evropské loterie a hry. Praha: Olympia, 1998, s. 90. ISBN 80-

7033-551-3. 
22 WITTLICH, Filip. Hry a sázky v českých zemích. In: Evropské loterie a hry. Praha: Olympia, 1998, s. 180–189. 

ISBN 80-7033-551-3. 
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2.1.2 Hazardní hry a jejich místo v moderní době 

Od 80. let minulého století je napříč celým světem jednoznačně patrný trend směřující 

k liberalizaci trhu s hazardními hrami. Z hazardních her se velmi rychle stal celosvětový 

fenomén, který ve všech státech přilákal soukromé investory. Ti do tohoto odvětví začali 

investovat enormní částky a vytvořili z něj odvětví i s pomocí globalizace skutečně globální 

a jedno z nejrychleji rostoucích odvětví moderního průmyslu rychleji, než si státy stihly 

uvědomit, že úplná liberalizace trhu s hazardními hrami není společensky přijatelná, a začaly 

přehodnocovat svou regulační politiku v této oblasti. To je ostatně proces, který jsme mohli 

z blízka sledovat i v České republice. S postupem času se stále více do ohniska zájmu 

jednotlivých států dostává ochrana hráče a obecná snaha o omezování nabídky hazardního hraní 

ve snaze eliminovat negativní dopady hazardních her na společnost. Z této perspektivy je 

aktuálně k debatě o regulaci hazardních her přistupováno nejen v České republice, ale ve většině 

států západního světa.  

Nástup liberalizace se pojil s druhým významným celospolečenským procesem, který se 

v té době odehrával, a sice s procesem globalizace. To je ostatně důvod, proč dnes hazardní hry 

vypadají prakticky všude na světě stejně. Základní typy her jako ruleta, black jack, výherní hrací 

přístroje, kurzové sázky či loterie vypadají všude velmi obdobě a hrají se podle téměř 

identických pravidel. Hazardní hry jsou všude na světě propagovány pomocí velmi podobných 

symbolů a sociální rituály spojené s hazardními hrami jsou na všech kontinentech téměř 

identické. To je ostatně důvod, proč se hráči hazardních her mohou cítit všude jako doma.23  

Proces liberalizace a globalizace trhu s hazardními hrami je dobře patrný na 

ekonomických ukazatelích určujících velkost trhu s hazardními hrami. Z odvětví, které bývalo 

v minulém století nazíráno jako ekonomicky marginální, politicky senzitivní a morálně 

pochybné, se i díky rozvoji internetu na začátku 21. století vyvinulo globální odvětví, jež nadále 

zažívá raketový růst.24 Aktuální trend směřující k postupné liberalizaci tohoto odvětví se nejvíce 

projevuje v Evropě, Spojených státech amerických a v Asii. Podle studie National Gambling 

Impact Study Commission například ve Spojených státech amerických vzrostly příjmy z legálně 

provozovaných hazardních her mezi roky 1976 a 1998 o téměř 1600 %, když velikost 

amerického trhu s legálními hazardními hrami dosáhla 50 miliard amerických dolarů.25 Zatímco 

v polovině 70. let minulého století bylo možné si legálně vsadit v pouhých dvou státech 

 
23 MCMILLEN, Jan. From Local to Global Gambling Cultures. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who 

loses?. Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 51–52. ISBN 1-59102-073-5. 
24 REITH, Gerda. Pathology and profit: controversies in the expansion of legal gambling. In: REITH, Gerda, 

ed. Gambling: who wins? who loses?. Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 9 et seq. ISBN 1-59102-073-5. 
25 Tamtéž, s. 10. 
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americké unie, již na počátku nového milénia si američtí občané mohli legálně vsadit (až na tři 

výjimky) ve všech státech unie. K dnešnímu dni je velikost amerického legálního trhu 

odhadována na 120 miliard amerických dolarů a celosvětový trh s hazardem pak téměř na 500 

miliard amerických dolarů.26  

O velikosti trhu s hazardními hrami svědčí dobře i komparace s jinými odvětvími. Na 

začátku nového milénia ve Spojených státech amerických utratili občané tohoto státu 10 miliard 

amerických dolarů za sledování filmů a návštěvu kin a 14 miliard dolarů za poslouchání hudby 

ve všech dostupných formátech, které tehdy hudební průmysl produkoval. Pro porovnání, jen za 

prodej loterijních tiketů, které byly tehdy legální ve třiceti sedmi státech unie, utratili Američané 

více než 46 miliard amerických dolarů. To znamená, že pouhý jeden sektor legálního trhu 

s hazardními hrami, pokud jde o tržby, překonal celý hudební i filmový průmysl dohromady. 

Pokud by se vzaly prostředky utracené Američany za všechny formy hazardu, ve svém součtu by 

překonaly prostředky, které Američané utratili za návštěvu všech živých představení v divadlech, 

v kinech, na koncertech, při sportovních utkáních i ve všech formách hudby. V roce 1994 

dokonce v USA poprvé Američané utratili více peněz v hazardních hrách než za hračky pro své 

ratolesti.27  

Podobný boom a raketový růst trhu s hazardními hrami v druhé polovině 20. století je 

možné sledovat i v dalších zemích. Studie provedené v Austrálii a Velké Británii na počátku 

našeho století potvrdily stejný trend. Trh s hazardními hrami se stal jedním z nejsilnějších 

hospodářských odvětví v těchto zemích a také významným zaměstnavatelem. Z dostupných 

studií vyplývá, že legální provozovatelé hazardních her zaměstnávali na počátku našeho století 

napřímo více než 500 tisíc pracovníků v USA, 37 tisíc pracovníků v Austrálii a 55 tisíc ve Velké 

Británii.28  

Z pohledu veřejné moci existují dva základní částečně protichůdné důvody, které ve 

vzájemné interakci přispívaly k procesu liberalizace právní úpravy ve 20. století. Prvním je touha 

podílet se aspoň částečně na ekonomickém zisku, který do veřejných rozpočtů přinese legalizace 

dříve zakázané aktivity. Druhým důvodem je pak snaha o kontrolu a zmírnění negativních 

dopadů (ať už skutečných, či domnělých), které jsou s hraním hazardních her spojeny. 

 
26 Údaj pochází ze specializovaného placeného serveru H2 Gambling Captial, který je omezeně dostupný na 

https://h2gc.com. Jde o aktuálně nejvíce citovaný a respektovaný zdroj dat, pokud jde o analýzu velkosti trhů 

s hazardními hrami v jednotlivých zemích.  
27 ROSE, I. Nelson. Gambling and the Law – The New Millennium. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? 

who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 114. ISBN 1-59102-073-5. 
28 REITH, Gerda. Pathology and profit: controversies in the expansion of legal gambling. In: REITH, Gerda, 

ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 10 et seq. ISBN 1-59102-073-5. 

https://h2gc.com/


 

24 

 

 

Kombinace těchto částečně protichůdných motivací pak často vede k přijímání zákonů, jež lze 

jen velmi těžko označit za systematické a vnitřně logicky koherentní. 

Úsilí spočívající v kombinaci obou výše uvedených důvodů pak často vede k absurdním 

výsledkům, jako například v USA, kde několik států federace legalizovalo provozování 

hazardních her na svém území, ale pouze na výletních lodích, a to výhradně v době, kdy se tyto 

lodě plavily po říčním toku. Pokud loď stála v přístavním doku, byly veškeré hazardní hrátky 

zakázány.29 

Výsledky snahy kombinovat oba výše uvedené zájmy však můžeme do jisté míry 

sledovat v každém regulačním rámci. Při debatách o přijetí nového zákona o hazardních hrách 

v České republice, jakožto i při přípravě prvních novel zákona o dani z hazardních her, je 

nakonec souboj fiskálních a regulačních zájmů více než patrný. Tento střet je navíc často 

umocněn skutečností, že regulátorem, který často jako věcný garant vytváří návrh regulačních 

pravidel, je nezřídka Ministerstvo financí ČR, tedy orgán veřejné správy odpovědný kromě 

nastavení regulačních opatření chránících účastníky hazardních her i za naplnění státní poklady. 

Tato skutečnost je ostatně jedním z důvodů, proč je v mnoha členských státech EU v posledním 

desetiletí patrný jednoznačný trend spočívající v přesunu regulačních a dozorových oprávnění 

v oblasti hazardních her z ústředních orgánů státní správy na nově vytvářené specializované 

úřady, které jsou na ministerstvu financí nezávislé. Velmi podobný typ nezávislého regulačního 

úřadu pro oblast hazardních her tak v Evropě můžeme najít v zemích, které již před časem 

otevřely svůj trh s hazardními hrami pro sázení na internetu, tedy například ve Velké Británii, 

Franci, Dánsku, Belgii, Rumunsku, Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku, Litvě, Lotyšsku nebo na 

Maltě. Nově však tyto úřady vznikají i v zemích, které k regulaci internetových hazardních her 

přistupují až nyní. Nezávislý regulační úřad vznikl například v roce 2017 v Maďarsku nebo 

v roce 2019 ve Švédsku, Irsku a na Slovensku. Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že český 

model, kdy i přes otevření hazardního trhu pro internetové hazardní hraní a zpřístupnění 

možnosti získat povolení k této činnosti pro zahraniční provozovatele zůstává regulační 

oprávnění na straně nespecializovaného ústředního orgánu státní správy, je v praxi spíše 

ojedinělý. 

2.1.3 Budoucnost hazardních her 

Nástup a mohutné rozšíření internetu, ke kterému dochází zejména od roku 1995 do 

současnosti, zcela pozměnil celosvětový trh s hazardními hrami. Tempo růstu internetových 
 

29 EADINGTON, R. William. Values and Choices: The Struggle to Find Balance with Permitted Gambling in 

Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, 

p. 41. ISBN 1-59102-073-5. 
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hazardních her překonalo dokonce i mohutný růst hazardního odvětví jako celku, a tak poměr, 

kterým se podílejí internetové hazardní hry na celkovém hazardním trhu, neustále roste a nezdá 

se, že by se na tom v následujících letech mělo cokoliv měnit. Rozšíření mobilních telefonů 

a tabletů v posledních letech tento trend jenom umocnilo a definitivně přeneslo značnou část 

hazardních her ze specializovaných provozoven přímo do domovů hráčů. Podle dostupných 

analýz se zdá, že segment internetových hazardních her bude nadále růst vysokým tempem, a to 

i přes snahu jednotlivých států přísně regulovat tuto novou oblast hazardního hraní.  

Povaha veřejné informační sítě internet umožnila vstoupit na trh s hazardními hrami 

novým demografickým skupinám (zejména ženám a starším dospělým), které se návštěvě 

kamenných provozoven s hazardními hrami obvykle vyhýbaly. Rostoucí konkurence mezi 

provozovateli na internetu zase vede k atraktivnější nabídce, jež dále láká nové hráče hazardních 

her. Celosvětový trh s internetovými hazardními hrami roste také díky stále početnější skupině 

států, které umožňují legální hraní hazardních her v prostředí internetu.30  

Prvním provozováním hazardních her na internetu bylo slosování internetové loterie 

v Lichtenštejnsku v roce 1995. V roce 2007 bylo na světě již více než 2000 legálních webových 

stránek s hazardními hrami, které nabízely své hry ve více než 45 státech světa.31 O rok později 

Evropská komise ve své Zelené knize o online hazardních hrách na vnitřním trhu napočítala již 

14 823 aktivních webových stránek s hazardními hrami jen v Evropě, přičemž více než 85 % jich 

bylo provozováno bez patřičné licence.32 Trh s internetovými hazardními hrami roste od té doby 

nadále nebývalým tempem, přičemž jeho velikost v některých státech už překonala velikost trhu 

hazardních her provozovaných v klasických kamenných provozovnách. Jako příklad je uváděno 

Švédsko, kde v roce 2018 tvořil podíl internetových hazardních her více než 50 % celkového 

trhu s hazardními hrami v zemi.33  

 
30 ABBOTT, Max, BINDE, Per, CLARK, Luke, HODGINS, David, JOHNSON, Mark, MANITOWABI, Darrel, 

QUILTY, Lena, SPANGBERG, Jessika, VOLBERG, Rachel, WALKER, Douglas, WILLIAMS, Robert. 

Conceptual Framework of Harmful Gambling: An International Collaboration. Vol. 3. Ontario: Gambling Research 

Exchange Ontario (GREO), 2018, p. 33. [online]. Available at: https://www.greo.ca 

/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%2

0gambling%20-%20third%20edition.pdf  
31 BOGART, A. William. Permit but discourage: regulating excessive consumption. New York: Oxford University 

Press, 2011, p. 276–278. ISBN 978-019-537987-7. 
32 Evropská komise. Zelená kniha o online hazardních hrách na vnitřním trhu. SEK (2001) 321, s. 4. [online]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0128&from=EN 
33 ABBOTT, Max, BINDE, Per, CLARK, Luke, HODGINS, David, JOHNSON, Mark, MANITOWABI, Darrel, 

QUILTY,, Lena, SPANGBERG Jessika, VOLBERG, Rachel, WALKER, Douglas, WILLIAMS, Robert. 

Conceptual Framework of Harmful Gambling: An International Collaboration. Vol. 3. Ontario: Gambling Research 

Exchange Ontario (GREO), 2018, p. 13. [online]. Available at: https://www.greo.ca 

/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%2

0gambling%20-%20third%20edition.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0128&from=EN
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Stejný trend je patrný i v České republice, kde v některých segmentech roste podíl 

internetových hazardních her přímo raketovým tempem. Prvním druhem hazardní hry, který bylo 

možno provozovat pomocí internetu, se v roce 2009 staly kurzové sázky.34 Tabulka č. 1 níže 

ukazuje, jakým procentem se podílí inkaso daně z internetových hazardních her na celkovém 

inkasu jednotlivých dílčích základů daně z hazardních her.35 Z údajů je zřejmé, že v případě 

kurzových sázek dnes více než 87 % zaplacených daní pochází z provozování těchto her 

v prostředí internetu, a to pouhých 10 let od doby, kdy byla tato možnost v České republice 

zavedena. Pouhé desetiletí tak stačilo, aby se téměř celý legální trh s kurzovými sázkami 

přesunul ze světa kamenných sběren a poboček do mobilů a počítačů českých sázkařů.  

Tabulka 1: Podíl inkasa daně z internetových her na dílčím základu daně u jednotlivých 

druhů hazardních her 

 

Druh hazardní 

hry 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

Loterie 
 

6,43 % 

 

10,06 % 

 

 

13,72 % 

Kurzová sázka 
 

83,43 % 

 

84,34 %  

 

87,53 %  

 

Technická hra 

 

8,19 %  

 

13,13 %  

 

15,79 % 

 

Živá hra 

 

 

5,66 %  

  

7,67 %  

 

9,76 %  

 

CELKEM 

 

18,49 %  

 

26,02 %  

 

29,04 %  

  

Zdroj: Ministerstvo financí ČR a vlastní výpočty. 

 

U ostatních druhů her (konkrétně u loterií, binga, technických her a živých her) byla 

možnost provozování na internetu umožněna až od účinnosti nového zákona o hazardních hrách, 

tedy od 1. 1. 2017. Z tabulky č. 1 je zřejmé, že procento, kterým se na inkasu daně u jednotlivých 

 
34 Pět českých sázkových kanceláří může provozovat svůj byznys na internetu. In: Česká televize. [online] [cit. 

30. 1. 2019]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1429606-pet-ceskych-sazkovych-kancelari-muze-

provozovat-svuj-byznys-na-internetu 
35 S ohledem na změnu metodiky vykazování herních a finančních dat na straně Ministerstva financí ČR 

i Generálního finančního ředitelství představuje dnes informace o výši inkasa daně z hazardních her nejrelevantnější 

zdroj dat, ze kterých lze usuzovat na aktuální trendy na trhu s legálními hazardními hrami. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1429606-pet-ceskych-sazkovych-kancelari-muze-provozovat-svuj-byznys-na-internetu
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1429606-pet-ceskych-sazkovych-kancelari-muze-provozovat-svuj-byznys-na-internetu


 

27 

 

 

dílčích základů daně podílejí internetové hry, roste významným tempem každoročně i u těchto 

druhů her. Celkově se dnes podíl internetových hazardních her na celkovém trhu s hazardními 

hrami již přibližuje jedné třetině (cca 29 %), a je tak velmi pravděpodobné, že Česká republika 

velmi brzy dosáhne hodnot, jakých vykazuje online trh s hazardními hrami například ve 

zmíněném Švédsku.  

Trend, který vidíme v České republice, je platný pro celou Evropu. Trh s internetovými 

hazardními hrami vzrostl v roce 2018 podle údajů European Gambling and Betting Association 

meziročně o více než 11 % a dosáhl celkové výše přesahující 22 miliard €. Konstantně také roste 

procento online sázek, které jsou uzavřeny prostřednictvím mobilních zařízení a tabletů. Ty se na 

všech sázkách uzavřených v Evropě podílejí již z více než 43 %.36  

Tento trend bude zajisté nadále pokračovat a regulátor by si této skutečnosti měl být 

vědom. Internetové prostředí přináší nejen nová rizika, ale také celou řadu nových možností, jak 

snížit rizika problémového hráčství a škodlivé dopady nadměrného hraní hazardních her na 

společnost. Podle dostupných studí je například v prostředí internetu možné aplikovat až dvakrát 

více nástrojů zodpovědného hraní než v prostředí klasických kamenných provozoven.37 To 

přináší možnost účastnit se internetových hazardních her odpovědněji než v klasickém 

kamenném prostředí, což dokládají i některé studie, které poukazují na pokles závažných projevů 

problémového hráčství v prostředí internetových hazardních her.38 V porovnání s pozorováním 

hazardních her v prostředí kamenných provozoven přinášejí internetové hazardní hry také 

poměrně přesná a strukturovaná data, umožňující pomocí moderních data mining technik 

a algoritmů čerpat cenná data z hlediska včasné identifikace problémových hráčů.39 I o těchto 

nástrojích bude pojednáno v následujících kapitolách, zabývajících se pohledy neprávních 

vědních oborů na regulaci hazardních her.  

 
36 Europes’s online gambling market grew 11 % in 2018 – new data confirms. In: European gaming and betting 

assocation. [online] [cit. 1. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.egba.eu/news-post/europes-online-gambling-market-
grew-11-in-2018-new-data-confirms/ 
37 WOOD, T. A. Richard, WOHL, J. A. Michael. Assessing the effectiveness of a responsible gambling behavioural 

feedback tool for reducing the gambling expenditure of at- risk players. In: International Gambling Studies, Vol. 15, 

2015, p. 1–16. ISSN 1479-4276. 
38 PHILANDER, S. Khalil, MACKEY, Terry. Online gambling participation and problem gambling severity: Is 

there a causal relationship? International Gambling Studies. Vol. 14, 2014, p. 214–227. ISSN 1479-4276. 
39 GRIFFITH, Mark. Internet gambling: issues, concerns, and recommendations. Cyberpsychology & Behavior: The 

Impact Of The Internet, Multimedia And Virtual Reality On Behavior And Society. Vol. 6, 2003, p. 557–568. ISSN 

2152-2723. 

 

https://www.egba.eu/news-post/europes-online-gambling-market-grew-11-in-2018-new-data-confirms/
https://www.egba.eu/news-post/europes-online-gambling-market-grew-11-in-2018-new-data-confirms/
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2.2  Hazardní hry optikou filosofie, sociologie a morálky 

V debatách o regulaci hazardu bývají velmi často akcentovány otázky morálky. Je hazard 

morální? Měl by stát vycházet z pozice ochrany veřejné mravnosti postavit hazard jako celek 

mimo zákon a přísně stíhat porušení spočívající v nabízení hazardních her i přes tento zákaz? 

Nebo je role státu při pochopení objektivní nezničitelnosti hazardu jako celku spíše v nastavení 

přísných pravidel a mantinelů, ve kterých by se hazardní hry měly odehrávat, a v kontrole 

dodržování těchto pravidel? Je hraní hazardních her skutečně v rozporu s morálními hodnotami, 

jež většina společnosti zastává? Má stát do provozování hazardu vůbec zasahovat? A pokud ano, 

z jakých důvodů a jaké cíle má svou regulací sledovat? To jsou všechno otázky, na které by si 

měl každý regulátor či stát nastavující pravidla tomuto specifickému podnikání odpovědět. Tyto 

odpovědi by pak měly tvořit obecná východiska a interpretační vodítka při regulaci hazardních 

her. Bez důsledného zodpovězení výše uvedených obecných otázek budou regulátor a všichni, 

kdo se následně budou nastavenou regulací řídit, postaveni před jednotlivé konkrétní otázky, 

jejichž zodpovězení bez všeobecné shody na stavebních pilířích celé regulace bude nesmírně 

obtížné. Pouze s vědomím této obecné shody je pak možné zamezit revolučním změnám 

v regulaci a pohybování se „ode zdi ke zdi“ v závislosti na tom, v jaké části kruhu legalizace se 

aktuálně daný stát pohybuje (srovnej k tomu blíže kapitolu 3.2 Legalizace, či prohibice 

hazardních her?). 

Může být tedy hazard považován za nemorální aktivitu? Morální pravidla jsou často 

zakotvena v učení církví, které svou pravomoc prosazovat hlásané morální standardy odvozují 

přímo od Boha. Je tedy hazard per se nemorální a zavrženíhodný? Tento závěr je podle profesora 

P. Collinse daleko od toho, aby jej bylo možné považovat za univerzálně platný. V liberálních 

demokraciích je na základě provedených veřejných průzkumů zřejmé, že naprostá většina 

společnosti hazard za nemorální nepovažuje.40 

Dokonce je zřejmé, že převažujícím názorem v liberálně demokratickém uspořádání 

společnosti je, že stát nemá zasahovat do svobody jednotlivce do té doby, dokud jednotlivec 

svým chováním neohrožuje práva a oprávněné zájmy druhého. Stát při důsledné aplikaci tohoto 

pravidla zde není od toho, aby určoval, co má jednotlivec dělat a za co má utrácet své peníze 

a jak má trávit svůj čas. Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého, pokud 

 
40 COLLINS, Peter. The Moral Case for Legalizing Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who 

loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 323. ISBN 1-59102-073-5. 
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platí premisy anglických politických filosofů Hobse a Locka velmi pregnantně vyjádřené později 

například v eseji „O svobodě“ dalšího významného anglického myslitele Johna Stuarta Milla.41  

Centrální myšlenkou tohoto filosofického směru je skutečnost, že v dobře řízené 

společnosti požívá každý maximální možné míry svobody, aby sám rozhodoval o tom, jak bude 

žít svůj život způsobem, který je plně slučitelný se stejnou mírou svobody, kterou požívají 

i všichni ostatní členové téhož společenství lidí. Pokud tedy platí výše uvedené premisy, stát tu 

není od toho, aby zakazoval hazard dokonce ani v případě, že by ho většina společnosti 

považovala za nemorální. 

Profesor P. Collins se dále ve své velmi poučné eseji vypořádal s paternalistickým 

argumentem, který říká, že hazard je pro lidi špatný a stát je tu od toho, aby otcovsky pečoval 

o své občany v situacích, kdy oni sami nejsou schopni, ať už z jakýchkoliv důvodů, vyhodnotit 

co je pro ně dobré a co špatné. Tento argument lze vyvrátit pouhou empirickou studií dostupných 

statistických údajů. Z nich je patrné, že naprostá většina hráčů hazardních her sobě nákupem losů 

nebo sázením na sportovní zápasy žádnou závažnou újmu nezpůsobuje. Dlouhodobě statisticky 

je pro hráče samozřejmě téměř nemožné, aby účastí na hazardních hrách množili svůj majetek. 

Pouhá skutečnost, že hráči na hazardních hrách ve většině případů nevydělávají, není však 

argumentem pro to, abychom mohli říct, že jim účast na hazardních hrách způsobuje 

signifikantní újmu. Naprostá většina hráčů, kteří mají své chování pod kontrolou, považuje svou 

případnou ztrátu za cenu, kterou vědomě a dobrovolně platí za zábavu spočívající v pokušení 

vrtkavé paní štěstěny.  

Na pomezí liberálně demokratické teorie a paternalistického přístupu k regulaci leží 

poměrně moderní teorie liberálního paternalismu. Její hlavní etalon můžeme najít v práci 

ekonoma Richarda Thalera a právního vědce Casse Sunsteina, kteří jsou spoluautory světoznámé 

knihy Nudge.42 Tato kniha byla poprvé vydána v roce 2008 a brzy se stala světovým 

bestsellerem a pomyslnou biblí behaviorální ekonomie.43 Název této knihy je do češtiny 

překládán jako „Šťouch“ a představuje návod, jak lidem pomáhat dělat správná rozhodnutí, aniž 

by se omezila jejich svoboda, jak ostatně výmluvně dokládá podtitul této knihy „Jak postrčit lidi 

k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí“. Pošťouchnutí podle této knihy představuje 

jakýkoliv článek konstrukce výběru, který předvídatelně ovlivňuje lidské chování, aniž by 

zakazoval nějaké možnosti nebo významně měnil ekonomické podněty. Šťouch pomáhá lidem 

 
41 COLLINS, Peter. The Moral Case for Legalizing Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who 

loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 323–324. ISBN 1-59102-073-5. 
42 THALER, H. Richard, SUNSTEIN, R. Cass. Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness. 

London: Penguin Books, 2009. ISBN 978-0141040011.  
43 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil, 2012, s. 441. ISBN 978-80-87270-42-4. 
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s volbou, pro kterou by se rozhodli, kdyby mysleli racionálně, objektivně a byli dostatečně 

informováni.44 

Liberální paternalismus tak kombinuje zdánlivě protichůdné přístupy v podobě liberální 

teorie zdůrazňující lidskou svobodu s do jisté míry kontradiktorním paternalistickým přístupem, 

podle kterého je legitimní snažit se ovlivnit lidské chování, aby byl život jednotlivce delší, 

zdravější a lepší. Jako příklad liberálně paternalistického přístupu k regulaci hazardních her lze 

uvést aplikaci principů zodpovědného hraní, povinné nastavování sebeomezujících limitů, 

zobrazování informací o „bilanci“ hráče na technických hracích zařízeních nebo personalizované 

zprávy informující hráče v průběhu hráčské seance o tom, jak dlouho již hraje a jaká je jeho 

celková finanční bilance. Všechna tato opaření by měla hráče „pošťouchnout“ k tomu, aby svou 

hráčskou vášeň udržel v rozumných mezích nebo s ní úplně skončil. Ani zástupci liberálního 

paternalismu však v žádném případě nevolají po úplném zákazu hazardních her.  

V rámci liberální demokratické společnosti se tak musejí uplatnit jiné argumenty, které 

by dokázaly ospravedlnit zákaz hazardu jako celku. Nejčastěji používaná logická konstrukce 

klade důraz na skutečnost, že jakkoliv většina hráčů hazardních her má svou hráčskou vášeň pod 

kontrolou, existuje stále poměrně početná část společnosti (kolem 2–3 % dospělé populace), 

u které se může vyvinout kompulzivní porucha chování problémového či patologického hráčství. 

Tito lidé pak způsobují újmu svých chováním nejen sobě, ale také svým rodinám, příbuzným a 

blízkým. Stejně tak s problémovým hráčstvím souvisejí jevy, způsobující další společenské 

náklady, které kvůli svým závažným celospolečenským dopadům převáží nad přínosy, jež 

plynou z legalizace hazardních her. Mluvíme zde často o „lidských nákladech“ a „společenských 

nákladech“ či „externalitách“ spojených s hazardním hraním. 45 

Klasický liberálně demokratický diskurz zde ztrácí svou univerzální platnost. Hráč 

závislý na hazardních hrách totiž intervenuje do zájmů a práv celé skupiny dalších lidí, zejména 

těch, kteří jsou s ním citově či majetkově propojeni. Lidé spojeni s hazardním hráčem tak často 

prožívají deprese, úzkosti, ponížení, stresové poruchy nebo dokonce emoční zhroucení v případě 

nástupu hráče do vězení nebo jeho sebevraždy. Argument o společenských nákladech pak 

obvykle zní tak, že v důsledku hazardního hraní společnost jako celek nese větší materiální 

náklady, než kdyby hazard jako takový neexistoval. Společenské náklady jsou pak často 

kvantifikovány dopadovými studiemi a analýzami porovnávajícími náklady a přínosy. Pokud je 

 
44 THALER, H. Richard, SUNSTEIN R. Cass. Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness. 

London: Penguin Books, 2009. ISBN 978-0141040011. 
45 COLLINS, Peter. The Moral Case for Legalizing Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who 

loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 326. ISBN 1-59102-073-5.326. 



 

31 

 

 

tedy proti legalizaci hazardu argumentováno z pohledu lidských a společenských nákladů, 

obvyklá logika argumentace vypadá následovně: 

• patologický hráč (stejně jako jakýkoliv jiný závislý) způsobuje utrpení nejen sobě, ale 

také své rodině a blízkým; 

• závažnost těchto způsobených problémů převáží nad všemi přínosy, které by 

legalizace hazardu mohla potenciálně přinést, jako je potěšení a zábava pro 

bezproblémové hráče, daňové výnosy pro stát, pozitivní vliv na zaměstnanost atd.; 

• je povinností státu chránit rodiny a další nevinné občany před potencionálními riziky, 

které jim může způsobit patologický hráč v případě, že lidské a společenské náklady 

převáží nad možnými přínosy; 

• proto je povinností státu bránit nárůstu prevalence patologického hráčství tím, že 

hazard jako celek zakáže.46  

Autor této práce plně souhlasí s profesorem P. Collinsem, že první argument je 

neoddiskutovatelný. Hráč závislý na hraní hazardních her (stejně jako závislý na drogách, 

alkoholu atd.) dokáže způsobit celou řadu velmi vážných problémů nejen sobě, ale také širokému 

okruhu svých blízkých. Druhý argument se zdá na první pohled také jako obecně akceptovatelný. 

Zdání však klame. Je totiž otázkou, zda prohibice hazardu dokáže snížit prevalenci 

problémového hráčství ve společnosti a tím zmírnit škodlivé dopady hazardního hraní na 

společnost. Ve skutečnosti zatím chybí jakékoliv relevantní studie, které by tento závěr 

podporovaly.47 Opak může být dokonce pravdou. Je pravděpodobně možné, že legalizace 

hazardních her pouze zvětšuje viditelnost patologického hráčství spíše než jeho skutečnou 

prevalenci ve společnosti. Pokud je hazard normativním právním aktem vytlačen do nelegální 

zóny, stejně jako například prodej drog, hazard se obvykle dostává pod kontrolu organizovaného 

zločinu a procesy identifikace, ochrany a prevence směrem k hráčům a jejich rodinám bývají 

obvykle mnohem složitěji a nákladněji realizovatelné. Státu navíc rostou náklady spojené 

s kontrolou dodržování a vymáhání zákazu hraní hazardních her. 

Jinou typologii přístupu státu k otázkám regulace hazardních her nabízí D. Korn. Tento 

harvardský profesor medicíny a psychologie svou typologii přístupu státu k regulaci hazardních 

her s ohledem na svou specializaci staví především na přístupu státu k problémovému hráčství, 

 
46 COLLINS, Peter. The Moral Case for Legalizing Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who 

loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 327. ISBN 1-59102-073-5.326. 
47 Tamtéž, s. 328. 
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přičemž primární důraz klade na ochranu veřejného zdraví. D. Korn rozlišuje následující možné 

základní premisy, od kterých se odvíjejí jednotlivé regulační modely: 

• hraní hazardních her je otázkou individuální svobody; 

• hraní hazardních her je volnočasovou aktivitou a formou zábavy; 

• hazard je značným zdrojem příjmů do veřejných rozpočtů a představuje nástroj 

dobrovolné daně; 

• hazard je důležitým nástrojem pro ekonomický rozvoj určitých oblastí, jako například 

domorodých komunit; 

• závislost na hazardních hrách je spíše individuální než sociální patologií; léčba 

prostřednictvím nástrojů, kterými se léčí jiné duševní poruchy a závislosti, je možná 

a správná; 

• hazard je kulturním artefaktem, který je v určitých společnostech rozšířen více než 

v jiných; 

• hazard je nástrojem, jehož prostřednictvím lze přeskočit z jedné společenské skupiny 

do druhé; Jediná výhra může zcela změnit společenské postavení; 

• hazard má být primárně nahlížen z pozice veřejné odpovědnosti a veřejného zdraví.48 

Uvedené typologie regulačních modelů nejsou podle mého názoru samoúčelné. Stát by si 

před tím, než přistoupí k regulaci hazardních her jako celku, měl primárně ujasnit, ve kterém 

z výše uvedených modelů se nachází a poté přiléhavě volit takové nástroje a způsoby regulace, 

jež budou způsobilé naplňovat nosnou myšlenku daného regulačního modelu. Prvním krokem 

zákonodárce by tak mělo být v součinnosti s odbornou veřejností vést dialog o regulačním 

modelu, který bude pro daný stát a danou dobu nejvíce vhodný. Až poté je možné přistoupit 

k formulaci jednotlivých zákonů a opatření, které budou tuto hlavní myšlenku provádět. Jen tak 

bude možné eliminovat skokové změny a často opakované debaty o účelu a smyslu regulace 

hazardu na daném státní území. 

2.2.1 Proporcionalita přístupu k regulaci závislostních statků 

Dalším důležitým momentem, který je třeba mít na paměti, je princip proporcionality. Je 

samozřejmě neoddiskutovatelné, že lidské náklady spojené s tím, že závislý hráč způsobuje újmu 

nejen sobě, ale i svým blízkým, je velmi obtížné porovnávat s přínosem, který přináší možnost 

 
48 KORN, David, GIBBINS, Roger, AZMIER, Jason. Framing Public Policy Towards a Public Health Paradigm for 

Gambling. J Gambl Stud 19, 235–256 (2003), p. 235–239. [online]. Available at: 

https://doi.org/10.1023/A:1023685416816  
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hrát hazardní hry většině hráčů, jež lze označit za bezproblémové. Na druhu stranu je také 

nesporné, že procento lidí, kteří způsobí svým závislostním chováním vážnou újmu sobě a svým 

blízkým, je vyšší u jiných závislostních statků (například u alkoholu či kouření) než u hraní 

hazardních her. Podle studií citovaných Ministerstvem financí ČR při projednávání daňového 

balíčku ve druhé polovině roku 2019 jsou společenské náklady způsobené konzumací alkoholu 

či kouřením několikanásobně vyšší, než společenské náklady hazardního hraní.49 

Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti 

(dále také jen „NMS“)50 například v české společnosti konzumuje pravidelně pivo 87 % mužů 

(průměrně 9 sklenic týdně) a 59 % žen (průměrně 2 sklenice týdně), přičemž denně konzumuje 

alkohol 7,7–9,5 % dospělé populace. V kategorii rizikové konzumace alkoholu se nachází 

16,8 % populace ve věku starším 15 let, z nichž 9 % spadá do kategorie vysokého rizika. Při 

přepočtu na dospělou populaci ČR se přibližně 1,6 milionu osob nachází v riziku vzniku 

problémů spojených s alkoholem, z toho 900 tisíc ve vysokém riziku. Denních konzumentů 

alkoholu je přibližně 600 tisíc, z toho přibližně 100 tisíc konzumuje nadměrné dávky alkoholu 

denně. Společenské náklady nadměrné konzumace alkoholu dosahují podle některých studií 

19,6 miliardy korun ročně51, podle novějších studií pak dokonce 56 miliard Kč.52  

 Podle výroční zprávy NMS věnované oblasti hazardu se hazardních her v posledním 

měsíci účastnilo 15 % dospělé populace. S vyloučením loterií jako nejčastějšího druhu hazardní 

hry, toto číslo klesá dokonce na 5 % dospělé populace. Odhadovaný výskyt problémového 

hráčství je kolem 1,8 % dospělé populace. Ve vysokém riziku problémového hráčství se tak při 

extrapolaci na populaci občanů ČR starších 15 let nachází přibližně 60–65 tisíc osob. 

Společenské náklady na hazardní hraní se podle provedených odhadů pohybují mezi 3,5–

7,9 miliardy korun.53  

 
49 Protokol z 33. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 9. 7. 2019. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/033schuz/s033008.htm#r1 
50 MRAVČÍK, Viktor, CHOMYNOVÁ, Pavla, GROHMANNOVÁ, Kateřina, JANÍKOVÁ, Barbara, 

ČERNÍKOVÁ, Tereza, ROUS, Zdeněk, TION LEŠTINOVÁ, Zuzana, KIŠŠOVÁ, Lucia, NECHANSKÁ, Blanka, 

VLACH, Tomáš, FIDESOVÁ, Hana, VOPRAVIL, Jiří. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 

v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky, 2018, s. 55. [online]. Dostupné z: https://www.drogy-

info.cz/data/obj_files/32962/837/VZdrogy2017_web181207.pdf 
51 CSÉMY, Ladislav, WINKLER, Petr. Alkohol v České republice: spotřeba, zdravotní důsledky a ekonomické 
náklady společnosti. Psychiatrie. 2012, roč. 16, č. 4, s. 210–216. ISSN 1211-7579. 
52 MLČOCH, Tomáš, CHADIMOVÁ, Kateřina, DOLEŽAL, Tomáš, DOLEJŠÍ, David, HÁJÍČKOVÁ, Barbora, 

MAZALOVÁ, Martina, LAMBLOVÁ, K. Společenské náklady konzumace alkoholu v České republice. [online] 

Praha: Úřad vlády České republiky, 2019, s. 7. Dostupné z: http://www.iheta.org/ext/publication/files/Report_mer 

ged_grant_alkohol_2019-04-10%20-%20final.pdf  
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Přesto se zdá, že politika státu je v oblasti hazardního hraní mnohem přísnější než 

například právě politika v oblasti regulace jiných závislostních statků. V případě hraní 

hazardních her existuje celá řada odrazujících opatření, která jsou obsažena v regulaci tohoto 

odvětí a jejichž cílem je spolupůsobit na snižování poptávky po závislostním statku. Mezi tato 

opatření patří povinná registrace hráčů, ověření jejich totožnosti na základě jejich fyzické 

přítomnosti, povinné přestávky ve hře po uplynutí určité doby hraní, limity na maximální prohry 

a výhry, povinné nastavení sebeomezujících limitů, existence rejstříku osob vyloučených 

z možnosti hrát hazardní hry a možnost se z hraní těchto her vyloučit, povinná aplikace pravidel 

prevence proti praní špinavých peněz včetně povinného zjišťování původu prostředků vložených 

do hry atd. Pokud porovnáme míru intenzity těchto odrazujících a omezujících opatření v oblasti 

hazardního hraní se stejnými opatřeními v regulaci přístupu ke konzumaci alkoholu, zjistíme, že 

i přes skutečnost, že je alkohol z pohledu lidských i společenských nákladů mnohem škodlivější 

než hraní hazardních her, politika státu je v oblasti regulace přístupu k tomuto závislostnímu 

statku mnohem benevolentnější. 

O důsledném uplatnění principu proporcionality tak zde nemůže být řeč. Hlavním 

důvodem, který podle mého názoru k této disproporci přispívá, je odlišná míra společenské 

akceptovatelnosti obou závislostních statků z pohledu široké veřejnosti. Ta je primárně 

způsobena větší mírou konzumace alkoholu v obecné populaci, než je tomu u hraní hazardních 

her. Politická moc, která není prostá vlivu veřejného mínění, pak má tendenci v rozporu 

s principem proporcionality a s absencí širší perspektivy, přistupovat nepřiměřeně přísněji 

k regulaci statku, který způsobuje z pohledu celé společnosti menší lidské a společenské náklady 

než ke statku, kterému se oddává většina společnosti. To je samozřejmě mimo jiné způsobeno 

tím, že tato většinová společnost tvoří také elektorát, od kterého politická moc své postavení 

odvozuje. Jakkoliv jde o princip z praktického hlediska pochopitelný, z pohledu teorie rozumné 

regulace by se pozornost veřejné moci a regulátora měla s vědomím širší perspektivy upřít 

primárně na regulaci dostupnosti závislostních statků, které způsobují největší celospolečenské 

náklady.  

Z širší filosofické perspektivy na komparaci hazardních her a ostatních volnočasových 

aktivit nahlíží profesor P. Collins. Lidé mohou podle něj strávit nepřiměřeně mnoho času nebo 

utratit značné množství peněz hraním jakékoliv hry, například golfu. P. Collins se proto zamýšlí, 

jaké aktivitě je hraní hazardních her z pohledu prožitku a dopadů do osobní sféry jednotlivce 

nejbližší. Je hraní hazardních her jako chození do kina, užívání kokainu, sledování nekonečných 

seriálů, hraní golfu, návštěva sportovního utkání, konzumace sladkostí, návštěva nevěstince, 

jízda na horské dráze, nakupování nebo konzumace alkoholu? Všechny tyto aktivity jednoznačně 
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poskytují lidem určité potěšení, za které jsou ochotni zaplatit. Všem těmto aktivitám lze při 

nestřídmém užívání a slabé vůli propadnout více než je zdrávo, a způsobit tak škody sobě 

i osobám blízkým.54 

  P. Collins uzavírá, že hraní hazardních her má minimálně v západních demokraciích 

nejvíc společných znaků s konzumací alkoholu. Hraní hazardních her i konzumace alkoholu jsou 

v mnoha náboženských společnostech považovány za aktivity hříšné a ve společnostech 

sekulárních jsou shodně zdůrazňovány škodlivé účinky, které tyto aktivity mají na jednotlivce 

i společnost jako celek. Konzumace alkoholu i hraní hazardních her při nadměrném užívání 

může vést k závislosti jako stavu, ve kterém závislý sám sobě způsobuje vážné újmy a má 

problém se závislostním chováním přestat. Na rozdíl od kuřáků však většinu hráčů hazardních 

her a konzumentů alkoholu nelze označit za osoby závislé. Pro většinu konzumentů alkoholu 

i hráčů hazardních her představuje jejich hra nebo konzumace poměrně neškodnou aktivitu, která 

jim nepřináší žádné vážné psychické či fyzické újmy. Hraní hazardních her i konzumaci 

alkoholu se oddává značný počet lidí ze všech socioekonomických vrstev společnosti a většina 

z nich je ochotná za obě aktivity utratit významnou část svých disponibilních příjmů. To je 

ostatně důvod, proč jsou hazardní hry i alkohol zatíženy značnými daněmi a proč je těžké 

prosadit jejich absolutní prohibici. 

2.2.2 Psychologická motivace k hraní hazardních her 

Ačkoliv je na hazardní hry minimálně určitou částí společnosti nahlíženo jako na 

nemorální aktivity přinášející pouze celospolečenské náklady a problémy těm, kteří nad svým 

hraním ztratí kontrolu, je neoddiskutovatelné, že hazardní hry přinášejí i užitky a potěšení 

převažující skupině hráčů hazardních her, pro něž tato činnost představujte pouze volnočasovou 

aktivitu, která jim nezpůsobuje žádné závažnější újmy.  

 

P. Collins rozlišuje čtyři základní prožitky a potěšení, které mohou být spojené s hraním 

hazardních her. Jsou jimi: 

• Požitek z vlastního hraní hazardních her – riskování majetkové hodnoty přináší 

„koření“ do klasických stolních či karetních her. 

• Požitek z představy zbohatnutí – nejsignifikantněji je tento prožitek spojen s hraním 

her, kde je za malou sázku možné vyhrát veliký jackpot. V našem prostředí je tomu 

 
54 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 23. ISBN 1-56720-585-2. 
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tak například u loterií. Samotná hra nepředstavuje pro hráče takové vzrušení jako 

představa toho, jak mu případná výhra změní život. 

• Požitek z opojení – hráči hazardních her tak zažívají podle některých studií stejné 

opojení jako uživatelé návykových látek. Základními ingrediencemi pro opojení jsou 

zde strach a naděje. Hazardní hry způsobují i návaly adrenalinu a mohou tak 

konkurovat některým adrenalinovým kratochvílím s tím rozdílem, že u nich nejde o 

strach o holý život a naději na přežití, ale o strach o finanční prostředky a naději na 

jejich zmnožení. 

• Požitek z úniku – sportovní kolbiště, sázkové kanceláře a kasina jsou místa, kde lidé 

mohou zapomenout na pocity osamocení, nudy, stresu a napětí z toho, že berou život 

a peníze příliš vážně. Hraní hazardních her se může naopak odehrávat na místech 

spojených s družností, dráždivostí, elegancí a okázalostí.55 

 

P. Binde ve své komparativní analýze mapující studie zabývající se otázkou motivace 

dochází k definování pěti obecných důvodů motivujících lidi k hraní hazardních her. Jsou jimi: 

• Sen o vysoké výhře – tato motivace odpovídá Collinsovu požitku z představy 

zbohatnutí. Hráč je motivován především svou fantazií o tom, jak mu vysněná výhra 

změní život. 

• Sociální odměny – hráč tyto odměny čerpá v podobě sociální interakce, komunikace a 

soutěžení s jinými sázejícími, v podobě získání sociálního statusu a uznání nebo 

úniku z normálního světa mimo realitu všedních dní. 

• Intelektuální výzva – hry, u nichž je možnost výhry ovlivnitelná znalostmi a 

schopnostmi, jako například poker nebo dostihové sázky mohou pro hráče 

představovat intelektuální výzvu. 

• Změna nálady – hraní hazardních her může sloužit jako nástroj pro změnu aktuální 

nálady, jako nástroj pro uvolnění napětí. 

• Možnost výhry – tento motivátor je považován za základní a společný všem druhům 

hazardních her. Možnost výhry stimuluje oblast odměn v lidském mozku. Ten pak 

produkuje pozitivní pocity jako očekávání, napětí, potěšení a uspokojení, pokud je 

následně výhry skutečně dosaženo. Ze sociokulturního pohledu pak případná výhra 

narušuje běžné reciproční chápání světa. Možnost hráče obdržet o mnoho více, než do 

 
55 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 22. ISBN 1-56720-585-2. 
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hry vložil, je neobvyklá a příjemná. Výhra je v západních společnostech spojována se 

symboly úspěchu, zadostiučinění a štěstí.56  

Na vědeckou práci P. Bindeho navázal populační výzkum provedený ve Velké Británii.57 

Ten se pokusil zkoumat motivace k hraní hazardních her nikoliv vědeckou cestou, ale 

dotazníkovým šetřením v obecné populaci. Položené otázky následně na základě váženého 

průměru seřadil do pěti základních kategorií, které poté porovnával mezi jednotlivými sociálními 

podskupinami. Mezi pět základních motivací podle tohoto šetření patří: 

• Povznesení – hraní hazardních her pro posílení vnitřních pozitivních pocitů jako 

vzrušení, úspěch a soupeření s ostatními. 

• Rekreace – hraní hazardních her jako zábavy, koníčku, trávení volného času 

a relaxace. 

• Sociální motivace – zahrnuje motivaci spočívající v potřebě socializace a trávení času 

s rodinou či přáteli. 

• Uvolnění – motivace v podobě potřeby uvolnit napětí nebo udělat dojem na druhé. 

• Peníze – zahrnují všechny druhy monetárních motivací, ať už v podobě snahy vydělat 

peníze, nebo jen snění o vysoké výhře.58 

 

Výsledky této populační studie jsou však zajímavé z jiného důvodu, než že by jen 

poskytly jinou klasifikaci motivátorů k účasti na hazardních hrách. Díky komparaci motivací 

u pravidelných hráčů hazardních her a hráčů, kteří je hrají spíše sporadicky, víme, s jakými 

motivacemi pracovat, pokud hraní hazardních her u jednotlivce přeroste do problémového 

hráčství. Některé z nejzajímavějších a nejvýraznějších rozdílů v motivacích k hraní hazardních 

her byly pozorovány u různých podskupin hráčů. Problémoví hráči jsou častěji motivováni 

potřebou povznesení a uvolnění. Tyto typy motivátorů tak zdánlivě odlišují problémové 

a bezproblémové hráče. Snad proto není překvapivé, že sociální motivace byly pro problémové 

hráče méně důležité než pro hráče bezproblémové. Za velmi zajímavé zjištění lze například 

označit i skutečnost, že u problémových hráčů nepředstavovaly peněžní důvody tak silné 

motivátory k hraní hazardních her, jako tomu bylo mezi hráči bezproblémovými. Stejná paralela 

 
56 BINDE, Per. A mutual support group for young problem gamblers. International Journal of Mental Health and 

Addiction, Vol. 10, n. 4, p. 524–536. [online]. Available at https://gup.ub.gu.se/v1/asset_data/140229 
57 WARDLE, Heather, MOODY, Alison, SPENCE, Suzanne, ORFORD, Jim, VOLBERG, Rachel, JOTANGIA, 

Dhriti, GRIFFITHS, Mark, HUSSEAY, David, DOBBIE, Fiona. British gambling prevalence survey 2010. 

ISBN 9780108509636. 
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byla pozorována i mezi hráči pravidelnými a občasnými. To naznačuje možnost, že u těch, kteří 

se nejvíce oddávají hazardním hrám, je méně pravděpodobné, že budou motivováni penězi. 

Problémoví hráči se častěji budou hazardním hrám věnovat spíše z důvodu vzrušení či snahy 

o uvolnění své aktuální nálady.59 

Je zřejmé, že důvody, proč hrají lidé hazardní hry, se liší a je těžké je obecně strukturovat 

do všeobecně přijímaných kategorií. Někteří lidé hrají hazardní hry pouze za účelem dosažení 

výhry, která jim promění celý život, jiní pro potřebu socializace a družení se s ostatními, další 

pro naplnění potřeby úniku z šedi běžných dnů. Ať je primárním motivátorem jakýkoliv důvod, 

je zřejmé, že nestřídmá honba za výše uvedenými požitky může být sebepoškozující jak pro 

hráče hazardních her, tak pro lidi v jejich blízkém okolí. 

2.3  Hazardní hry optikou ekonomie  

 Segment hazardních her představuje poměrně významné hospodářské odvětví, které 

nejenže neustále roste, ale dnes svou velikostí již překonalo několik příbuzných odvětví 

zábavního průmyslu (blíže srovnej kapitolu 2.1.2 Hazardní hry a jejich místo v moderní době). 

Přesto by nebylo namístě nějakým způsobem zveličovat význam odvětví hazardních her 

z pohledu národního hospodářství. Způsob přístupu státu k otázce regulace hazardních her má 

relativně velmi malý vliv na celkový ekonomický blahobyt společnosti. Segment hazardních her 

lze jen těžko označit za významný zdroj ekonomického růstu. Na druhou stranu hazardní hry 

mohou hrát určitou roli v redistribuci ekonomických statků, a to zejména v situaci, kdy je 

provozování hazardních her podrobeno vysoké daňové zátěži, z nichž značná část je pak 

alokována ve prospěch méně zvýhodněných členů společnosti.60  

 Z pohledu ekonomické teorie je v oblasti hazardních her zajímavých hned několik otázek. 

Otázce zdaňování je věnována zvláštní kapitola (6.6 Daň z hazardních her – základní 

konstrukční prvky a otázky s nimi související), na tomto místě bude pozornost zaměřena 

především na otázku nabídky a poptávky u hazardních her, teorii ekonomického přebytku 

a otázku počítání společenských nákladů a přínosů hazardního hraní.  

 
59 WARDLE, Heather, MOODY, Alison, SPENCE, Suzanne, ORFORD, Jim, VOLBERG, Rachel, JOTANGIA, 

Dhriti, GRIFFITHS, Mark, HUSSEAY, David, DOBBIE, Fiona. British gambling prevalence survey 2010, p. 125. 

ISBN 9780108509636. 
60 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 86. ISBN 1-56720-585-2. 
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2.3.1 Nabídka a poptávka v oblasti hazardních her, cenová elasticita a teorie 

ekonomického přebytku  

 Nabídka a poptávka jsou ekonomické pojmy, které tvoří základ obchodu. Dvě strany trhu 

mají zájem vzájemně si vyměnit statky, které aktuálně mají, za statky, jež má aktuálně někdo 

jiný. To, co jedna strana má, mohou být hmotné statky, peníze, ale také čas, energie nebo talent 

jako ingredience potřebné k vytvoření zboží nebo služby pro sebe nebo pro jiné. Výměna těchto 

věcí je možná pouze proto, že lidé přikládají různým statkům různou hodnotu.61  

 Peníze určují hodnotu, kterou připisujeme konkrétnímu zboží či službě. Peníze tak plní 

jednu ze svých základních funkcí jako obecného měřítka hodnoty veškerého zboží statků. Tím se 

však funkce peněz v procesu výměny zboží a služeb nevyčerpává. Peníze slouží také jako nástroj 

všeobecného prostředku směny, který umožňuje nákup a prodej zboží, služeb i jiných statků. 

V této funkci peníze zprostředkovávají oběh statků mezi jednotlivými účastníky trhu a samy 

přitom (ve směru opačného pohybu statků) mezi těmito účastníky trhu obíhají.62  

 Obchod mezi účastníky trhu je pak proces, kdy se obě strany obchodu snaží prodat nebo 

nakoupit zboží či služby za co nejpříznivějších podmínek. Prodávající se snaží prodat své zboží 

či službu za co nejvyšší cenu, kupující naopak nakupit poptávaný statek za cenu co nejnižší. 

Vždy existuje nejvyšší cena, za kterou jsou kupující ještě ochotni poptávané zboží či služby 

nakoupit a po jejímž překročení již své rozhodnutí přehodnotí a nechají si peníze pro nákup 

jiného statku. Stejně tak existuje minimální cena, za kterou jsou prodávající ještě ochotni své 

zboží či službu prodat. Pokud cena klesne pod tuto minimální cenu, prodávající si již raději 

prodej rozmyslí a službu či zboží si ponechají. Obě strany obchodu jsou si totiž vědomy svých 

„nákladů obětovaných příležitostí“, jimiž jsou v případě kupujících jiné zboží a služby, které by 

mohly za své peníze raději nakoupit, a v případě prodávajících jiné užití talentu, času 

a prostředků, jež vynaložili na výrobu zboží nebo dodání služby. Z tohoto důvodu se cena na 

trhu pohybuje mezi nejnižší cenou, za kterou jsou prodávající ochotni prodat a nejvyšší cenou, za 

niž jsou kupující ještě ochotni nakoupit.63  

 Pokud stát zasahuje minimálně do dění na trhu, cena konkrétního zboží nebo služby se 

odvíjí primárně od velikosti nabídky a poptávky, tedy podle počtu prodávajících a kupujících na 

trhu daného zboží nebo služby. Čím více je prodávajících daného zboží nebo služby, tím je cena 

jejich konkurenčním bojem stlačena dolů směrem k minimální ceně, za kterou jsou prodávající 

 
61 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 86. ISBN 1-56720-585-2. 
62 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 187. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
63 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 87. ISBN 1-56720-585-2. 
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ještě ochotni prodat. Pokud je prodávajících naopak minimum, cena v absenci konkurence letí 

vzhůru směrem k nejvyšší ceně, jakou jsou kupující ještě ochotni zaplatit.  

 Pokud stát do přirozeného dění na trhu zasahuje svou regulací, nemůže být cena 

stanovena přirozeně velikostí nabídky a poptávky na trhu. Cena pak může být nastavena příliš 

nízko (obvykle díky snaze vlády získat plusové body u spotřebitelů daného zboží nebo služby), 

nebo naopak příliš vysoko (pokud je stát z různých důvodů rukojmím daného hospodářského 

odvětví).  

 Pokud konkurence nebo jiná ekonomická síla stlačí cenu pod nejvyšší cenu, kterou by 

jinak byli kupující ochotni zaplatit, vzniká takzvaný „spotřebitelský přebytek“. Jde o peněžní 

zisk získaný spotřebiteli, neboť jsou schopni získat zboží či službu za nižší cenu, než by bývali 

byli ochotni zaplatit. Rozdíl mezi nejvyšší cenou, kterou by byli ochotni zaplatit, a cenou reálně 

zaplacenou představuje „přebytek“, který mohou spotřebitelé použít na nákup jiného zboží či 

služby. Pokud absence konkurence mezi prodávajícími vyžene cenu nad nejnižší cenu, za niž by 

byli jinak ochotni své zboží prodat, vzniká přebytek na straně výrobce, zhruba odpovídající jeho 

zisku. Pokud je na trhu jediný soutěžitel, vzniká monopolní zisk, pokud jich je omezené 

množství, hovoříme o zisku oligopolním.64  

 Jak veliký přebytek na straně spotřebitele či výrobce vzniká, závisí mimo jiné i na cenové 

elasticitě poptávky. Tato veličina vyjadřuje závislost poptávaného zboží na změně jeho ceny. 

Zboží je označováno za „cenově elastické“, pokud změna v ceně zboží vede k významné změně 

poptávky, a „cenově neelastické“, pokud se změna v ceně zboží do poptávky vůbec nepromítne, 

nebo promítne jen minimálně.  

 V tomto směru je třeba zdůraznit, že hazardní hry, stejně jako například alkohol, 

představují statky, které jsou cenově neelastické.65 To znamená, že hráči hazardních her budou 

hrát hazardní hry i za vyšší cenu, pokud nebudou dostupné jiné možnosti, jak by mohli svou 

hráčskou vášeň uspokojit. Cena u většiny hazardních her je určována marží provozovatele, 

respektive výherním podílem. Ten určuje míru pravděpodobnosti výhry z pohledu hráče 

hazardních her. V případě kurzových sázek je tak cenou například výše kurzu, kterou hráči 

nabídne provozovatel na konkrétní sázkovou příležitost. To v praxi znamená, že hráč hazardních 

her bude hrát kurzové sázky bez ohledu na výrazné zhoršení kurzové hladiny nabízené 

provozovatelem, pokud nebude mít jinou možnost, kde svou sázku vsadit s lepším kurzem.  

 Pochopení fungování cenové elasticity u hazardních her hraje mimo jiné klíčovou roli při 

nastavování daňových sazeb pro hazardní hry obecně, respektive pro její jednotlivé druhy. 

 
64 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 88. ISBN 1-56720-585-2. 
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V poslední době se totiž akcentuje možnost pomocí zvyšování daňové zátěže provozovatelů 

hazardních her usilovat o omezení nabídky tohoto statku nebo snižování škod hazardního hraní 

na společnost.66 Na druhou stranu je nezbytné si uvědomit, že daň z hazardních her funguje 

odlišně od spotřebních daní, jako jsou spotřební daně na tabák nebo alkohol, které zdražují cenu 

závislostního statku pro konečného spotřebitele. U těchto produktů tak i přes částečnou 

neelastickou poptávku může dojít při zvýšení spotřební daně k omezení spotřeby alkoholu 

a tabáku. Daň z hazardních her však není spotřební daň67 a nezvyšuje cenu produktu. Hráč 

u většiny hazardních her vsází do hazardní hry vždy stejnou částku a cena, jak bylo již uvedeno 

výše, není u hazardních her představována cenou dané služby, ale spíše výherním podílem. Proto 

je potřeba, aby si ti, kdo v daňové debatě zastávají pozici nutnosti zvýšit daňovou sazbu za 

účelem snížit nabídku hazardních her, případně nutností ochránit hráče před vznikem závislosti, 

principu fungování cenové elasticity u hazardních her byli vědomi.68 

 S ohledem na cenově neelastickou poptávku je zřejmé, že ekonomický přebytek v oblasti 

hazardních her může nabývat velmi vysokých hodnot. Z tohoto důvodu je možné hazardní hry 

podrobit enormně vysoké daňové zátěži, stejně jako například generovat závratné příjmy 

z provozování hazardních her monopolním provozovatelem.69 Na zvoleném způsobu regulace 

hazardních her pak záleží, kdo bude z možného přebytku profitovat. 

V zásadě můžou v oblasti hazardních her z možného ekonomického přebytku profitovat 

tři skupiny účastníků na hazardním trhu:  

• Provozovatelé hazardních her, pokud s ohledem na nízký počet soutěžitelů na trhu 

dokážou ekonomický přebytek přetransformovat ve svůj zisk.  

• Hráči hazardních her, kteří se v případě vysoké konkurence na trhu s hazardními 

hrami mohou těšit z výhody v podobě kvalitního produktu za nízkou cenu, tedy 

s nízkou marží provozovatele.  

• Stát, pokud se mu podaří ekonomický přebytek získat pro sebe cestou vysokých 

daní.70  

 
66 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 18; důvodová zpráva k zákonu 

o dani z hazardních her, str. 13. [online]. Oboje dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=115505 
67 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ, Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 8–9. ISBN 978-80-7552-481-2. 
68 GALLET, C. A. Gambling demand: a meta-analysis of the price elasticity. Journal of Gambling Business and 

Economics. Vol. 9, No. 1 (2015). [online]. Available at: http://www.ubplj.org/index.php/jgbe/article/view/882 
69 EADINGTON, R. William. Values and Choices: The Struggle to Find Balance with Permitted Gambling in 

Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, 

p. 39–40. ISBN 1-59102-073-5. 
70 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 89. ISBN 1-56720-585-2. 

https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=115505
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Kdyby se stát rozhodl nakládat s hazardními hrami jako s jakoukoliv jinou na trhu volně 

nabízenou službou, z ekonomického přebytku by měli prospěch primárně hráči hazardních her, 

a to v podobě nižších cen, které by za hazardní produkty museli platit. Státy však k regulaci 

hazardních her jen zřídka kdy přistupují stejně jako k regulaci jiných segmentů zábavního 

průmyslu. Naopak, velmi často nastavují restriktivní opatření, ať už ve formě vysokých bariér 

vstupu na trh, nebo limitů, pokud jde o počet provozovatelů nebo herních prostorů, kde mohou 

být hazardní hry nabízeny. K tomu dochází primárně proto, že stát pak může nad menší nabídkou 

hazardních her lépe vykonávat efektivní kontrolu, jakožto i z toho důvodu, že široká veřejnost si 

nepřeje neomezenou nabídku hazardních her. Přílišná proliferace hazardních her také může vést 

k zvýšenému výskytu problémů spojených s nadměrným hraním71. Posledním a pravděpodobně 

i nejdůležitějším důvodem je skutečnost, že státy obvykle velmi rychle zjistí, že provozování 

hazardních her představuje odvětví, které i přes svou ne příliš významnou velikost z pohledu 

národního hospodářství dokáže generovat velmi vysoké příjmy do veřejných rozpočtů.72  

Oblast hazardních her je jednoduchým cílem pro nadměrnou daňovou zátěž hned 

z několika důvodů. Je možné ji zatížit nestandardně vysokými daněmi, neboť i přes tyto vysoké 

daně dokáže omezený počet provozovatelů generovat dostatečný zisk. Vysoká daňová zátěž 

může být provozovateli snadno převedena na hráče hazardních her v podobě zvýšení marže 

provozovatele (například snížení kurzové hladiny v případě kurzových sázek). Hráči hazardních 

her si však snížení pravděpodobnosti výhry buď vůbec nevšimnou, nebo to pro ně nepředstavuje 

překážku v další účasti na hazardních hrách, pokud nemají jinou možnost, jak se snížení 

výherního poměru a pravděpodobnosti výhry vyhnout (například hrou u nelegálních 

a nezdaněných provozovatelů). Vysoké daně v oblasti hazardu pak v žádném případě nevadí 

převažující části společnosti, která se hazardních her neúčastní. Stát tak má při nastavování 

způsobu regulace a zdanění hazardních her unikátní možnost (které také nezřídka využívá), jak 

být v jeden okamžik současně společensky odpovědný i fiskálně profitabilní.73 

 
71 EADINGTON, R. William. Values and Choices: The Struggle to Find Balance with Permitted Gambling in 

Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses?. Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 

2003, p. 40–41. ISBN 1-59102-073-5. 
72 Na základě analýzy dostupných empirických socioekonomických studií bylo zvýšení příjmů veřejných rozpočtů 

identifikováno jako nejvýznamnější dopad hazardních her. Viz WILLIAMS, R. J., REHM, J., STEVENS, R. M. G. 

(2011). The Social and Economic Impacts of Gambling. Final Report prepared for the Canadian Consortium for 

Gambling Research. March 11, 2011, s. 4. [online]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10133/1286 
73 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 91. ISBN 1-56720-585-2. 
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2.3.2 Společenské náklady a přínosy hazardního hraní 

Pro sociology, ekonomy i politiky je extrémně složité dostatečně hodnověrným 

a smysluplným způsobem popsat a měřit přínosy a náklady hazardního hraní.74 Toto zjištění je o 

to víc zarážející, že z posledních zkušeností se zdá, že debata o přínosech a nákladech 

hazardního hraní stojí v samém epicentru všech společenských a politických debat, zabývajících 

se otázkou, jak správně k regulaci hazardu jako takového přistoupit.75 

V debatách o ekonomických přínosech a nákladech hazardního hraní je obvykle na straně 

přínosů zdůrazňován spotřebitelský přebytek hráčů hazardních her, požitky spojené s hraním 

hazardních her jako volnočasové aktivity, počet vytvořených pracovních míst nebo prostředky 

generované do veřejných rozpočtů, ze kterých mohou být následně financovány programy 

podporující veřejné blaho.76 Na druhé straně odpůrci hazardu zdůrazňují, že socioekonomické 

negativní dopady hazardních her jsou natolik významné, že mnohonásobně převáží všechny 

potencionální benefity, které toto odvětví může společnosti přinést. Hazardní hry podle nich 

nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu, ale pouze přesouvají již existující hodnoty od jedné 

skupiny k druhé. Počty vytvořených pracovních míst a vybraných prostředků do veřejných 

rozpočtů jsou relativizovány tím, že pokud by nebylo hazardních her, tyto prostředky a pracovní 

místa by generovalo jiné odvětví zábavního či volnočasového průmyslu.77 Financování 

veřejných služeb z hazardních her je pak považováno za regresivní způsob zdanění, neboť se 

hazardních her ponejvíce účastní spíše starší osoby a osoby ze znevýhodněných minorit, osoby 

nízkopříjmové a s nižším vzděláním.78  

Mezi nejvýznamnější negativa hazardních her pak bez pochyby patří jejich negativní 

externality, mezi něž musíme počítat negativní ekonomické a sociální dopady hazardních her na 

 
74 EADINGTON, R. William. Values and Choices: The Struggle to Find Balance with Permitted Gambling in 

Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, 

p. 39–40. ISBN 1-59102-073-5. Téže WILLIAMS, R. J., REHM, J., STEVENS, R. M. G. (2011). The Social and 

Economic Impacts of Gambling. Final Report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research. March 

11, 2011, s. 4. [online]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10133/1286 
75 Srovnej k tomu sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) a důvodová zpráva 

k zákonu o dani z hazardních her, str. 13. [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=115505 

A také protokol z 33. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 9. 7. 2019. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/033schuz/s033008.htm#r1 
76 Viz WILLIAMS, R. J., REHM, J., STEVENS, R. M. G. (2011). The Social and Economic Impacts of Gambling. 
Final Report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research. March 11, 2011, s. 4. [online]. 

Available at: http://hdl.handle.net/10133/1286. Ve studii NGISC jsou uvedeny také jako benefity například růst 

spotřeby a stimulace ekonomického růstu, zvýšení nabídky volnočasových a rekreačních aktivit, zvyšování hodnoty 

nemovitostí v okolí herních středisek, lepší zdravotní péče, vzdělání atd. 
77 REITH, Gerda Values and Choices: Pathology and Profit: Controversies in the Expansion of Legal Gambling. In: 

REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 11–12. ISBN 1-

59102-073-5. 
78 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 32. ISBN 978-80-7440-111-4. 
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jejich účastníky, kriminalitu spojenou s hraním hazardních her a především pak výskyt 

problémového či patologického hráčství u malé, avšak nezanedbatelné skupiny účastníků 

hazardních her. Jakkoliv pro naprostou většinu hráčů představují hazardní hry bezproblémovou 

volnočasovou aktivitu, u omezené části hráčské populace, která není schopná mít svou hráčskou 

vášeň pod kontrolou, se může vyvinout problémové hráčství a související problémy v podobě 

dluhů, bankrotu, kriminality, rozvratu rodinného života či sebevražd. Tyto problémy pak mají 

samozřejmě negativní vliv na produktivitu práce, sociální stabilitu a stabilitu rodinného života.  

Mezi náklady hazardního hraní se dále tradičně počítají náklady spojené se zvýšeným 

výskytem přestupků a trestných činů a narušováním veřejného pořádku v příčinné souvislosti 

s hraním hazardních her, celospolečenské náklady spojené s problémovým a patologickým 

hráčstvím atd.79 Existuje celá řada způsobů, jak náklady hazardního hraní měřit. E. Grinols 

rozeznává devět významných oblastí, u kterých se dají měřit společenské náklady hazardního 

hraní. Jsou jimi: 

1. trestná činnost (náklady na soudní řízení, vazbu, detenci, policii); 

2. práce a podnikání (snížená produktivita práce, ztráta času v zaměstnání, další náklady 

pro zaměstnavatele); 

3. osobní bankrot a úpadek (náklady na soudní řízení, související náklady za právní 

služby); 

4. sebevraždy; 

5. nemoci (náklady spojené s léčbou depresí a nemocí způsobených stresem, úzkosti, 

chronické bolesti hlavy atd.); 

6. sociální služby (náklady spojené s léčbou a terapií problémového hráčství, sociální 

dávky a dávky pro nezaměstnané); 

7. náklady na regulaci státu; 

8. rodinné problémy (náklady spojené s rozvody, zanedbáváním výchovy dětí atd.); 

9. zneužití peněz (zneužití peněz rodiny, přátel, zaměstnavatele k hazardnímu hraní).80 

 
79 Srovnej k tomu např. WILLIAMS, R. J., REHM, J., STEVENS, R. M. G. (2011). The Social and Economic 

Impacts of Gambling. Final Report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research. March 11, 2011, 

p. 4. [online]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10133/1286, nebo ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., 

HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M., SPANGBERG, J., VOLBERG, R., 

WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful Gambling: An International 

Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, Ontario, Canada. [online]. 

Available at: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20al%20(2018)%20Conceptual% 

20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf 
80 GRINOLS L. Earl. Cutting the Cards and Craps: Right thinking about Gambling Economics. In: REITH, Gerda, 

ed. Gambling: who wins? who loses?. Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 82. ISBN 1-59102-073-5. 

http://hdl.handle.net/10133/1286
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%25%2020framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
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V České republice nebyly dlouho provedeny rozsáhlejší vědecké studie o dopadech 

hazardního hraní na společnost, a to přesto, že v diskusích o budoucí podobě regulace se právě 

dopady na společnost nezřídka argumentovalo.81 Změna nastala až v roce 2012, kdy vláda 

uložila Ministerstvu financí ČR zadat Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy 

a závislosti zpracování studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost 

a předložit tuto studii vládě.82 Cílem studie bylo shrnout informace o výskytu hazardního hraní 

v České republice včetně jeho problémových forem a zmapovat sociální, zdravotní a ekonomické 

dopady hazardního hraní na společnost. Sekundárním cílem pak bylo doporučit případně 

Ministerstvu financí ČR a vládě další kroky v politice České republiky pro oblast hazardních her, 

zejména pokud jde o legislativní, regulační, preventivní a léčebná opatření.83 

Studie byla dokončena v roce 2016, kdy byla v souladu s předchozím usnesením 

projednána na jednání vlády. Vláda předloženou studii vzala na vědomí a schválila její hlavní 

doporučení a závěry. Kromě schválení hlavních závěrů vláda také uložila ministru financí 

zohlednit schválená zjištění a doporučení při přípravě nového zákona o hazardních hrách. Vláda 

dále uložila národnímu protidrogovému koordinátorovi připravit novelu Národní strategie 

protidrogové politiky, do níž tak byla poprvé integrována politika v oblasti hazardního hraní 

a prevence patologického hráčství a vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a 

závislosti kontinuálně monitorovat výskyt a dopady hazardního hraní v České republice. 

O výsledcích tohoto monitoringu má Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

podávat vládě výroční zprávu každoročně do 30. června následujícího roku.84  

Tento moment představoval skutečný milník, nejen pokud jde o mapování 

celospolečenských nákladů hazardního hraní v České republice, ale také klíčovou změnu, pokud 

jde o zavedení koordinovaného přístupu politiky státu k regulaci hazardních her. Provedená 

a vládou schválená studie pod názvem „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady“ 

představuje k dnešnímu dni pravděpodobně nejkomplexnější materiál zabývající se regulací 

hazardních her a jejími dopady u nás. Pravidelné výroční zprávy Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a závislosti pak představují nejucelenější zdroj aktuálních informací nejen 

 
81 RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ, Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, s. 44. ISBN 9788075526465. 
82 Usnesení Vlády České republiky č. 655 ze dne 6. 9. 2012. [online]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/KORN97C2PYX9 
83 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 1. ISBN 978-80-7440-111-4. 
84 Viz usnesení vlády České republiky ze dne 15. září 2014 č. 746. [online]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/djv-

agenda?date=2014-09-15 
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o problémovém hráčství a jeho zdravotních a sociálních důsledcích, ale také o výskytu hraní 

hazardních her v obecné populaci a trendech na trhu s hazardními hrami. Výroční zprávy 

analyzují i regulaci a politiku v oblasti regulace hazardních her, a jsou tak zdrojem aktuálních 

informací, pokud jde o data týkající se například ekonomických ukazatelů vývoje trhu 

s hazardními hrami, inkasa daně z hazardních her nebo počtu obecně závazných vyhlášek 

regulujících provozování hazardních her na území jednotlivých měst a obcí.  

Studie „Hazardní hraní v České republice a jeho dopady“ hodnotila dostupnost 

hazardních her na území České republiky jako vysokou, a to jak v evropském, tak celosvětovém 

měřítku.85 S hraním jakékoliv hazardní hry alespoň jednou v životě mělo zkušenost přibližně 

60 % české dospělé populace, přičemž v posledním roce si vsadilo 25–40 % dospělých.86 Podle 

poslední výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2018 

toto číslo nadále stoupá, a to především s ohledem na rostoucí podíl loterií a hazardních her 

provozovaných online.87 Loterie představují nejrozšířenější druh hazardní hry, minimálně jednou 

za život si na svá šťastná čísla vsadí téměř 55 % osob. Pokud jde o oblíbenost, v závěsu za 

loteriemi jsou kurzové sázky land based (15,4 %) a technické hry land based (14,8 %).88 Velikost 

trhu s hazardními hrami se v posledních letech pohybuje mezi 30 a 40 miliardami korun, přičemž 

podle posledních dostupných dat došlo díky přijetí nového regulačního rámce (zákona 

o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her) v roce 2018 téměř ke čtvrtinovému poklesu 

objemu trhu s hazardními hrami v České republice. V roce 2018 tak byl celkový objem legálního 

trhu s hazardními hrami 31,3 miliardy Kč (v roce 2017 to bylo 39,8 miliardy Kč).89  

Pokud jde o měření společenských nákladů hazardního hraní, je tato činnost, jak již bylo 

uvedeno výše, velmi problematická, a to především s ohledem na skutečnost, že neexistuje 

jednotná metodologie, jak náklady hazardního hraní měřit. V době zpracování studie „Hazardní 

hraní v České republice a jeho dopady“ nebyla souhrnná ekonomická analýza dopadů hazardního 

hraní zpracována. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při odhadu 

ekonomických dopadů hazardního hraní porovnalo společenské náklady v oblasti alkoholu 

 
85 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 33. ISBN 978-80-7440-111-4. 
86 Tamtéž, s. 7. 
87 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. 

(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 9. ISBN 978-80-7440-229-6. 
88 Tamtéž, s. 48. 
89 Tamtéž, s. 34. 
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(16,4 mld. Kč), tabáku (33,1 mld. Kč)90 a odhadlo, že náklady hazardního hraní s ohledem na 

nižší prevalenci hazardního hraní budou významně nižší než u nelegálních drog (ty činí 6,7 mld. 

Kč).91 Pozdější odhady společenských nákladů provedlo Psychiatrické centrum Praha, které 

vyčíslilo společenské náklady hazardního hraní na 14,2–16,1 mld. Kč. Tento odhad 

celospolečenských nákladů je však téměř ze 75 % tvořen nehmotnou emoční újmou a utrpením 

hráčů a jejich blízkých.92 Hmotné náklady hazardního hraní byly podle této studie v rozmezí 

3,5–4,7 mld. Kč.93 

 Studie Psychiatrického centra Praha byla zpracována metodou „cost of illness“ analýzy, 

nikoliv běžně využívanou metodou „cost benefit“ analýzy. Metoda „cost of illness“ může 

nahrávat ke zkreslenému pohledu na věc, neboť vyčísluje pouze náklady, které s sebou nese 

provozování hazardních her, nezohledňuje příslušné výnosy ani se nezabývá náklady a dopady 

navrhovaných regulačních opatření.94 Studie se nevyhnula ani jiným zásadním zkreslením,95 

kvůli nimž je výsledný ekonomický dopad hazardních her značně nadhodnocen.96 Ostatní 

odhady, které do ekonomických nákladů nezapočítávají obtížně měřitelné emoční újmy 

problémových hráčů a jejich blízkých, se pohybují v rozmezí od 3,5 až do 7,9 miliardy Kč.97  

Je zcela zřejmé, že hraní hazardních her má své přínosy i celospolečenská negativa. Pro 

jejich hodnocení a rozhodnutí o případných regulačních opatřeních by však neměly být 

používány takové analýzy, které zapomínají do svých dopadů započítat také výnosy pocházející 

z dané činnosti. Jen v takovém případě nedochází ke zkreslení a zneužití analyzovaných dat. 

Argumentace společenskými náklady hazardních her je v poslední době východiskem pro diskusi 

 
90 ZÁBRANSKÝ, T., BĚLÁČKOVÁ, V. ŠTEFUNKOVÁ, M., VOPRAVIL, J., LANGROVÁ, M. (2011). 

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Praha, Centrum adiktologie, 

Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. ISBN 978-80-260-1680-9. 
91 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 45. ISBN 978-80-7440-111-4.  
92 WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L., WEISSOVÁ, A. Problémové hráčství – společenské náklady na 

hazardní hraní v České republice. 1. vydání 2015, Národní ústav duševního zdraví 2015. ISBN 978-80-87142-26-4. 
93 MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., 

TION LEŠTINOVÁ, Z., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., VLACH, T., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2018. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017 [Annual Report on Drug Situation 2017 – 

Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 39. ISBN 978-80-7440-219-7. 
94 KAISNER, J. Náklady a výnosy regulace hracích automatů pro obce. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015, 

s. 13. Vedoucí práce doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 
95 ŽOFČÁK, Jakub. Problematika společenských nákladů hazardního hraní. In: Roklen24. [online]. [cit. 15. 2. 2019]. 

Dostupné z: https://roklen24.cz/a/SdZai/problematika-spolecenskych-nakladu-hazardniho-hrani 
96 Náklady na sebevraždy byly odhadnuty velmi nepřesně a vágně na 8,8 miliardy Kč, a tvořily tak téměř polovinu 

všech nákladů. Viz KAISNER, J. Náklady a výnosy regulace hracích automatů pro obce. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 2015, s. 13–21. Vedoucí práce doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D., a také SCHWARZ, J. a kol. Regulace 

hazardu v ČR – východiska, podoba a dopady změn v legislativě, str. 4. In: Hazardní hraní. [online]. Dostupné z: 

https://www.hazardni-hrani.cz/article/blog/regulace-hazardu-v-cr-vychodiska-podoba-a-dopady-zmen-v-legislative/ 
97 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. 

(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 40. ISBN 978-80-7440-229-6. 

https://roklen24.cz/a/SdZai/problematika-spolecenskych-nakladu-hazardniho-hrani
https://www.hazardni-hrani.cz/article/blog/regulace-hazardu-v-cr-vychodiska-podoba-a-dopady-zmen-v-legislative/
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nad celou řadou regulačních opatření jak na místní, tak národní úrovni. Vysokými 

celospolečenskými náklady provozování a konzumace hazardních her je argumentováno při 

přijímání plošných prohibitivních vyhlášek na území jednotlivých měst, ale i v debatách na půdě 

Poslanecké sněmovny při snaze zvýšit daňové zatížení legálních provozovatelů hazardních her.98  

V těchto debatách je však třeba si primárně uvědomit, že argument existujících 

společenských nákladů, byť by byly sebe víc vysoké, není sám o sobě argumentem pro přijetí 

prosazovaného řešení, ať už je jím vyšší daň nebo zákaz provozovat hazardní hry na území obce. 

Pokud má být v diskusi o těchto otázkách použit argument vyšších celospolečenských nákladů, 

pak je třeba vždy porovnávat jejich výši před přijetím navrhované změny s odhadovanou výší 

těchto nákladů v době, kdy by byla případná změna implementována. Jen taková komparace 

může napovědět, zda navrhované regulační opatření přispěje ke snížení celospolečenských 

dopadů hazardních her nebo nikoliv.  

Pokud je například přijato velmi přísné regulační opatření vedoucí k drastickému 

omezení nabídky legálního provozování hazardních her, hazardní hráči mohou být v důsledku 

tohoto omezení motivování substituovat spotřebu hazardních her na černém trhu, kde jim mohou 

zcela nekontrolovatelné podmínky způsobovat mnohem větší újmu.99 Státu při přijetí tohoto 

opatření mohou vzrůst náklady související s potíráním nelegální nabídky. Rostoucí regulace 

odvětví a vytvoření nových regulatorních opatření může dále generovat poptávku po dalších 

regulačních opatřeních a úřednících, kteří budou tyto nástroje spravovat (tzv. efekt negativní 

západky).100 Velmi pravděpodobně dojde také ke snížení příjmů veřejných rozpočtů. Negativní 

fiskální dopady na příjmové straně veřejných rozpočtů (nižší daňové inkaso) tak mohou být 

doprovázeny i negativními fiskálními dopady na výdajové straně veřejných rozpočtů (zvýšené 

provozní náklady veřejného sektoru).101 Legální provozovatelé hazardních her pak budou 

pravděpodobně čelit vyšším nákladům souvisejícím s nutností přizpůsobit se provedeným 

změnám, které jim zkomplikují efektivní alokaci kapitálu a dalších zdrojů102 a znemožní jim 

efektivně konkurovat provozovatelům působícím na černém trhu. 

Z tohoto drobného pojednání se tak nabízí, že prostý argument „vysokých společenských 

nákladů“ k prosazení přísnější regulace nestačí. Přísnější regulace naopak může přinést zvýšené 

společenské a ekonomické náklady jak na straně hráčů, státu i legálních provozovatelů. De lege 

 
98 Protokol z 33. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 9. 7. 2019. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/033schuz/s033008.htm#r1 
99 SCHWARZ, J. a kol. Regulace hazardu v ČR – východiska, podoba a dopady změn v legislativě, str. 5. [online]. 

Dostupné z: https://www.hazardni-hrani.cz/article/blog/regulace-hazardu-v-cr-vychodiska-podoba-a-dopady-zmen-

v-legislative/ 
100 Tamtéž. 
101 Tamtéž. 
102 Tamtéž. 

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/033schuz/s033008.htm#r1
https://www.hazardni-hrani.cz/article/blog/regulace-hazardu-v-cr-vychodiska-podoba-a-dopady-zmen-v-legislative/
https://www.hazardni-hrani.cz/article/blog/regulace-hazardu-v-cr-vychodiska-podoba-a-dopady-zmen-v-legislative/
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ferenda lze proto doporučit, aby bylo s argumentem společenských nákladů zacházeno 

obezřetněji než nyní, a vždy jen v komparaci s náklady a přínosy, které má přinést navrhovaná 

alternativa v porovnání se stávajícím stavem. Bez této komparace lze argument „vysokých 

společenských nákladů“ k prosazení jakéhokoliv regulačního opatření považovat za zavádějící 

a prázdný.103 

 

 
103 EADINGTON R. William. Values and Choices: The Struggle to Find Balance with Permitted Gambling in 

Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, 

p. 40–42. ISBN 1-59102-073-5. 
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3 Obecná východiska a základní aspekty regulace hazardních her  

3.1 Pojem „hazardní hry“ 

 Před tím, než bude pojednáno o obecných východiscích regulace hazardních her a jejich 

právní úpravě, je nezbytné vymezit nejprve obecné pojmy, se kterými bude dále pracováno. 

Pojem „hazardní hry“ je v obecné mluvě celkem rozšířen, nicméně představa o přesném obsahu 

tohoto pojmu se může v běžné populaci lišit. Patrně nebude panovat výraznější spor o tom, zda 

do této kategorie zařadit hry typu ruleta, kurzová sázka či stírací los, tedy hry, které zákonodárce 

za hazardní sám výslovně označí.104 Spornější to již bude například u her typu „skořápky“ či 

„čára“, tedy her, u nichž výslovná regulace veřejnoprávní normou absentuje. V takovém případě 

bude nutné jasně stanovit konstitutivní znaky hazardní hry tak, aby bylo možné najisto stanovit, 

co za hazardní hru považovat lze a co nikoliv. J. Rajchl, K. Kramář a J. Malíř řadí mezi tři 

konstituční znaky hazardních her: 

• materiální hledisko v podobě ztráty vkladu a možnosti hmotné výhry; 

• uplatnění prvku náhody; 

• kolektivnost. 

Hry, kde dochází ke kumulativnímu splnění všech tří znaků, je podle nich nutné 

považovat za hry hazardní.105 Jakkoliv se takovéto konstruování základních stavebních kamenů 

hazardní hry může jevit jako bezproblémové, při bližším zkoumání narazíme na několik bodů 

zasluhujících bližší pozornost. Znak kolektivnosti je například podle výše zmíněných autorů již 

imanentně obsažen v obou výše uvedených znacích, a tak je otázkou, zda ho je nutné za 

konstitutivní znak hazardní hry považovat.  

 Ve výčtu konstitutivních prvků hazardních her podle P. Collinse znak kolektivnosti 

schází, jakkoliv i z jeho definice je zřejmé, že hazardní hry, které by se zúčastnila jen jedna 

strana, pravděpodobně za hazardní hry označit nelze. P. Collins za hazardní hru považuje hru, 

kde: 

• více než jedna strana dává všanc určitou majetkovou hodnotu (sázku); 

• s nadějí získat něco s větší majetkovou hodnotou (výhra); 

 
104 I v tomto případě však nepanuje vždy absolutní shoda. Viz například dále rozebíraný rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 21. 8. 2014, č.j. 9 Afs 150/2013-79. 
105 RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ, Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, s. 16 a násl. ISBN 9788075526465. 
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• kde výhra nebo prohra závisí na výsledku události, která je stranám hazardní hry 

v okamžiku uzavření sázky neznámá (výsledek).106 

Základní konstrukční prvky hazardních her vnímá obdobně i I. N. Rose. Podle něj 

v systému angloamerického práva existuje obecně přijímaná definice hazardních her 

spočívajících na následujících znacích: 

• účastník hazardní hry hradí určitou majetkovou hodnotu (sázku); 

• výsledek hry je závislý aspoň částečně na náhodě (náhoda); 

• výhra má podobu majetkové hodnoty (výhra).107 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že obecně přijímaná definice hazardních her 

neexistuje. Přesto se mezi všemi přístupy dají jednoznačně vysledovat jednotící prvky, které lze 

považovat za konstrukční prvky definující pojem hazardní hry. Jsou jimi (i) sázka, (ii) náhoda 

nebo neznámá okolnost mající vliv na výsledek hry a (iii) výhra. Pokud by jakýkoliv z těchto tří 

prvků byl odstraněn, nebude se jednat o hazardní hru.  

Z pohledu právní teorie i praxe je pravděpodobně nejvíce problematickým prvkem z této 

triády prvek náhody. Je sporné, do jaké míry se musí náhoda podílet na výsledku hry pro to, aby 

bylo možné danou hru označit za hru hazardní. Při hře známé v našich končinách pod pojmem 

„kámen, nůžky, papír“ je výsledek hry závislý na náhodě, nicméně schopnost predikovat a 

pomocí taktiky ovlivnit chování soupeře může mít na výsledek hry také určitý a v praxi 

nezanedbatelný vliv. Pokud by tato hra byla hrána o peníze, je otázkou, zda by bylo možné 

takovou hru považovat za hru hazardní, nebo zda by přítomnost dovednosti a schopnosti 

prokázané například statistickou odchylkou úspěšných hráčů postačovala pro to, aby tato hra za 

hazardní označena nebyla.  

Odpověď na otázku, jaká míra schopností a dovedností je nezbytná k tomu, aby konkrétní 

typ hry byl nebo nebyl považován za hru hazardní, lze jen zřídka dohledat přímo v textu právní 

normy. Demarkační linie je ve většině případů vytyčena až následnou soudní judikaturou 

aplikující obecné právní normy na konkrétní případy. V České republice je v tomto směru 

pravděpodobně nejzajímavější hojně citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se 

zabýval otázkou, zda je karetní hru poker nutné považovat za hazardní hru108 či nikoliv. 

 
106 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 15. ISBN 1-56720-585-2. 
107 ROSE, I. Nelson. Gambling and the law. Secaucus, N. J.: L. Stuart, 1986, p. 75. ISBN 0897460669. 
108 V té době s ohledem na platný zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se soud zabýval 

otázkou, zda je poker „loterií či jinou podobnou hrou“. 



 

52 

 

 

Občanské sdružení provozující tuto karetní hru bez patřičných povolení se kasační 

stížností u Nejvyššího soudu domáhalo zrušení udělené pokuty s poukázáním na skutečnost, že 

v karetní hře poker z větší části o výhře rozhodují dovednosti jejich hráčů a výsledek samotné 

hry není závislý pouze na tom, jaké karty byly hráčům rozdány. V karetní hře poker je totiž 

možné porazit protihráče i v případě, že má hráč karetní kombinaci horší než jeho soupeř, a to za 

využití taktiky a tzv. „blafování“. Tato svá tvrzení stěžovatel opíral nejen o studie prokazující 

dominantní roli dovedností pro určení výsledku hry, ale také statistikou jasně prokazující, že 

určitá skupina hráčů disponujících bohatšími zkušenostmi a většími taktickými schopnostmi je 

v této hře dlouhodobě statisticky úspěšnější než hráči, kteří těmito vlastnostmi nedisponují. 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku nerozporoval, že „v posuzované karetní hře 

hrají dovednosti významnou roli“, nicméně zdůraznil, „že pravděpodobnost výhry není dána 

pouze dovedností hráče, ale také úvodním rozdáním karet“. Nejvyšší správní soud dále 

relativizoval vliv dovednosti na výsledek karetní hry poukázáním na situaci, kdy se konkrétní 

hry účastní stejně zkušení a zdatní hráči, když ve svém rozsudku zdůraznil, že „jsou-li na 

stranách obou hráčů dovednosti srovnatelné, dochází v podstatě k jejich vzájemné eliminaci a již 

nehrají tak velikou roli, jako právě ono úvodní rozdání karet, a to, jaké karty přijdou na hrací 

stůl v průběhu hry“. Na základě výše uvedených premis pak došel k jednoznačnému závěru, „že 

náhoda je nedílnou součástí hry poker“. 

Pokud jde o poměr, jakým v dané karetní hře o výsledku hry rozhoduje náhoda a jakým 

se na výsledku spolupodílí schopnost, dovednost a zkušenost konkrétního hráče, Nejvyšší 

správní soud ve svém rozsudku dovodil, že tento poměr není ve zkoumané věci rozhodující. 

Odmítl tak výklad stěžovatele, podle kterého nelze za hazardní hry považovat takové hry, 

u nichž je výsledek z více než 50 % závislý na schopnostech daného hráče. Tehdejší loterijní 

zákon podle názoru Nejvyššího správního soudu pro takové zkoumání nedával prostor.109 Ve 

svém rozsudku Nejvyšší správní soud správně dovodil, že „zákon o loteriích nikde nevymezuje, 

jaké procento náhody musí být ve hře zastoupeno, aby šlo ještě o loterii nebo jinou podobnou 

hru. Není stanoveno, zda míra náhody se má vyskytovat v převažující nebo v podstatné míře. 

Zcela jistě však musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné.“110  

Nejvyšší správní soud se tak ve svém rozhodnutí dotkl dvou stěžejních otázek, které 

v rámci definičního znaku „náhody“ u hazardních her obvykle vznikají. Přičemž na jednu 

 
109 Rozhodné ustanovení § 2 odst. 1 loterijního zákona znělo: „Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž 

se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. 

O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem 

v předem stanovených herních podmínkách“. 
110 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 8. 2014, č.j. 9 Afs 150/2013-79. 
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z těchto otázek dal jasnou odpověď a na druhou, komplikovanější, poskytl pouze ne příliš 

jednoznačná interpretační vodítka. Nejvyšší správní soud jednoznačně konstatoval, že za 

hazardní hru je nutné považovat i takové hry, kde o výsledku hry nerozhoduje v absolutní míře 

pouze náhoda, ale v procesu tvorby výsledku hry jsou zastoupeny i jiné prvky jako například 

dovednost, znalost, šikovnost nebo schopnost hráče. Pokud jde však o míru, kterou se musí 

náhoda na výsledku hazardní hry podílet, Nejvyšší správní soud pouze konstatoval, že není 

nutné, aby náhoda o výsledku rozhodovala v převažující (více než 50%) nebo podstatné míře, 

nicméně vliv náhody na výsledek musí být větší než „nezanedbatelný“.  

V otázce míry vlivu náhody jako definičního znaku hazardních her tak tento rozsudek 

příliš právní jistoty nepřinesl. Nadále je tak nutné měřit, zda náhoda má na výsledek hazardní hry 

zanedbatelný či nezanedbatelný vliv. Přičemž pokud jde o hodnotu, kdy náhoda na určení 

výsledku hry nabývá požadované intenzity vlivu, soud žádné dodatečné vodítko neposkytl.  

Na tuto situaci zareagoval zákonodárce při tvorbě nového zákona o hazardních hrách, 

když nově upravil definici hazardní hry. Podle ustanovení § 3 odst. 1 se hazardní hrou rozumí: 

„… hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o 

výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.“ Zákonodárce 

tak v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu výslovně konstatoval, že náhoda nebo 

neznámá okolnost nemusejí o výsledku hazardní hry rozhodovat výlučně, ale postačí, pokud se 

na determinaci výsledku podílejí zčásti. Pokud se tedy v určité hře na výsledku vedle náhody 

podílejí i jiné okolnosti, které má hráč možnost ovlivnit, neznamená tato skutečnost automaticky, 

že by se nejednalo o hazardní hru.  

Poměrně komplikovanější otázku, jaká míra náhody je nutná pro zařazení hry do skupiny 

hazardních her, ponechal zákonodárce nadále nezodpovězenou. Na rozdíl od předchozí právní 

úpravy však poskytl jasná interpretační vodítka pro zodpovězení této otázky v důvodové zprávě 

k zákonu. Ta v této otázce jednoznačně a v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu 

konstatuje, že „náhoda nemusí být v hazardní hře zastoupena ve většinovém podílu, ale její podíl 

musí mít určitou váhu (není zanedbatelný) a musí ovlivňovat výsledek hry“.111 Podle podílu, 

jakým se na výsledku hazardní hry podílejí náhoda na straně jedné a znalosti nebo dovednosti 

sázejícího na straně druhé, lze podle důvodové zprávy rozlišovat „(i) hry založené na náhodném 

procesu, (ii) hry založené na náhodném procesu ovlivněném znalostmi či dovednostmi a (iii) hry 

založené na kombinaci náhody a znalosti či dovednosti“. Všechny tyto hry je pak nutné 

považovat za hry hazardní. Praktický smysl této kategorizace hazardních her, jakožto i rozdíl 

 
111 Důvodová zpráva k § 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 122. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
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mezi druhou a třetí kategorií uvedenou výše, tak není zcela zřejmý. Naopak jednoznačné 

konstatování, že „úprava obsažená v tomto zákoně nedopadá na čistě vědomostní a znalostní 

hry, u nichž se na jejich výsledku jakkoliv nepodílí prvek náhody“ v praxi využitelné bude.112  

Z výše uvedeného rozboru je zřejmé, že role náhody a míry, s jakou spoluurčuje výsledek 

hazardní hry, je proměnlivá a těžko definovatelná. P. Collins tuto skutečnost dokládá na 

porovnání hry šachy s karetní hrou poker. Zatímco většina společnosti považuje šachy za hru 

čistě dovedností a poker za hru čistě hazardní, v obou hrách se na výsledku hry podílejí jak 

náhoda, tak dovednost hráčů. V šachové partii například hráč není schopen ovlivnit tahy svého 

soupeře ani vyloučit, že některé jeho tahy budou čistě náhodné a šťastné a povedou 

k nezamýšlené výhodě, které hráč svým tahem ani neplánoval.113 

Měření míry a spolupůsobení náhody a dovednosti u jednotlivých druhů her je disciplína 

poměrně složitá. Jak uvádí J. H. Frey, jednou z pomůcek, které využívají soudy ve Spojených 

státech amerických, je test převahy, tedy zda náhoda určuje výsledek hry v převažující míře. Jde 

tedy o stejný přístup, jaký český Nejvyšší správní soud odmítl, když konstatoval, že náhoda 

nemusí mít převažující vliv na určení výsledku hry proto, aby šlo takovou hru považovat za hru 

hazardní. Toto odmítnutí je třeba považovat za správné, neboť ze zkušeností z různých států 

americké unie je zřejmé, že jednotlivé soudy docházejí při použití testu převahy ke zcela 

rozdílným závěrům u stejných typů her.114  

V tomto směru se proto lze ztotožnit s názorem J. Rajchla, K. Kramáře a J. Malíře, že 

ačkoliv je náhoda s hraním hazardních her tradičně spojována, jeví se jako přesvědčivější tvrdit, 

že jedním z definičních znaků hazardních her je namísto náhody spíše nejistota ohledně 

výsledku, tedy výhry nebo prohry. Jakkoliv je většina hazardních her spojena s náhodou, 

nejistota ohledně jejich výsledku je společná všem hazardním hrám.115 Hazardní hru, u níž by 

byl výsledek dopředu znám, lze za hazardní hru považovat jen stěží.  

Této situace si je podle všeho vědom i zákonodárce, když v definici hazardní hry 

konstatuje, že o výhře a prohře u hazardní hry má rozhodnout zcela nebo zčásti náhoda nebo 

právě „neznámá okolnost“. Podle všeho tak lze usoudit, že u některých hazardních her je 

rozhodujícím kritériem určujícím výsledek hry náhoda, pro jiné je to pak právě spíše závislost na 

neznámé okolnosti.  

 
112 Důvodová zpráva k § 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 122. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
113 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 18. ISBN 1-56720-585-2. 
114 FREY, J. H. In: CABOT, A. N, ed. Federal Gambling Law. Las Vegas: Trace Publications, 1998, p. 29 et seq. 

ISBN 978-0965293839. 
115 RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, s. 24. ISBN 9788075526465. 
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Pro každý typ hazardní hry tak lze zřejmě stanovit, zda o výsledku rozhoduje zcela nebo 

zčásti náhoda nebo zda je výsledek hry odvislý spíše od dopředu neznámé okolnosti. U stírání 

losu okamžité loterie se asi většina shodne, že o výhře a prohře rozhoduje náhoda. Hráč může 

obtížně ovlivnit, zda při setření losu vyhraje, či nikoliv. Stejně tak při sázce na technickém 

zařízení technické hry o výhře a prohře rozhoduje čistě náhoda, která je techniky vytvářena 

generátorem náhodných čísel. U kurzové sázky však již pravděpodobně není možné hovořit 

výhradně o náhodě. Jednak do hry vstupují znalosti a dovednosti sázejícího, který na základě 

svých informací, znalostí a predikcí odhaduje, jak sportovní klání dopadne, jednak asi není čistě 

náhodné, zda sportovec, na nějž sázející vsadil, v utkání zvítězí či nikoliv. I zde budou hrát 

značnou roli jeho dovednosti, připravenost, psychická a fyzická odolnost a celá řada dalších 

faktorů, které by asi bylo příliš nespravedlivé označit za náhodné. U kurzové sázky proto podle 

mého názoru nerozhoduje primárně náhoda, ale spíše neznámá okolnost, kdy není dopředu jisté, 

jak dané utkání či zápas skončí, jakkoliv může být jeden z účastníků výrazně favorizován 

a dopředu pokládán za vítěze. Stejně tak v případě karetní hry v mnoha případech o výsledku 

nerozhodne náhoda, ale spíše neznámá okolnost, jaký hráč bude mít na konci hry lepší karetní 

kombinaci. 

Z výše uvedeného se proto nabízí, že pokud bychom chtěli skutečně hledat všeobecně 

platné definiční znaky hazardních her, museli bychom podle všeho náhodu vyloučit a hovořit 

spíše „o dopředu neznámé okolnosti“, která zcela nebo zčásti rozhoduje o výhře a prohře. 

Ve vztahu k definičnímu prvku náhody či neznámé okolnosti lze ještě upozornit na 

ustanovení § 7 odst. 2 písm. i) zákona o hazardních hrách, které zakazuje provozovat hazardní 

hru, „ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost, 

které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny“. Podle důvodové zprávy k témuž 

zákonu je v rámci zájmu na řádném provozování hazardních her a z důvodu ochrany samotných 

hráčů „zakázáno provozovat hazardní hry, u nichž je jeden z elementárních prvků – náhoda 

a neznámá okolnost, úmyslně ovlivněn“, neboť „v důsledku tohoto ovlivnění tak může být 

prolomena objektivnost hazardních her a jejich rovnocenných podmínek a bude jednáno se zlým 

úmyslem“.116  

Výše uvedené ustanovení v zákoně o hazardních hrách lze podle mého názoru považovat 

za problematické, jakkoliv doposud nezpůsobuje v aplikační praxi výraznější obtíže. Například 

v případě karetních her turnajového typu, kdy hrají hráči sami proti sobě a provozovatel si bere 

pouze manipulační poplatek za zprostředkování této hry, jsou výsledek hry a okolnost 

 
116 Důvodová zpráva k § 7 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 129. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
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rozhodující o jejím výsledku zcela v dispozici sázejících a jen stěží lze hovořit o tom, že by 

sázející svým chováním okolnost, která o výsledku hry rozhoduje, neovlivňovali. Stejnou 

optikou bychom asi museli považovat za nepřípustné sázky na výsledky volebních klání, které 

jsou dnes běžně vypisovány většinou provozovatelů kurzových sázek. Hráč, který si vsadí na 

výsledek volebního duelu a pak svou sázku podpoří vhozením hlasu preferovanému kandidátovi, 

zcela jistě do určité míry ovlivňuje výsledek sázkové příležitosti. Zvláště pak v případě, kdy lze 

vsadit na výsledek druhého kola senátních voleb, kde mnohdy může rozhodovat malý počet 

hlasů a sázející svými schopnostmi přesvědčí i své okolí, aby hlasovalo pro kandidáta, do nějž 

vložil důvěru i své finanční prostředky. 

Ustanovení hazardního zákona o nemožnosti ovlivnit okolnost určující výsledek hazardní 

hry tak je do jisté míry obsolentní a není praxí orgánu vykonávajícího státní dozor nad jeho 

dodržováním pravděpodobně vymáháno. 

De lege ferenda lze doporučit, aby se zákonná definice hazardních her upravila tak, aby 

věrně popisovala všechny tři základní znaky hazardních her, mezi které po provedené analýze 

podle mého názoru patří: 

• sázka jako dobrovolné plnění majetkové hodnoty; 

• předem neznámá okolnost zčásti nebo zcela rozhodující o výsledku hazardní hry; 

• výhra jako plnění majetkové hodnoty ve prospěch výherce. 

3.2 Legalizace, či prohibice hazardních her? 

Pokud jde o vnímání hazardních her ve společnosti a snahu je regulovat, přístup státu a 

práva k tomuto fenoménu po celou historii osciluje od snahy tyto aktivity jako nemorální a 

škodlivé zakázat po pochopení objektivní nemožnosti tyto hry ze společnosti vymýtit. Jak jsme 

se již mohli poučit z historie, postoj většiny vlád moderních států v nejrůznějších epochách tak 

v podstatě kolísá mezi prudérním odsouzením hazardních her jako nemorálních aktivit se snahou 

tyto hry pomocí represí úplně vymýtit a pragmatickým poznáním objektivní nezničitelnosti 

tohoto společenského jevu vedoucího k legislativní regulaci se státním dozorem nad herním 

průmyslem.117  

Když jsou hazardní hry právní normou zakázány, objevuje se volání po jejich legalizaci. 

Nejprve často ve formě snahy legalizovat jeden segment hazardního průmyslu, který je aktuálně 

 
117 DVOŘÁK, Tomáš. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách: s poznámkami a souvisícími předpisy. Praha: 

Linde, 2003, s. 14–15. ISBN 80-7201-437-4; a ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných 

podobných her se zaměřením na loterie a jiné podobné hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 10–11. Vedoucí práce JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
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vnímán jako nejméně škodlivý. Následně se nezřídka objevuje snaha legalizovat i ostatní druhy 

hazardních her.  

Ze zkušeností s plošnou prohibicí víme, že i pokud je hazard jako takový postaven mimo 

zákon, neznamená to, že by se lidé této kratochvíli zhusta neoddávali. Hazardní hry se pouze 

přesouvají do míst, kde nejsou na očích autorit, tedy do ilegálních klubů a heren. Právní normy 

stanovující zákaz provozování hazardních her se stávají velmi obtížně vymahatelné, neboť 

většina společnosti vnímá zájem na vymáhání prohibice v oblasti hazardních her jako mnohem 

méně významný než vymáhání práva v oblastech chránící společnost před škodlivějšími 

a závažnějšími trestnými činy. Pokud má být pozornost orgánů vymáhajících dodržování 

právních norem upřena na vymáhání prohibice v oblasti hazardního hrání a zároveň tím dochází 

k úbytku kapacit směřujících k ochraně významnějších společenských hodnot, společnost jako 

taková nebude na vymáhání prohibice v oblasti hazardních her trvat. To vede k erozi právní 

normy a jejímu nerespektování. Odpovědí je následně poptávka po reformě a znovuzavedení 

legální možnosti hrát hazardní hry pod přísnou kontrolou státu.118 Pokud se následně všechny 

formy hazardních her stanou legální, přestane se účast na nich považovat za nemorální a hraní 

hazardních her se začne popularizovat a rozšiřovat. To vede k jejich následné komercializaci 

a dalšímu rozšíření. Celé odvětví následně začíná růst a enormně se zvyšují částky, které občané 

do hazardních her vkládají. Tím začínají růst problémy spojené s hraním hazardních her 

a začínají se objevovat korupční skandály a ovlivňování politiky státu v oblasti regulace. 

Kombinace medializovaných korupčních skandálů a znovu probuzené morálky společnosti vede 

k opětovanému volání po zákazu hazardních her a celý kruh legalizace se uzavírá.119 

Je zřejmé, že na regulaci hazardních her neexistuje jednotný názor. Dokonce by se dalo 

konstatovat, že na málokterou otázku celospolečenského významu existuje tak rozdílné spektrum 

názorů jako právě na regulaci hazardních her. Názorové spektrum se rozestírá od názorů 

zdůrazňujících nemorálnost, škodlivost a prostopášné maření volného času a peněz při hraní 

hazardních her volajících po úplné prohibici hazardu jako jediném možném řešení, až po 

liberální názory zdůrazňující svobodu jednotlivce, pokud jde o trávení jeho volného času 

a nakládání s penězi, které zastávají názor, že hazardní hry jsou pouze jedním z mnoha odvětví 

zábavního průmyslu a jako takové nevyžadují zvláštní zacházení a speciální regulaci. Na středu 

této pomyslné přímky pak leží názory, mající na paměti svobodu jednotlivce, které však zároveň 

pamatují na to, že hazardní hry mají závislostní potenciál, jenž ospravedlňuje přísnější regulaci a 

 
118 ROSE, I. Nelson. Gambling and the Law – The New Millennium. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? 

who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 116. ISBN 1-59102-073-5. 
119 Tamtéž. 
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částečné omezení svobod těch, kteří nad svým hraním ztratí kontrolu a začnou způsobovat škodu 

sobě i druhým. V převládající množině států západních demokracií je dnes k regulaci hazardu 

přistupováno touto střední cestou. 

Hlasům volajícím po úplné prohibici a zdůrazňujícím škodlivé dopady na závislé 

a celospolečenské náklady hazardního hraní chybí podle mého názoru širší perspektiva. Existuje 

celá řada odvětví nabízejících zboží a služby, které bez jakýchkoliv pochyb přinášejí více 

společenských nákladů než užitků, jako jsou třeba alkohol nebo tabákové výrobky. Přesto ve 

společnosti nepřevládá názor, že by bylo potřeba nabídku těchto statků postavit mimo zákon 

a stíhat jejich distribuci či spotřebu. 

Prostý argument převyšujících celospolečenských nákladů nad celospolečenskými 

přínosy totiž podle mého názoru nestačí pro to, abychom se mohli přiklonit na stranu prohibice. 

Zastánci prohibice si pravděpodobně dostatečně neuvědomují, že alternativou legálnímu hazardu 

v případě prohibice není žádný hazard, ale poměrně rozšířený trh s nelegálním hazardem.120 To, 

co by ve skutečnosti mělo být porovnáváno, tak nejsou celospolečenské náklady a přínosy 

daného statku, ale celospolečenské přínosy a náklady jeho prohibice oproti nákladům a přínosům 

jeho regulace. Ze zkušeností totiž víme, že pouhým postavením mimo zákon alkohol, tabák ani 

hazard nezmizí.  

Nejnotoričtějším příkladem dokládajícím, že celospolečenské náklady na prohibici jsou 

mnohonásobně vyšší než snaha nabídku a poptávku po závislostním statku regulovat, je zákaz 

výroby a prodeje alkoholu ve Spojených státech amerických. Tento zákaz byl zaveden 

osmnáctou novelou ústavy Spojených států amerických v roce 1920 a platil dlouhých dvanáct 

let, až do svého zrušení v roce 1932. Podobný zákaz byl v této době platný v několika 

provinciích Kanady, přičemž v jedné z provincií platil téměř 50 let.121  

Výsledkem amerického boje s alkoholem bylo předání trhu organizovanému zločinu, 

který okamžitě začal profitovat na lukrativním trhu s nelegálním zbožím. Vymáhání zákazu se 

ukázalo jako velmi nákladné a v praxi téměř neproveditelné. Náklady na vymáhání zákazu 

mnohonásobně přesáhly veškeré odhady jak na federální úrovni, tak na úrovni jednotlivých států. 

Za nedodržování pravidel prohibice bylo zatčeno více než 750 000 osob, přesto se nepodařilo 

společnost přesvědčit, že zákaz výroby a prodeje alkoholu je správný, a prohibice byla po více 

 
120 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 41. ISBN 1-56720-585-2. 
121 BOGART, A. William. Permit but discourage: regulating excessive consumption. New York: Oxford University 

Press, 2011, p. 16 and fol. ISBN 978-019-537987-7. 
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než dvanácti letech zrušena. Výroba a prodej alkoholu byly postupně předány zpět do rukou 

regulovaného trhu.122 

Kromě argumentů společenskými náklady převyšujícími společenské přínosy zaznívá ve 

prospěch prohibice hazardních her i argument nutnosti ochrany občanů před vznikem závislosti 

na hraní hazardních her. I tento argument je však potřeba podle mého názoru nahlížet výše 

uvedeným prizmatem. Zatím neexistuje studie, která by dokládala, že zákazem hazardních her 

dojde k snížení prevalence problémového hraní ve společnosti. Naopak se nabízí, že pouze 

v legálním a regulovaném prostředí lze hráčům nabídnout účinné nástroje prevence vzniku 

problémového hráčství a účinnou léčbu pro ty, u kterých se již příznaky problémového hráčství 

projevily.123  

Z pomyslné názorové přímky je tak podle mého názoru potřeba setrvat někde v jejím 

středu. Je zřejmé, že úplný zákaz hazardních her nevede k dosažení cílů, ať už je jimi zlepšení 

bilance celospolečenských nákladů nebo omezení problémového hráčství. Úplná liberalizace 

zase vede k proliferaci hazardního hraní, jeho větší dostupnosti a eskalaci problémů spojených se 

závislostí na hazardních hrách.124  

Ze všech modelů se proto jako neúčinnější přístup k hazardním hrám jeví jejich 

legalizace za současného nastavení pravidel, které nabídku hazardních her omezí pouze pro 

účastníky nad určitý věkový limit, omezí jejich dostupnost a atraktivitu, ochrání jejich hráče před 

podvody a vznikem problémového hráčství a umožní společnost informovat o rizicích spojených 

s účastí na hazardních hrách. Regulace zároveň umožňuje státu vykonávat přísnou kontrolu nad 

dodržováním těchto pravidel a z daňových výnosů pak financovat nejen programy snižující 

negativní dopady hazardních her, ale i jiné programy ve prospěch veřejného zájmu. 

3.3 Obsah regulace hazardních her 

Oblast hazardních her představuje hospodářské odvětví, kde regulace hraje jednu 

z nejzásadnějších rolí. Podle profesora P. Collinse neexistuje v tržní ekonomice žádné jiné 

 
122 Dalším hojně citovaným příkladem prohibice s následnou regulací je uvolnění prohibice hazardních her 

v Jihoafrické republice v roce 1996. Po legalizaci dříve zakázaného provozování hazardních her došlo 

ke zdokumentovanému poklesu negativních jevů, jako jsou lichva, korupce, politický klientelismus a další 
související negativní jevy. Srovnej k tomu EADINGTON, R. William. Values and Choices: The Struggle to Find 

Balance with Permitted Gambling in Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? 

Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 42. ISBN 1-59102-073-5. 
123 COLLINS, Peter. The Moral Case for Legalizing Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who 

loses? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2003, p. 328. ISBN 1-59102-073-5. 
124 Podle dostupných studií se však zdá, že pozitivní asociace mezi větší dostupností hazardních her a vyšší mírou 

problémového hráčství platí pouze po několik málo let po legalizaci hazardních her. Následně tato provázanost mizí. 

Viz WILLIAMS, R. J., REHM, J., STEVENS, R. M. G. (2011). The Social and Economic Impacts of Gambling. 

Final Report prepared for the Canadian Consortium for Gambling Research. March 11, 2011, p. 44. [online]. 

Dostupné z: http://hdl.handle.net/10133/1286 

http://hdl.handle.net/10133/1286
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hospodářské odvětví, které by bylo tak markantně závislé na regulaci, jako je tomu právě 

v oblasti provozování hazardních her.125 Regulace hazardních her se ve většině případů zpravidla 

soustředí na níže uvedené elementy: 

• jaké druhy hazardních her mohou být provozovány; 

• komu tyto hry mohou být nabízeny; 

• kdo může tyto hry provozovat; 

• za jakou cenu (s jakou marží) mohou být hazardní hry nabízeny;  

• v jakých prostorách a v jakém čase lze tyto hry provozovat; 

• jak mohou být tyto hry propagovány na veřejnosti; 

• jaká část výtěžku z těchto her půjde na obecně prospěšné účely.126  

Z tohoto výčtu se tak nabízí, že právní regulace má v tomto odvětví skutečně mnohem 

významnější roli, než je tomu u jiných hospodářských odvětví. Regulace však v oblasti 

hazardních her představuje pověstný meč s dvojím ostřím. Přísná regulace vede samozřejmě 

k omezení nabídky, snižuje marži provozovatele a brání přebujelému rozmachu hazardního hraní 

ve společnosti. Na druhou stranu regulace pamatující na všechny výše uvedené aspekty vytváří 

poměrně velikou bariéru pro vstup na trh, což vede k omezení soutěže na volném trhu 

a vytváření monopolů a oligopolů v této oblasti. Tento trend je obzvláště patrný v posledních 

letech, kdy dochází k značné konsolidaci na trhu s hazardními hrami, kdy několik málo 

provozovatelských skupin provádí akvizici národních operátorů a sdružuje je do nadnárodních 

provozovatelských celků. To vede k omezení volné soutěže na trhu s hazardními hrami 

a snižování kvality služeb. V konečném důsledku je tak mnohdy národní trh s hazardními hrami 

ovládán jedním, nebo několika málo soutěžiteli, kterým regulace umožňuje nabízet hazardní hry 

s vysokou marží a generovat abnormálně vysoké zisky. V tomto prostředí se pak nedaří inovacím 

ani zvyšování kvality nabízených služeb pro zákazníky. 

3.4 Cíle regulace hazardních her 

Přístupy států k regulaci hazardních her se značně odlišují. S ohledem na kulturní, 

sociální, náboženské a další rozdíly existuje celá řada regulačních modelů, z nichž každý má 

 
125 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 1. ISBN 1-56720-585-2. 

Dále srovnej také EADINGTON R. William. Values and Choices: The Struggle to Find Balance with Permitted 

Gambling in Modern Society. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus 

Books, 2003, p. 43–46. ISBN 1-59102-073-5  
126 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 1. ISBN 1-56720-585-2. 
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určitá specifika a sleduje různé cíle. Přesto lze obecně definovat několik primárních cílů, k nimž 

obvykle rozumná regulace hazardních her směřuje. Lze mezi ně řadit: 

• znemožnění účasti na hazardních hrách osobám nezletilým; 

• ochrana hráčů hazardních her před problémy spojenými s problémovým hráčstvím 

a vznikem závislostí; 

• ochrana hráčů před podvody ze strany provozovatele hazardních her;  

• ochrana hráčů před falešnou představou o hazardních hrách a jejich fungování; 

• snaha limitovat přirozenou lidskou vášeň omezením nabídky hazardních her; 

• zajištění řádného provozování hazardních her; 

• snaha o potírání kriminality v souvislosti s provozováním hazardních her; 

• snaha o potírání černého trhu; 

• snaha o zabránění praní špinavých peněz v oblasti hazardních her; 

• podpora preventivních a léčebných programů z výnosů hazardních her stejně jako 

podpora sportu, kultury a sociálních služeb.127  

Výše uvedených cílů se snaží regulátor odvětví dosáhnout především tím, že stanoví, jaké 

herní produkty lze na trhu nabízet a za jakých podmínek. Z pohledu státu i legálních 

provozovatelů je velmi důležité, aby byly hazardní hry nabízeny v legálním, přísně regulovaném 

a kontrolovaném rámci, kde budou hráči chráněni, rizika negativních dopadů na společnost 

budou minimalizována a kde nebude docházet k podvodným jednáním, praní špinavých peněz, 

krácením daní, nevyplácení výher a dalším negativním jevům. 

Při nastavování regulačních pravidel lze jednoznačně doporučit, aby byla tato pravidla 

zaváděna na základě odborných studií, důvěryhodných důkazů a za využití příkladů dobré praxe 

z jiných států, které uvedené způsoby regulace podporují. Politika v oblasti hazardních her by 

měla být založena na komplexních a jasných důkazech plynoucích z vědeckého výzkumu. Podle 

mezinárodních doporučení by při zavádění regulačních pravidel mělo být vždy dopředu 

analyzováno, (i) zda jsou zaváděná opatření účinná, (ii) zda přínosy jejich zavedení převyšují 

nad náklady a (iii) zda jsou nezamýšlené důsledky minimalizovány. Důkazy podporující 

 
127 Srovnej například PLANZER, Simon. Empirical views on european gambling law and addiction. New York, 

NY: Springer Berlin Heidelberg, 2013, p. 63 et seq. ISBN 978-3-319-02305-2, COLLINS, Peter. Gambling and the 

public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 55 and fol. ISBN 1-56720-585-2; a HÖRNLE, Julia, ZAMMIT, 

Brigitte. Cross-border online gambling law and policy. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2010, p. 10 et seq. 

ISBN 978-1-84844-302-0. 
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zaváděnou regulaci by v ideálním případě měly pocházet z více zdrojů dat, neboť pluralita zdrojů 

dat a různorodost použitých metod zvyšují validitu a přenositelnost jednotlivých opatření.128 

Zvláštností v tomto směru je skutečnost, že jakkoliv se obvykle jeví nastavování 

regulačních pravidel jako souboj státu s regulovaným odvětvím, ve skutečnosti se zájmy státu 

a legálních provozovatelů v oblasti regulace hazardních her do značné části překrývají. Je tomu 

tak především proto, že stát se po legalizaci hazardních her stává do určité míry „závislým“ na 

daňových příjmech, které do státního rozpočtu z legálního provozování hazardních her plynou. 

Stát i legální provozovatelé mají proto společný zájem na tom, aby se hazardní hry odehrávaly 

v legálním prostředí, kde legální provozovatelé budou schopni generovat dostatečný zisk k tomu, 

aby dokázali konkurovat nelegálním provozovatelům a zároveň generovali dostatečné příjmy pro 

stát, který jejich podnikání nastavuje mantinely.  

Podpora pro legalizaci hazardních her ve společnosti obvykle bývá poměrně křehká, a tak 

je pro stát i legální provozovatele stěžejní, aby nedocházelo k jevům, které jsou schopny nadále 

nabourávat důvěru společnosti ve správnost zvoleného přístupu. Stát i legální provozovatelé 

proto mají eminentní zájem na tom, aby hazardní průmysl byl ve společnosti vnímán jako 

důvěryhodný a společensky odpovědný. V opačném případě totiž budou v obecné populaci sílit 

hlasy po absolutním zákazu hazardních her, který z pohledu státu, hráčů hazardních her i celého 

hazardního průmyslu nepřinese nic pozitivního. Obecné regulační cíle státu i provozovatelů 

hazardních her se tak do značné míry paradoxně překrývají.129 

3.5 Důvody regulace hazardních her 

Jedním ze základních důvodů veřejnoprávní regulace hazardních her je ochrana 

veřejného zájmu. Tento v praxi velmi složitě definovatelný pojem může nabývat v oblasti 

hazardních her různých forem, nicméně povětšinou je největší důraz kladen na ochranu hráče. 

Hráč může být chráněn před vznikem problémového či patologického hráčství, před 

propadnutím excesivnímu hraní, či před podvody ze strany provozovatelů hazardních her. 

Poskytuje provozovatel hráči pravdivé a úplné informace, pokud jde o pravidla hry 

a pravděpodobnost výhry? Jak je zaručena skutečnost, že případné výhry budou řádně a včas 

vyplaceny hráči? Jak je kontrolováno, že generátor náhodných čísel, který by měl nestranně 

 
128 ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M, 

SPANGBERG, J., VOLBERG, R., WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful 

Gambling: An International Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, 

Ontario, Canada, p. 19. [online]. Dostupné z: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott 

%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition 

.Pdf 
129 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 64–67. ISBN 1-56720-

585-2. 

https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition%20.Pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition%20.Pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition%20.Pdf
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a neovlivnitelně distribuovat náhodu, je skutečně nestranný a neovlivnitelný ze strany 

provozovatele? Jak je zajištěno, že ruletové kolo nebude vychýleno z rovnovážné pozice, a paní 

štěstěna tak nebude více přát provozovateli než hráči, který ji pokouší? To všechno jsou otázky, 

na které si musí správná regulace mající za cíl ochranu hráče odpovědět. 

Ochrana hráče může být obecně definována jako situace, kdy hráč v pozici spotřebitele 

činí informovaná rozhodnutí na fungujícím konkurenčním trhu legální nabídky hazardních her. 

Fungující trh mu přináší možnost získat korektní službu za odpovídající cenu s garancemi, pokud 

jde o její kvalitu, poctivost a regulérnost.130 Nejdůležitějšími faktory z pohledu hráče, které se 

spolupodílejí na zajištění jeho ochrany, tak jsou dostupnost informací a spravedlivá cena za 

sázku. Cena v oblasti hazardních her je definována marží provozovatele, respektive výherním 

podílem. Ten určuje míru pravděpodobnosti výhry z pohledu hráče hazardních her. Cenu 

hazardní hry tak lze definovat jako vsazenou částku minus matematicky očekávanou návratnost 

z konkrétní sázky. Cena, respektive výše výherního poměru, je určována nejen zákonem, ale také 

mírou konkurence na trhu s hazardními hrami. Pokud existuje dostatečná konkurence a fungující 

regulace, jsou výherní podíly z pohledu hráče příznivější a on může za svou vsazenou částku 

získat v případě přízně osudu více peněz (blíže viz kapitola 2.3.1. Nabídka a poptávka v oblasti 

hazardních her, cenová elasticita a teorie ekonomického přebytku).  

Za účelem dosažení potřebné úrovně ochrany hráče státy napříč všemi světadíly 

přistupují k regulaci hazardních her a nastavují nejčastěji prostřednictvím veřejnoprávních norem 

mantinely, ve kterých se pak provozovatelé hazardních her musejí pohybovat. Nejčastějším 

způsobem, který státy volí pro implementaci pravidel hry, jsou licenční řízení, při nichž ověřují 

způsobilost provozovatelů hazardních her nabízet své služby v rámci stanovených pravidel. 

Prostřednictvím licenčních řízení je také možno dotvářet obecná pravidla a nastavovat konkrétní 

povinnosti jednotlivým provozovatelům hazardních her.  

Z pohledů požadavků na provozovatele hazardních her jsou často kladeny požadavky na 

jejich solventnost, odbornou způsobilost a bezúhonnost.131 Některé státy, mezi které zatím 

bohužel nepatří Česká republika, v rámci licenčního řízení navíc požadují, aby provozovatel 

prokázal i jistou míru společenské odpovědnosti vůči společnosti i samotným hráčům hazardních 

 
130 MIERS, David. A Fair Deal for the Player: Regulation and Competition as Guarantors of Consumer Protection in 

Commercial Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus 

Books, 2003, p. 156. ISBN 1-59102-073-5. 
131 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 64–67. ISBN 1-56720-

585-2. 
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her.132 V rámci licenčního řízení tak lze po provozovateli žádat, aby demonstroval existenci 

programů pro včasnou identifikaci prvních příznaků problémového hráčství, jakož 

i demonstroval, jakou pomoc nabídne hráčům, kteří se do této tíživé situace v budoucnu 

dostanou. Stejně tak v některých státech existuje povinnost školení zaměstnanců provozovatelů 

hazardních her za účelem včasného odhalení vzorců chování typických pro problémové hráče. 

Z tohoto pohledu lze jistě pro futuro doporučit českému legislativci, aby kladl větší důraz na 

skutečnou ochranu hráče a doplnil zákonné požadavky pro získání licence i o předložení projektu 

minimalizace rizik spojených s hraním hazardních her.  

Dalšími prvky nezřídka se vyskytujícími v oblasti ochrany hráče jsou limity, pokud jde 

o nabídku hazardních her. Tyto hry mohou být často nabízeny pouze ve specifických prostorách 

a pouze specifickému okruhu zájemců. Téměř v každém státě existuje povinnost neumožnit účast 

na hazardních hrách osobám nezletilým, případně osobám, které nejsou dopředu registrovány 

a identifikovány. Osoby nezletilé jsou chráněny, neboť nejsou obecně považovány za volně zcela 

způsobilé rozhodovat o tom, co je v jejich nejlepším osobním zájmu. Hraní hazardních her je tak 

obecně omezeno až po dosažení zákonem stanoveného věku, který se však v jednotlivých 

zemích může lišit.133 Zvláštní pozornost a ochrana pak bývají věnovány i osobám, které nejsou 

schopny kontrolovat své hráčské chování a u nichž se projeví symptomy problémového hráčství. 

O tomto fenoménu a pomoci, která může být těmto osobám nabídnuta, pojednává další kapitola.  

Hazardní hry jsou často nabízeny ve speciálně dedikovaných prostředích (ať už 

kamenných nebo virtuálních), kam není umožněn přístup bez toho, aniž by se zájemce o účast na 

hazardních hrách identifikoval, případě si i nastavil sebeomezující opatření a limity, které slouží 

k jeho ochraně v případě, že ztratí nad svou vášní dočasně kontrolu.  

Za účelem omezení pobídky k hazardním hrám je často regulován vzhled provozoven 

a internetových stránek, jakož jsou nastavována i pravidla týkající se propagace a reklamy na 

hazardní hry. Obvykle jsou také regulovány pobídky ke hře, které mají nejčastěji podobu bonusů 

a reklamních akcí, jež hráče podněcují k účasti na hazardní hře. V tomto směru lze v posledních 

letech pozorovat zřetelný trend zpřísňování regulace v oblasti reklamy na hazardní hry. V rámci 

zemí Evropské unie například došlo v posledním roce k úplnému zákazu reklamy a všech forem 

sponzoringu v Itálii. Omezovány jsou i reklamy ve Španělsku nebo Velké Británii, kde byl 

cestou samoregulace zaveden takzvaný zákaz „whistle to whistle“, který neumožňuje propagaci 

 
132 MIERS, David. A Fair Deal for the Player: Regulation and Competition as Guarantors of Consumer Protection in 

Commercial Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus 

Books, 2003, p. 158. ISBN 1-59102-073-5. 
133 Obvykle je limit pro účast na hazardních hrách stanoven dosažením obecné hranice zletilosti, která je v naprosté 

většině evropských zemí stanovena na 18 let. Výjimku tvoří Řecko, kde je hranice pro účast na hazardních hrách 

stanovena na 21 let. Ve Velké Británii je naopak umožněno sázet národní loterii již od 16 let. 
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hazardních her v průběhu sportovních zápasů. Všechna tato opatření mají primárně za cíl omezit 

impulzivní účast na hazardních hrách u těch osob, které by se bez těchto pobídek hazardních her 

neúčastnili, a tím přispívat ke snižování celkové spotřeby hazardních her ve společnosti. 

Velmi významnou kapitolou z pohledu ochrany hráče, jak již bylo řečeno v úvodu této 

kapitoly, je snaha o zajištění jeho pokud možno komplexní informovanosti. Tato snaha vychází 

z předpokladu, že hráč, který má dostatek informací, zejména pokud jde o pravděpodobnost 

výhry, výši výherního poměru a četnosti výherních kombinací, dokáže dělat více informované 

volby a vystříhá se účasti na hazardních hrách, případně upřednostní hry, které jsou pro něj 

z pohledu návratnosti vložených prostředků výhodnější. Tato představa však v praxi naráží na 

několik překážek. V praxi je u některých her velmi obtížné dopředu určit pravděpodobnost 

dosažení určité výhry, neboť výhra a její velikost je u některých typů her odvislá od dopředu 

neznámých a na náhodě závislých skutečností (například v případě loterií záleží na počtu shodně 

tipujících výherců), u jiných her (například her technických) může být zase prosté vyjádření 

výherního poměru pro hráče zkreslující bez vyjádření pravděpodobnosti dosažení výherní 

kombinace.134  

Přesto lze de lege ferenda doporučit rozšíření informační povinnosti způsobem, který 

srozumitelným způsobem hráče informuje o pravděpodobnosti dosažení konkrétní výhry. Nejde 

totiž ani tak o informaci samotnou, ale především o způsob, jak ji srozumitelným způsobem 

komunikovat k hráči. Podle australské Productivity Commission, která je státem zřízeným 

poradním orgánem pro otázky spojené s regulací a sociální politikou, může například tento 

srozumitelný způsob spočívat v uvedení počtu sázek, kvantifikace času a peněz, které by hráč 

musel vsadit, aby dosáhl například 50% šance získat hlavní výhru v konkrétní hře.135 Způsob 

zvolený v České republice spočívající v nutnosti uvádět tzv. maximální hodinovou prohru 

u technických her nelze považovat za srozumitelný a v praxi nepřináší hráčům téměř žádnou 

informační hodnotu. Podrobně jsou všechna tato opatření rozebrána v kapitole 5. Preventivní 

opatření podle zákona o hazardních hrách a hodnocení jejich efektivity, která se věnuje aplikaci 

těchto obecných závěrů na aktuální platnou českou úpravu v oblasti regulace hazardních her.  

3.6 Specifika regulace hazardních her 

 Při diskusi o podobě regulace hazardních her nelze nemít na paměti skutečnost, že 

efektivní regulace tohoto odvětví je závislá na celé řadě faktorů, které jsou na rozdíl od jiných 

 
134 MIERS, David. A Fair Deal for the Player: Regulation and Competition as Guarantors of Consumer Protection in 

Commercial Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus 

Books, 2003, p. 162. ISBN 1-59102-073-5. 
135 Tamtéž. 
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odvětví značně nepřenositelné. Je velmi málo hospodářských odvětví, které by byly natolik 

závislé na kulturních, sociálních, náboženských a etických hodnotách společnosti, jako je oblast 

hazardních her. Proto je možné v praxi pozorovat značnou rozdílnost jednotlivých regulačních 

modelů od úplně prohibitivních v islámských zemích, až po zcela liberální modely s důrazem na 

pravidla volného trhu v některých západních demokraciích. Většina modelů se nachází někde 

mezi těmito dvěma extrémy, nicméně i tyto modely vykazují značnou odlišnost.  

 Tato odlišnost pak představuje jedno ze specifik regulace hazardních her. I když je v této 

práci využívána komparativní metoda a jsou uváděny zkušenosti ze zahraničí, je zcela zřejmé, že 

mnoho zkušeností s regulací hazardních her je právě s ohledem na značné kulturní a společenské 

rozdíly zcela nepřenosných. Inspiraci je tak třeba primárně čerpat ze zemí, které sdílejí podobné 

celospolečenské postoje a hodnoty jako Česká republika.  

 Jsou to právě odlišnosti mezi jednotlivými regulačními modely a chybějící nadnárodní 

shoda nad způsobem regulace tohoto fenoménu, které způsobují, že je studium regulace 

hazardních her natolik zajímavým tématem. Převládající většina mezinárodního společenství se 

snadno shodne, že projevy rasismu a xenofobie, šíření dětské pornografie nebo porušování 

základních lidských práv kodifikovaných ve všeobecně uznávaných mezinárodních dohodách 

patří mezi chování, které je třeba odsuzovat bez ohledu na kulturní, náboženské či historické 

reálie daného státu. V oblasti hazardních her tomu však tak není. V této oblasti existuje dobře 

rozeznatelný prostor pro kulturní a sociální relativismus,136 který je navíc proměnlivý v čase, 

neboť jak již bylo nastíněno, postoje společnosti k regulaci hazardu se pohybují v cyklech 

oscilujících mezi prohibitivními a zcela liberálními modely regulace.  

Tento hodnotový relativismus pak v praxi způsobuje velmi zajímavé situace, které 

umožňují akademikům zkoumat otázky, jež se v jiných oblastech vyskytují jen velmi zřídka. 

Obzvláště patrné je to například v oblasti provozování hazardních her v prostředí veřejné 

informační sítě internet. Tato síť jak známo nemá hranic a služby nabízené v tomto prostředí jsou 

tak snadno dostupné spotřebitelům v jeden okamžik prakticky ve všech státech světa. To má za 

následek vznik specifických jurisdikčních otázek spočívajících například ve snaze států 

s prohibitivním modelem zakázat a následně i zablokovat služby spojené s hraním hazardních 

her, které jsou dostupné na jejich území. 

             Tyto služby jsou však často nabízeny legálními provozovateli řádně podnikajícími podle 

právních řádů států, kde jsou usazeni a kde je jejich podnikání plně slučitelné s místním právem. 

Má stát A právo zablokovat a třeba i prostředky trestního práva stíhat provozovatele hazardních 

 
136 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 7. ISBN 1-56720-585-2. 

 



 

67 

 

 

her, který je usazen ve státě B? Kterým právem se vztah mezi provozovatelem hazardní hry 

a jejím spotřebitelem má vlastně řídit? Je to právní řád státu, kde je usídlen provozovatel, nebo je 

to právní řád státu, kde se obvykle zdržuje spotřebitel? Nebo je to snad právo státu, kde je 

spotřebitel v době uzavření sázky, nebo kde se nachází server, na kterém daná hazardní hra 

probíhá? Kde se tento vztah vlastně odehrává? Zodpovězení těchto otázek se v této práci věnuje 

pozornost především s ohledem na finančněprávní aspekty přeshraničního provozování 

hazardních her. Odpovědi na výše uvedené jurisdikční otázky tak lze nalézt v kapitole 6.6 Daň z 

hazardních her – základní konstrukční prvky a otázky s nimi související. 
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4 Problémové hráčství a politika prevence a snižování škod 

v oblasti hazardního hraní 

Největší porce celospolečenských nákladů hazardního hraní podle většiny dostupných 

studií připadá na řešení problémů spojených s problémovým hráčstvím. Pro naprostou většinu 

hráčů představuje účast na hazardních hrách volnočasovou aktivitu, která jim nezpůsobuje 

žádnou vážnější újmu. Naopak, jak jsme viděli výše, účast na hazardních hrách představuje 

činnost, která jejím účastníkům může přinášet celou řadu požitků spočívajících v uvolnění 

napětí, zábavě, úniku nebo snění o vysokých výhrách (pro více informací srovnej kapitolu 2.2.2. 

Psychologická motivace k hraní hazardních her). Na druhou stranu je neoddiskutovatelné, že pro 

malou, avšak nezanedbatelnou část společnosti se mohou hazardní hry (v případně jejich 

nadměrné konzumace) stát zdrojem celé řady vážných problémů. Tyto problémy následně 

nepostihují pouze hráče samotné, ale také jejich blízké a zprostředkovaně pak celou společnost. 

Je rolí regulátora, který umožní legální nabídku hazardních her na svém území, přijmout všechna 

nezbytná opatření, která mohou vést k minimalizaci rizik spojených s nadměrnou spotřebou 

hazardních her, jakož i vytvořit systém, který dokáže nabídnout včasnou a účinnou pomoc těm, 

kteří nad svým hraním již ztratili kontrolu.  

Studium otázek spojených s problémovým hráčstvím je velmi komplexní disciplína. 

Každý regulátor, který chce dosáhnout cílů naznačených výše, si musí odpovědět na několik 

základních otázek: Co to vlastně je problémové hráčství? Jak ho můžeme definovat a měřit? Jaká 

rizika přináší? Co ho způsobuje? Jak včas poznat hráče, u kterého se může problémové hráčství 

vyvinout? Jak takovému hráči co nejúčinněji pomoci? Jak zabránit tomu, aby se z hráče stal 

problémový hráč? Jakou pomoc nabídnout těm, u kterých se již symptomy problémového 

hráčství objevily? A kdo má tuto pomoc nabízet a financovat?137  

Podrobné zodpovězení všech těchto otázek přesahuje možnosti této práce. Na druhou 

stranu téma problémového hráčství, prevence hráčské závislosti a její léčby považuji za natolik 

stěžejní a důležitou součást regulace hazardních her, že se pokusím na všechny tyto otázky aspoň 

ve stručnosti odpovědět. 

Je politováníhodné, jak málo je dnes známo o příčinách problémového hráčství a jak 

málo dnes víme o tom, jakými nástroji lze prevalenci tohoto jevu ve společnosti skutečně snížit. 

Bohužel se dnes zdá, že obecným trendem v této oblasti je překotné přijímání nových opatření, 

 
137 K základním otázkám srovnej například BOGART, A. William. Permit but discourage: regulating excessive 

consumption. New York: Oxford University Press, 2011, p. 201 et seq. ISBN 978-019-537987-7, nebo COLLINS, 

Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 132 et seq. ISBN 1-56720-585-2. 
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aniž by bylo ověřeno, zda v praxi mají jakýkoliv efekt. Převažuje zde bohužel snaha udělat aspoň 

„něco“, aniž bychom tušili, zda přijímané opatření sníží počet problémových hráčů či 

jakýmkoliv způsobem povede ke zmenšení dopadů problémového hráčství na společnost.138 

V rámci této kapitoly se proto pokusím systematicky shrnout dostupné vědecké poznatky 

a příklady dobré praxe z oblasti prevence problémového hráčství a politiky snižování škod 

nadměrného hraní hazardních her. 

4.1 Definice problémového hráčství  

 Problémové hráčství je poměrně obtížně definovatelný pojem. Kromě chybějící jednoty 

v definici problémového hráčství v odborné komunitě nepanuje dokonce ani shoda nad 

označením problémové formy hraní hazardních her. V odborné literatuře a praxi se v této 

souvislosti objevuje celá řada pojmů jako patologické hráčství, závislost na hazardní hře, 

nadměrné hraní, nezodpovědné hráčství, škodlivé hraní, problémové hraní, nutkavé nebo 

kompulzivní hraní apod. Tyto kategorie se navzájem částečně překrývají a odrážejí různou míru 

problémů spojených s hazardním hraním nebo různý stupeň rozvoje problémového hraní či 

patologického hráčství.139 V této práci je v souladu s terminologií používanou Národním 

monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti používán pojem „problémové hráčství“ pro 

poruchy kontroly hráčského chování způsobující hráčům problémy v souvislosti s nadměrným 

hraním hazardních her a pojem „patologické hráčství“ pro nejvážnější poruchy chování hráčů, 

kteří jsou v nejvyšším riziku vzniku závislosti či již v léčebném procesu s diagnózou F63.0 

patologické hráčství.  

 Problémové hráčství může být obecně definováno jako hráčské chování, které může být 

jistým způsobem a do určité míry škodlivé pro hráče i jeho okolí.140 Více konkrétní definici 

problémového hráčství nabízí K. Sproston, který jej definuje jako „hraní hazardní her do takové 

míry, které ohrožuje, narušuje nebo poškozuje rodinný nebo osobní život hráče, anebo zasahuje 

do jeho běžných volnočasových aktivit“.141 P. Neal definuje problémové hráčství jako hraní, 

 
138 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 76. ISBN 1-56720-585-2. 
139 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 91. ISBN 978-80-7440-111-4. 
140 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 137. ISBN 1-56720-585-

2. 
141 SPROSTON, Kerry, ERENS, Bob, ORFORD, Jim. Gambling Behaviour in Britain: Results from the British 

Gambling Prevalence Survey. 1999. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/26487548 

7_Gambling_Behaviour_in_Britain_Results_from_the_British_Gambling_Prevalence_Survey  

https://www.researchgate.net/publication/26487548%207_Gambling_Behaviour_in_Britain_Results_from_the_British_Gambling_Prevalence_Survey
https://www.researchgate.net/publication/26487548%207_Gambling_Behaviour_in_Britain_Results_from_the_British_Gambling_Prevalence_Survey
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které se vyznačuje potížemi s omezením času a peněz věnovaných hraní, což vede k rozvoji 

nepříznivých důsledků pro hráče, další osoby a pro společnost.142  

Problémový hráč hraje nadměrně, má poruchu kontroly svého hráčského chování a zažívá 

negativní důsledky z toho vyplývající (vážné finanční problémy a ztráty v oblasti tělesného, 

duševního a sociálního zdraví); ve svém chování pokračuje navzdory těmto důsledkům. 

Negativní důsledky prožívá také rodina hazardního hráče, jeho sociální okolí a komunita.143  

 Původcem pravděpodobně nejvíce autoritativní a nejvíce citované definice problémového 

hráčství je Americká psychiatrická asociace, která vytvořila definici problémového hráčství již 

v roce 1980. V čtvrté verzi svého Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM – IV) definuje problémové 

hráčství jako „přetrvávající a opakující se maladaptivní hraní hazardních her, které narušuje 

osobní, rodinný nebo profesní život“.144 Pátá verze manuálu Americké psychiatrické asociace 

DSM – V dále obsahuje sadu devíti příznaků: pokud hráč splňuje čtyři a více těchto znaků 

v posledním roce, můžeme hovořit o „problémovém hráčství“. Těmito znaky jsou:  

• potřebuje hazardovat se stále rostoucím množstvím peněz (zvyšuje sázky), aby dosáhl 

požadovaného vzrušení; 

• je neklidný nebo podrážděný při pokusu omezit nebo zastavit hazardní hraní; 

• učinil opakované neúspěšné snahy kontrolovat, omezit nebo zastavit hazardní hraní; 

• je často zaujat hazardní hrou (má trvalé myšlenky na prožívání minulých zkušeností 

s hazardní hrou, plánuje další hru a sní o výhrách, vymýšlí další způsoby jak získat 

peníze na hazardní hru); 

• často hraje, když má nepříjemné pocity (bezmoc, pocit viny, úzkosti, depresi); 

• po ztrátě peněz v hazardní hře se často vrací další den, aby vyhrál, co ztratil (dohánění 

ztrát: „chasing losses“); 

• lže, aby utajil rozsah hazardního hráčství; 

• má ohrožen, nebo ztratil významný vztah, práci, možnost vzdělávání nebo pracovní 

příležitost kvůli hazardu; 

 
142 NEAL, Penny, DELFABBRO, Paul., O’NEIL, Michael (2005). Problem gambling and harm: Towards 

a national definition. Melbourne, State of Victoria: Department of Justice. ABN 097511941. 
143 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 
LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 91. ISBN 978-80-7440-111-4. 
144 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – TR. 

4th ed.: American Psychiatric Association 2000. ISBN 0890420629. 
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• spoléhá na ostatní, aby finančními prostředky zmírnili jeho zoufalou finanční 

situaci.145 

Patologické hráčství je pak oficiálně uznávanou nemocí i podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí a přidružených zdravotních problémů. V desáté revizi této klasifikace (MKN – 10) je 

patologické hráčství zařazeno do kategorie F63 – nutkavé a impulzivní poruchy. Patologické 

hráčství tak patří do kategorie nemocí, kam jsou řazeny poruchy, jež „jsou charakterizované 

opakovanými činy‚které nemají žádnou jasnou racionální motivaci‚ nemohou být ovládány 

a obecně působí svým nositelům poškozování vlastních zájmů i zájmů jiných lidí“. Patologické 

hráčství (nebo též „kompulzivní hráčství“) je pak evidováno pod číslem F63.0 jako „Porucha 

spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství‚které dominují v životě subjektu na újmu 

hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných.“146 

Problémové, resp. patologické hráčství bylo podle MKN – 10 i podle DSM – IV zařazeno 

mezi poruchy impulzivity a ovládání. V pátém vydání Diagnostického a statistického manuálu 

mentálních poruch (DSM – V) je však patologické hráčství vzhledem ke společným rysům 

s látkovými závislostmi nově zařazeno do kategorie „látkové a další návykové poruchy“, která 

byla vytvořena rozšířením skupiny látkových závislostí o hazardní hráčství.147 Tuto změnu 

metodiky zdůrazňující společné neurobiologické rysy problémového hráčství s látkovými 

závislostmi na alkoholu, tabáku nebo drogách pak respektuje i nově přijatá Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním, která svou působnost 

z látkových závislostí rozšířila právě i o problémové hráčství.148  

4.2 Měření problémového hráčství 

Pokud je pro další zkoumání problémového hráčství jistou překážkou, že neexistuje 

jednota, pokud jde o definici problémového a patologického hráčství, pak jako ještě větší 

překážku pro další studium tohoto fenoménu představuje neexistence jednotného způsobu, jak 

 
145 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th 

Edition. American psychiatric association publishing, 2013, section 312.31. ISBN 9780890425558. 
146 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Mezinárodní klasifikace nemocí. In: Ústav 

zdravotnických informací a statistiky. [online]. [cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog 

/klasifikace/mkn 
147 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 92. ISBN 978-80-7440-111-4. 
148 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2019. Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive 

Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-

231-9. 
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prevalenci problémového hráčství ve společnosti měřit. Kvůli neexistenci jednotné metodiky 

měření mají jakékoliv komparace naměřených hodnot pouze omezenou vypovídací hodnotu.  

Problémové hráčství je nejčastěji měřeno pomocí standardizovaných dotazníků, při 

kterých je na samotném hráči, nakolik pravdivě a přesně bude na položené otázky odpovídat. 

Výhodou těchto testů je jejich široká dostupnost a možnost rychlého sebeotestování, nevýhodou 

je pak právě jejich omezená validita, která je ovlivněná mírou sebereflexe a zodpovědnosti 

konkrétního hráče.  

Kromě již zmíněného standardizovaného dotazníku obsaženého v páté verzi manuálu 

Americké psychiatrické asociace DSM – V patří mezi nejčastěji používané diagnostické nástroje 

revidovaný dotazník South Oaks Gambling Screen SOGS-R149, Canadian Problem Gambling 

Index (CPGI), resp. jeho zkrácená verze PGSI – Problem Gambling Severity Index150, případně 

Lie/Bet screen151.  

Mezi dotazníky existují značné rozdíly. Zatímco Lie/Bet screen je velmi stručný, když 

obsahuje pouze dvě základní otázky („Pocítili jste někdy potřebu sázet více a více peněz?“ 

a „Lhali jste někdy pro vás důležitým lidem o tom, jak moc hrajete?“), South Oaks Gambling 

Screen SOGS-R obsahuje 16 komplexních otázek, u nichž většina obsahuje více položek a více 

nutných odpovědí.152 Škála PGSI se skládá z následujících 9 otázek, jež jsou kladeny 

respondentům, kteří uvedli hraní hazardních her v předcházejících 12 měsících: 

1. Vsadil/a jste někdy více peněz, než jste si mohl/a dovolit prohrát?  

2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem peněz, abyste dosáhl/a požadovaného 

vzrušení?  

3. Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět prohrané peníze?  

4. Měl/a jste pocit, že by vám hraní mohlo způsobovat problémy?  

5. Způsobilo vám hraní nějaké zdravotní problémy, včetně stresu nebo úzkosti?  

6. Kritizovali někdy jiní lidé vaše hraní, nebo vám říkali, že máte s hraním problém, ať 

už to byla podle vás pravda, nebo ne?  

 
149 LESIEUR, H., BLUME, S. 1993. Revising the South Oaks Gambling Screen in different settings. Journal of 

Gambling Studies, 9, p. 213–223. [online]. Available at: https://www.adiktologie.cz/dotaznik-na-patologicke-
hracstvi-the-south-oaks-gambling-screen-sogs  
150 FERRIS, J. & WYNNE, H. 2001. The Canadian problem gambling index: Final report. Submitted for the 

Canadian Centre on Substance Abuse. Psychology, Vol. 2 No. 4, July 25, 2011. [online]. Available at: 

http://www.jogoremoto.pt/docs/extra/TECb6h.pdf 
151 JOHNSON E. E., HAMER, R., NORA, R. M., TAN, B., EISTENISTEIN, N., & ENGLEHART, C. (1988). The 

lie/bet questionnaire for screening pathological gamblers. Psychological Reports, 80, p. 83–88. [online]. Available 

at: https://doi.org/10.2466/pr0.1998.83.3f.1219 
152 LESIEUR, H., BLUME, S. 1993. Revising the South Oaks Gambling Screen in different settings. Journal of 

Gambling Studies, 9, p. 213–223. [online]. Available at: https://www.adiktologie.cz/dotaznik-na-patologicke-

hracstvi-the-south-oaks-gambling-screen-sogs 
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7. Způsobilo vám nebo vaší rodině hraní nějaké finanční problémy?  

8. Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete, nebo nad tím, jaké má vaše hraní následky?  

9. Půjčil/a jste si peníze na hru nebo jste prodal/a nějaký majetek, abyste získal/a peníze 

na hru?153 

Kvůli rozdílům v jednotlivých diagnostických nástrojích se také poměrně hodně 

rozcházejí odhady, kolik je v populaci problémových hráčů. S. Stuckiová a M. Rihs-

Middelová154 provedly srovnání výsledků dosažených podle různých metod a dospěly k názoru, 

že míra výskytu problémového či patologického hráčství se liší i v závislosti na použití konkrétní 

metody. Při použití SOGS-R byla prevalence problémového hráčství 1,2 % a patologického 

hráčství 1,8 %, při použití DSM – IV byl výskyt problémového hráčství 1,9 % a patologického 

hráčství 1,2 % a při použití CPGI (PGSI) byla prevalence problémového hráčství 2,4 % 

a patologického hráčství 0,8 %.155 Váženým průměrem se tedy prevalence problémového 

i patologického hráčství dohromady pohybuje kolem 3 %.156  

Z dostupných studií se tak dá s jistou mírou zjednodušení udělat obecný závěr, že 

diagnostické nástroje využívající SOGR-R generují největší čísla prevalence problémového 

hraní, neboť vykazují největší náchylnost k falešně pozitivním nálezům, metody založené na 

DSM docházejí k nejnižším mírám výskytu problémového hráčství v obecné populaci a PGSI 

pak leží někde mezi těmito dvěma modely.157  

Rozsáhlou analýzu 69 evropských studií realizovaných mezi lety 2000 až 2015 provedli 

v nedávné době F. Calado a M. Griffits158 a dospěli k závěru, že prevalence problémového 

hráčství v Evropě se pohybuje v rozmezí mezi 0,12–3,4 % dospělé populace. Nejvyšší hodnoty 

dosáhla prevalence problémového hráčství v Německu a ve francouzsky mluvící části Švýcarska. 

Poměrně konzistentní výsledky ukázala analýza provedených studií, pokud jde 

o sociodemografické charakteristiky problémových hráčů. Problémovému hráčství propadají 

 
153 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 96. ISBN 978-80-7440-111-4. 
154 STUCKI, S. & RIHS-MIDDEL, M. 2007. Prevalence of Adult Problem and Pathological Gambling between 

2000 and 2005: An Update. Journal of Gambling Studies, 23, p. 245–257. [online]. Available at: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10899-006-9031-7 
155 WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L., WEISSOVÁ, A. Problémové hráčství – společenské náklady na 

hazardní hraní v České republice. 1. vydání 2015, Národní ústav duševního zdraví 2015, s. 28. ISBN 978-80-87142-

26-4. 
156 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 94. ISBN 978-80-7440-111-4. 
157 CALADO, Filipa, GRIFFITHS, D. Mark. Problem gambling worldwide: An update and systematic review of 

empirical research (2000-2015). Journal of Behavioral Addictions. 2016; 5(4): 592–613, p. 609. [online]. Available 

at: https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.073 
158 Tamtéž, s. 592.  
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častěji muži, svobodní a rozvedení, hráči mladšího věku, s nižším dosažením vzděláním, 

nezaměstnaní, osoby s nižším průměrným výdělkem či osoby patřící k národnostním 

menšinám.159 

4.3 Limity měření prevalence problémového hráčství  

Měření prevalence výskytu problémového hráčství ve společnosti pomocí 

standardizovaných dotazníků přináší důležitou obecnou informaci o tom, nakolik je tento 

problém ve společnosti zastoupen a nakolik jsou jednotlivá regulační opatření schopna míru 

výskytu tohoto problému zmírnit. Je proto vhodné měření za použití stejných metod 

a diagnostických nástrojů provádět v pravidelných intervalech. Stejně tak lze doporučit provádět 

ve zvýšené míře tato šetření vždy po zavedení nové regulace, aby se podařilo důsledně prokázat, 

zda jsou nové regulační nástroje, které nezřídka sledují právě cíl prevence a snižování výskytu 

problémového hráčství, skutečně způsobilé těchto cílů dosáhnout.  

Na druhé straně nelze zapomínat ani na limity, která v sobě měření problémového 

hráčství pomocí standardizovaných dotazníků inherentně přináší. Největší nedostatky tohoto 

přístupu: 

• Mezní hranice oddělující problémové hráče od neproblémových je stanovena 

arbitrárně a různorodě u jednotlivých testů. 

• Dotazníky v mnoha případech nebyly primárně vyvinuty pro měření prevalence 

problémového hráčství, ale jako zevrubné nástroje, umožňující hráčům rychlé 

otestování, zda jim již hraní hazardních her způsobuje nějaké problémy či nikoliv. Je 

otázkou, nakolik jsou tyto nástroje přesné pro měření prevalence tohoto jevu v obecné 

populaci. 

• Většina využívaných dotazníkových škál nepřikládá různým symptomům rozdílnou 

závažnost, přestože je zřejmé, že některé symptomy problémového hráčství jsou 

závažnější než jiné. 

• V dotazníkových šetřeních lidé obecně tendují k tomu, neříkat úplnou pravdu o svém 

závislostním chování. Odpovědi jsou často závislé na osobě, která zpovídanému 

otázky pokládá, i na vzájemném vztahu těchto dvou osob.  

• Osoby s problémovým chováním je obvykle těžké zachytit v dotazníkovém šetření 

obecné populace, ať už kvůli jejich menší ochotě se dotazníkovým šetřením podrobit 

 
159 CALADO, Filipa, GRIFFITHS, D. Mark. Problem gambling worldwide: An update and systematic review of 

empirical research (2000–2015). Journal of Behavioral Addictions. 2016; 5(4): 592–613, p. 609. 
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nebo kvůli jejich sebeklamu o závažnosti problémů, které jim hraní hazardních her 

přináší.160  

Při hodnocení výsledků měření prevalence problémového hráčství je třeba mít všechny 

tyto limity na paměti a nepodléhat pokušení, na základě dostupných zjištění vyvozovat 

dogmatické a neměnné závěry o účinnosti jednotlivých regulačních opatření. 

4.4 Trendy prevalence problémového hráčství  

Pokud jde o trendy prevalence problémového hráčství v čase, analýza F. Calado 

a M. Griffitse ukázala, že míra problémového hráčství ve společnosti zůstává stabilní. Státy, 

které ve sledovaném období provedly více celopopulačních studií, vykázaly podobnou 

prevalenci problémového hráčství v průběhu času. Existují však i studie, které ukazují na růst 

nebo pokles míry problémového hráčství ve společnosti v závislosti na změnách regulace nebo 

dostupnosti hazardních her.  

Dřívější studie poukazovaly na skutečnost, že míra výskytu problémového hráčství je 

přímo úměrná dostupnosti hazardních her, a tudíž že vyšší dostupnost hazardního hraní ve 

společnosti vede k zvýšenému hraní hazardních her i k vyššímu výskytu problémů spojených 

s problémovým hráčstvím. Podle posledních studií se zdá, že se odborná veřejnost dnes již spíše 

kloní k názoru, že prevalence problémového hraní ve společnosti je odvislá spíše od průběhu 

regulačního cyklu (srovnej k tomu blíže kapitolu 3.2 Legalizace, či prohibice hazardních her?) 

než čistě od dostupnosti hazardních her. Podle nejnovějších studií roste prevalence 

problémového hráčství v okamžiku liberalizace hazardního trhu, následně však dochází k jisté 

saturaci poptávky, lidé začnou méně hrát a prevalence problémového hráčství v čase spíše 

klesá.161 

V České republice dlouho nebyla provedena relevantní studie výskytu problémového 

hráčství v obecné populaci. Přibližné odhady byly poprvé provedeny v roce 2005 K. Nešporem 

a L. Csémym, kteří na základě analýzy počtu hráčů v léčbě a dat ze zahraničních studií odhadli 

 
160 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 141, ISBN 1-56720-585-

2. 
161 ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M, 

SPANGBERG, J., VOLBERG, R., WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful 

Gambling: An International Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, 

Ontario, Canada, p. 36–38. [online]. Dostupné z: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott 

%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-

%20third%20edition.pdf 
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prevalenci problémového hráčství v České republice na 0,5–1 % populace, tedy asi 50–100 tis. 

hráčů.162  

První skutečnou studii realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

v roce 2012 na výběrovém souboru 2134 respondentů s využitím screeningové škály PSGI. Podíl 

osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních her odpovídal 5 % běžné populace ve věku 15–

64 let, ve středním riziku bylo 1,7 % populace a ve vysokém riziku dalších 0,6 % populace.163 

Ve stejném roce byla provedena i první studie s využitím metody Lie/Bet (1,7 % problémových 

hráčů) a odhad výskytu problémového hráčství pomocí omnibusového sociologického průzkumu 

mezi praktickými lékaři (1,2 % problémových hráčů). Podle aktuálních údajů z poslední výroční 

zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2018 se zdá, že míra 

prevalence problémového hraní v české společnosti zůstává poměrně neměnná. Podle 

screeningové škály Lie/Bet je prevalence problémového hraní 1,8 %, podle výzkumu mezi 

praktickými lékaři 1,18 % dospělé populace.164 

Pokud jde o trendy výskytu problémového hraní v české společnosti, Národní 

monitorovací středisko pro drogy a závislosti provedlo od roku 2012 do roku 2018 celkem 

15 studií zaměřených na výskyt hazardního hraní v populaci, přičemž však pouze některé z nich 

obsahovaly screeningovou škálu pro odhad výskytu problémového hráčství v obecné populaci. 

Srovnání výsledků z různých studií v dlouhodobém horizontu za pomoci různých 

screeningových škál ukazuje protichůdné trendy. Podle škály PGSI použité v letech 2012–2016 

vzrostla míra problémového hráčství v obecné populaci (došlo k nárůstu z 3,2 % v roce 2012 na 

5,7 % dospělé populace v roce 2016), naproti tomu odhady podle škály Lie/Bet naznačují pokles 

problémového hráčství v populaci (z 3,9 % dospělé populace v roce 2014 na 1,8 % v roce 

2018).165 

Z výše uvedeného je patrné, že i přes rozcházející se interpretaci trendů ve výskytu 

problémového hraní ve společnosti ukazují pravidelně prováděné výzkumy na poměrně setrvalou 

míru prevalence tohoto jevu, která se nějakým zásadním způsobem neodchyluje od evropského 

průměru. Pro futuro bude určitě velmi zajímavé sledovat, jak výskyt problémového hráčství 

zareaguje na výrazné zpřísnění regulačních podmínek v souvislosti s přijetím nového zákona o 

 
162 NEŠPOR, K. & CSÉMY, L. 2005. Kolik je v České republice patologických hráčů? In: Česká a slovenská 

psychiatrie. Praha, 2010. Galén, ročník 101, 8/2005, s. 433–435. ISSN 1212-0383. 
163 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 97. ISBN 978-80-7440-111-4. 
164 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. 

(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 67–72. ISBN 978-80-7440-229-6.  
165 Tamtéž, s. 81.  
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hazardních hrách a výrazné omezení dostupnosti technických her, které z pohledu problémového 

hráčství představují nejrizikovější druh hazardní hry. Česká republika tímto zkoumáním může 

také přispět ke stále probíhající profesní debatě, zda snížení dostupnosti hazardních her skutečně 

vede i k poklesu prevalence problémového hráčství v obecné populaci, či nikoliv. 

4.5 Faktory ovlivňující rizika problémového hráčství 

Faktory mající vliv na riziko vzniku problémového hráčství, ať už na úrovni jednotlivce 

nebo společnosti, jsou častým předmětem zájmu vědeckých studií. Regulace v oblasti hazardních 

her se často zaměřuje právě na eliminaci či snížení vlivu činitelů, které tato rizika mohou 

významně zvyšovat. Přes skutečnost, že je tato oblast středobodem zájmu mnoha vědeckých 

studií, jednotný a všeobecně uznávaný názor na tuto problematiku prozatím chybí. Za nejvíce 

uznávanou studii, která se věnuje komplexnímu rozboru individuálních, interpersonálních 

i společenských faktorů problémového hráčství, lze pravděpodobně považovat třetí vydání 

mezinárodní studie Conceptual Framework of Harmful Gambling: An International 

Collaboration.166 Tato studie byla vydána v roce 2018 již ve svém třetím vydání. Vznikla v rámci 

projektu mezinárodní spolupráce financované Centrem pro výzkum problémového hráčství 

v Ontariu, které prošlo transformací a nově působí pod hlavičkou Gambling Research Exchange 

Ontario (GREO). První vydání Koncepčního rámce pro škodlivé hraní vyšlo dokonce i v českém 

překladu pod patronací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.167 I z toho 

lze usuzovat, že tato mezinárodní studie byla cenným zdrojem informací a doporučení také při 

tvorbě českého zákona o hazardních hrách. 

Primárním smyslem studie je vytvoření jasného, komplexního, mezinárodně relevantního 

koncepčního rámce problémového hráčství, který se zabývá širokou škálou faktorů souvisejících 

s tímto fenoménem a jeho důsledky pro jednotlivce, rodiny i společnost. Studie představuje 

cenný zdroj informací shrnující aktuální poznatky ze všech oblastí mající relevanci ke 

zkoumanému tématu. Mimo to si klade za cíl také být zásobárnou informací pro politiky, 

výzkumné pracovníky, regulátory i lékaře, jakož i mapovat a koordinovat další studie v oblasti 

problémového hráčství. Tento výzkumný projekt je pokračujícího rázu, to znamená, že 

vytvořený badatelský tým svá zjištění neustále doplňuje a aktualizuje. Trvalé zapojení vědecké 

 
166 ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M, 

SPANGBERG, J., VOLBERG, R., WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful 

Gambling: An International Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, 

Ontario, Canada. [online]. Available at: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20al 
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167 The Ontario Problem Gambling Research Centre, 2013. Koncepční rámec škodlivého hráčství. Vydal Úřad vlády 

České republiky, 2013, 1. vydání v jazyce českém. Překlad: Mgr. Jiří Bareš. ISBN 978-80-7440-084-1. 
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obce má přispět k zajištění aktuálnosti dostupných poznatků i postupného vývoje rámce směrem 

k dosažení naznačených cílů. Třetí vydání Koncepčního rámce pro škodlivé hraní tak představuje 

pravděpodobně nejaktuálnější a nejkomplexnější zdroj informací, doporučení a dobré praxe 

v oblasti vzniku, prevence a léčby problémového hráčství.  

Koncepční rámec škodlivého hráčství dělí faktory, které se spolupodílejí na vzniku 

problémového hráčství na čtyři soubory obecných faktorů (kulturní, sociální, psychologické 

a biologické) a čtyři soubory faktorů specifických (prostředí hazardních her, expozice hazardním 

hrám, škodlivost typů hazardních her a zdroje řešení problémového hráčství).  

Pokud se blíže podíváme na soubor specifických faktorů, pak prostředí hazardních her (tj. 

ekonomické a politické prostředí) může mít vliv na povahu a četnost hraní hazardních her, jakož 

i na rozsah následných škod, které hráči nadměrné hraní hazardních her způsobuje. Expozice 

hazardním hrám je nezbytným předpokladem pro vznik problémového hráčství, neboť bez 

příležitosti by se žádné hraní hazardních her nekonalo. Rozdílná škodlivost typů hazardních her 

mapuje strukturální charakteristiky spoluurčující rozdílnou míru, s jakou jednotlivé typy her 

přispívají ke vzniku problémového hráčství, a zdroje řešení označují vnější a vnitřní zdroje 

dostupné jednotlivci, které mohou ovlivnit snižování škod.168  

Obecné faktory pak představují hlavní oblast zájmu vědeckého výzkumu. Kulturní 

faktory, jakožto sdílené systémy myšlení, smyslu a morálky, se projevují v normách, zvycích, 

symbolech, mýtech a rituálech. Kultura má zcela zásadní dopad na prevalenci hraní hazardních 

her, různou popularitu rozdílných druhů hazardních her, jakožto i na myšlenky a postoje 

společnosti k účasti na hazardních hrách. Sociální faktory jsou důležité pro utváření postojů 

a přesvědčení k hraní hazardních her. Sociální faktory hrají také klíčovou roli v tom, jak jsou 

osoby, které propadnou problémovému hráčství, vnímány ostatními. K psychologickým 

faktorům patří rozdíly v osobnostních charakteristikách, temperamentu, sebevnímání, sociálním 

učení, osobním rozvoji, stylech zvládání, úsudku a rozhodování. Biologické faktory zohledňují 

geneticky zděděné nebo biologické sklony k problémovému hráčství, jako jsou rozdíly mezi 

pohlavími nebo struktura a funkce mozku.169  
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Z výše uvedeného je zřejmé, že pravděpodobnost, že bude jedinec vyhledávat hazardní 

hru, případně že se u něj vyvinou symptomy problémového hráčství, je dána řadou faktorů na 

individuální, interpersonální a společenské úrovni, spolu s působením okolí, včetně příležitosti 

ke hře. Riziko výskytu problémového hráčství je zhruba 3–5krát vyšší u mužů než u žen, ve 

větším riziku jsou také osoby mladšího věku. Účast na hazardních hrách v nižším věku zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku problémového hráčství ve věku pozdějším. Pokud je hraní hazardních 

her běžné v sociálním okolí jedince, je zvýšená pravděpodobnost, že i on se bude hazardních her 

účastnit.170 Pravděpodobnost vzniku problémového hráčství je také výrazně vyšší u osob 

s nižším vzděláním nebo patřícím k národnostním menšinám. Problémové hráčství je více 

spojováno s hraním určitých typů her (nejčastěji technická zařízení). Prevalence problémového 

hráčství podle některých studií vrůstá v souvislosti s větší nabídkou hazardních her, jiné studie 

však tuto vzájemnou korelaci nepotvrdily.171 

Prokázala se také závislost mezi problémovým hráčstvím a duševní pohodou. Spojitost 

problémového hráčství se potvrdila zejména se stavy nadměrného stresu a klinickými depresemi. 

Vysokou až extrémní úroveň stresu deklarovalo 42 % problémových hráčů v komparaci 

s hodnotou 23 %, které byla reportována mezi bezproblémovými hráči. Klinické deprese byly 

identifikovány u 24 % problémových hráčů, zatímco u hráčů, u nichž se symptomy 

problémového hráčství nevyskytovaly, se hodnota zastavila na 11 %. Významná se ukazuje také 

komorbidita mezi problémovým hráčstvím a ostatními látkovými závislostmi. Zatímco závislost 

na alkoholu vykazuje jen 2 % bezproblémových hráčů, problémových hráčů bylo na alkoholu 

závislých hned 15 % ze zkoumaného vzorku.172 

S problémovým hráčstvím bývá velmi často spojena asociální a emočně nestabilní 

porucha osobnosti, která se vyznačuje nezodpovědností, impulzivitou, bezohledností, nestálostí 

či nevypočitatelností. Hazardní hráči se vyznačují vyšší mírou impulzivity (jednají náhle 

z vnitřního popudu bez rozumové úvahy), sklonem k vyhledávání nového, vyšší dráždivostí, 
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potřebou zažít více vzrušení k dosažení uspokojení, tendencí k uvolněnosti a ztrátě sociálních 

zábran. Tento výrazně akcentovaný temperament může přecházet až do poruchy osobnosti.173  

Podle provedených komparativních studií se nabízí, že hazardní hraní jednotlivce může 

být reakcí na ztrátu emoční rovnováhy. Paradoxně je však hazardní hraní zároveň i prostředkem, 

který rovnováhu v životě hráčů trvale narušuje. Tímto se vytváří kruh neustálého ztrácení 

a hledání rovnováhy, který přináší napětí a vzrušení, ale je také zdrojem problémů. Ve snaze 

kompenzovat nízkou sebeúctu může mít jedinec silnou touhu pociťovat radost z vítězství, jež 

zahrnuje pocity odměny. Problémoví hráči mají tendenci řešit problémy únikem místo věnování 

se samotnému problému, hráčské epizody jsou proto častější v emocionálně vypjatějších 

obdobích depresí a úzkosti. Nadměrné hraní tak slouží zároveň jako útěk od problémů, stejně tak 

jako terapie. V obou případech je však hraní hazardních her motivováno snahou nalézt ztracenou 

rovnováhu.174 

Faktory podílející se na vzniku a prohlubování rizika problémového hráčství tak lze 

shrnout do bio-psycho-sociálního(-spirituálního) modelu závislosti, který integruje faktory 

individuální (somatické i psychické), sociální a specifické faktory týkající se problémového 

hráčství.175 Jakákoliv politika snažící se o omezení rizika vzniku nebo rozvoje problémového 

hráčství se proto musí snažit koordinovaně snažit působit na všechny tyto faktory. Jen taková 

politika má skutečnou šanci zmírnit rizika vzniku nebo rozvoje problémů spojených 

s excesivním hraním hazardních her. 

4.6 Harm-reduction – politika snižování škod a prevence v oblasti 

hazardního hraní 

Faktorů různým způsobem přispívajících ke vzniku nebo eskalaci problémů souvisejících 

s problémovým hráčstvím je mnoho. Postupné studium těchto faktorů dovedlo vědeckou obec 

a regulátory k obecným principům, jak cestou regulačních nástrojů přispívat ke snižování škod 

spojených s problémovým hráčstvím. Politika v oblasti závislostního chování se tak v posledních 

letech soustředí na tzv. harm-reduction, tedy na snižování škod a zvyšování bezpečnosti 

v souvislosti s hraním hazardních her. Z pohledu snižování škod je ústředním motivem snaha 
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posílit ochranu osob, které se dostaly do rizika vzniku problémového hráčství.176 Politiku 

snižování škod lze také definovat jako snahu snižovat nepříznivé zdravotní, sociální 

a ekonomické dopady nadměrného hraní hazardních her bez nutnosti úplné abstinence.177  

Z pohledu regulátora tak tato politika směřuje k omezení rizik hazardních her cestou 

prevence a zvyšování informovanosti hráčů hazardních her s důrazem na pomoc těm hráčům, 

kteří se nacházejí v riziku vzniku problémového hráčství. Stejným směrem jde například 

i doporučení Australian Productivity Commission (APC), nezávislé organizace pro vědecký 

výzkum poskytující vládám poradenství v sociálních, hospodářských a environmentálních 

otázkách. Komise v oblasti hazardních her doporučuje politiku harm-reduction provádět 

prostřednictvím (i) zvýšení individuální odpovědnosti cestou posílení osobní schopnosti činit 

informovaná rozhodnutí v kombinaci se (ii) snížením rizika jednotlivých her pomocí úpravy 

jejich vlastností (strukturálních charakteristik), u nichž se ukázalo, že jsou nebezpečné. Komise 

však přes důraz kladený na pomoc hráčům v riziku problémového hráčství nezapomíná 

zdůrazňovat nutnost prevence a ochranu spotřebitele u všech účastníků hazardních her.178  

Podobné cíle z perspektivy ochrany veřejného zdraví zdůrazňuje i D. Korn. Tento 

harvardský profesor nepoužívá pojem „harm-reduction“, ale z perspektivy primární potřeby 

ochrany veřejného zdraví dochází k velmi podobným doporučením. Cílem regulace hazardních 

her by podle něj měla být snaha, aby hraní hazardních her představovalo pro hráče příjemný 

volnočasový zážitek s nízkým rizikem. Aby toho bylo dosaženo, hráči by se hazardních her měli 

účastnit na základě informovaného rozhodnutí, se znalostí pravděpodobnosti výhry a pouze 

s přiměřenými a rozumnými vklady.179 Těchto cílů má být dosaženo pomocí (i) prevence 

problémového hráčství na úrovni jednotlivce i sociálních skupin, (ii) podpory informovaných 

a vyvážených přístupů k otázce regulace hazardních her a problémového hráčství na úrovni 
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jednotlivce i společnosti a (iii) ochrany zranitelných a ohrožených jednotlivců před riziky 

plynoucími z problémového hráčství.180 

Z výše uvedených závěrů se nabízí, že odborná veřejnost tenduje k přesvědčení, že pokud 

stát umožní legálně provozovat hazardní hry, je morální a společenskou povinností státu 

přijmout odpovědnost za minimalizaci škod, které z tohoto rozhodnutí mohou jednotlivci či 

společnosti vzniknout.181 Důkaz, že konkrétní stát staví svou politiku v oblasti regulace 

hazardních her na principech harm-reduction, signalizuje mimo jiné skutečnost, že jedním ze 

základních a explicitně definovaných cílů regulace hazardních her je snižování prevalence 

problémového hráčství s důrazem na programy pomoci těm, kteří excesivnímu hraní hazardních 

her již propadli.182 Do společnosti těchto států se zařadila i Česká republika, jak ostatně dokládá 

i důvodová zpráva k zákonu o hazardních hrách, která deklaruje jako jeden z primárních cílů 

regulace „snížit počet patologických, resp. problémových hráčů v populaci a snížit negativní 

dopady související s těmito hráči“.183 Tohoto cíle má být dosaženo pomocí: 

• regulace dostupnosti hazardních her; 

• vyloučení hráče z přístupu ke hře; 

• opatřením pro zodpovědné hraní.184 

Důraz na ochranu hráče je pak promítnut i do úvodního ustanovení § 1 zákona 

o hazardních hrách, které definuje předmět právní úpravy. Podle tohoto ustanovení zákon 

o hazardních hrách „upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, 

opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních 

her“. Poprvé v historii české právní úpravy se tak zmínka o zodpovědném hraní dostala přímo 

do textu právní normy. Ještě důrazněji pak o vztahu české regulace k politice harm-reduction 

hovoří důvodová zpráva k tomuto úvodnímu ustanovení, která jasně deklaruje, že jedním z účelů 

 
180 KORN, David, GIBBINS, Roger., AZMIER, Jason. Framing Public Policy Towards a Public Health Paradigm 
for Gambling. J Gambl Stud 19, 235–256 (2003), p. 251. [online]. Available at: https://doi.org/10.1023 

/A:1023685416816 
181 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003. p. 3. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_ 

minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions  
182 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 262. ISBN 019537987X. 
183 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 73–74. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274  
184 Tamtéž. 
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zákona „je omezení vzniku a dopadu společenských rizik vyplývajících z provozování a účasti na 

těchto hrách a přispět k ochraně spotřebitelů a osob mladších 18 let“.185 

K politice harm-reduction, tedy snižování škod, se přihlásila i česká vláda v rámci 

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 

(dále „Národní strategie“). Tento koncepční dokument,186 který navazuje na předchozí Národní 

strategii protidrogové politiky na období 2010–2018, stanovuje priority v oblasti prevence škod 

vyplývající z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních 

technologií v české společnosti. Národní strategii schválila vláda na svém jednání dne 

13. května 2019.187 Národní strategie představuje klíčový koncepční dokument vlády, ale 

zároveň i programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem 

předcházení a snižování škod v oblasti závislostních statků.  

Politika pro oblast závislostního chování je v Národní strategii definována jako 

„komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, 

regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných 

na mezinárodní, národní, krajské a místní úrovni“.188 Účelem této politiky pak je 

koordinovaným a vědecky podloženým přístupem předcházet a snižovat zdravotní, sociální, 

ekonomické a nehmotné škody vyplývající z užívání návykových látek, hazardního hraní 

a dalšího závislostního chování, jak pro jedince, tak pro společnost, včetně dopadů na veřejné 

rozpočty, a posílit tak blahobyt (well-being) obyvatel ČR. Na národní strategii následně navazují 

jednotlivé akční plány, které konkrétněji vymezují cíle pro jednotlivé oblasti, stejně jako 

stanovují nástroje a aktivity nutné pro jejich dosažení.189 

Národní strategie se v následujících devíti letech zaměřuje primárně na dosažení cílů 

spočívajících v (i) posílení prevence a zvýšení informovanosti, (ii) zajištění kvalitní a dostupné 

sítě adiktologických služeb, (iii) efektivní regulaci trhů s návykovými látkami a závislostními 

produkty a (iv) posílení řízení, koordinace a efektivní řízení protidrogové politiky.190 Těchto cílů 

 
185 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 121. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
186 Tento dokument vláda příjímá na základě § 28 odst. 2 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 
187 Usnesení vlády č. 329 ze dne 13. května 2019. [online]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-

/down/RCIABCCDP6XD 
188 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2019. Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive 

Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 5. ISBN 978-80-

7440-231-9. 
189 Tamtéž. 
190 Tamtéž, s. 23.  
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má být dosaženo pomocí uplatňování čtyř základních principů politiky, které se komplementárně 

doplňují a podporují. Těmito principy jsou: 

• prevence – předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování; 

• minimalizace rizik a škod – minimalizace nepříznivých zdravotních a sociálních 

důsledků závislostního chování pro jednotlivce a společnost; 

• léčba a resocializace – zlepšení zdraví, sociálního stavu, celkové kvality života 

a podpora léčby a sociální reintegrace osob trpících závislostním chováním; 

• regulace a snižování nabídky – regulace trhu návykových látek a expozice 

hazardnímu hraní.191 

Z výše uvedených principů se jasně nabízí, že politika v oblasti závislostních statků 

včetně hazardního hraní se i u nás do značné míry začíná soustředit právě na naplňování politiky 

snižování škod, tedy politiky harm-reduction. O přehled ve světě užívaných principů tohoto 

způsobu regulace, jakož i o shrnutí základních nástrojů, jak vytyčených cílů dosáhnout, se ve své 

přehledové práci pokusil A. Blaszczynski. Tento profesor psychologie na Univerzitě v Sydney 

ve své práci definoval harm-reduction politiku jako snahu omezit škodlivé následky hazardního 

hraní spíše než se soustředit na úplnou prohibici či abstinenci v oblasti hazardních her. Zároveň 

zdůraznil skutečnost, že škodlivé následky hazardního hraní nejsou záležitostí pouze 

problémových hráčů, ale do určité míry mohou postihovat i hráče příležitostné a rekreační. 

Politika harm-reduction jako taková představuje alternativu k politikám zaměřeným na úplnou 

abstinenci, když se zaměřuje na snižování škodlivých následků hazardních her u všech hráčů 

hazardních her, včetně těch, kteří již své hraní sami zastavit nedokážou.192 Základní hodnotové 

premisy, na nichž stojí politika snižování škod podle A. Blaszczynského: 

• hazard přináší jednotlivcům i společnosti řadu sociálních, rekreačních 

i ekonomických výhod; 

• určitá část hráčů hazardních her, jejich rodinných příslušníků i dalších osob 

v souvislosti s hraním hazardních her utrpí značné škody v důsledku nadměrného 

hraní hazardních her; 

 
191 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2019. Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive 

Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 29. ISBN 978-80-

7440-231-9. 
192 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003. p. 4. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_ 

minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions 
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• regulací je třeba dosáhnout správné rovnováhy mezi sociálními náklady a přínosy 

hazardního hraní; 

• hazardních her je možné se účastnit v bezpečné a neškodící míře; 

• abstinence představuje pro problémové hráče možný, nikoliv však výlučný způsob 

řešení problémů s nadměrným hraním hazardních her; 

• návrat na bezpečnou úroveň a kontrolovaná střídmá účast na hazardním hraní 

představuje pro problémové hráče dosažitelný cíl.193 

Strategie prevence v oblasti hazardních her byla dlouho na chvostu zájmu provozovatelů 

hazardních her, ale i jednotlivých regulátorů. Zatímco se státní regulace soustředila na vymezení 

požadavků, které musí splňovat provozovatel hazardních her, případně jaké druhy her za jakých 

podmínek může nabízet, jen velmi málo pozornosti bylo věnováno tomu, jak ochránit hráče před 

škodlivými dopady nadměrného hraní. Tato situace se začala zvolna měnit na začátku 

devadesátých let minulého století, kdy se v jednotlivých státech začaly pozvolna objevovat první 

zákonné požadavky, které bychom dnes mohli řadit do oblasti prevence a snižování škod 

problémové hráčství.  

V několika státech Spojených států amerických se například v této době začaly objevovat 

zákonné regulace přikazující provozovatelům loterií na každém tiketu uvádět telefonní linku 

první pomoci pro hráče, kteří začínali pociťovat, že nad svým hraním začínají ztrácet kontrolu. 

Stejně tak byli provozovatelé zákonnou regulací přinuceni uvádět informace o rizicích vzniku 

problémového hráčství na letácích, které musely být dostupné na prodejních místech, kde se 

sázkové tikety a losy prodávaly. V několika jurisdikcích Spojených států amerických byla část 

výnosů (či přesně stanovená část rozpočtu na propagaci a reklamu) povinně alokována na boj s 

problémovým hráčstvím. V Mississippi a Nevadě museli provozovatelé loterií rozdávat 

materiály informující o rizicích hraní loterií v okolí svých prodejních míst, stejně jako povinně 

školit své zaměstnance na prevenci a pomoc osobám vykazujícím symptomy problémového 

hráčství. V mezinárodním měřítku se stále častěji začaly v národních regulacích objevovat 

požadavky, aby se určitá část výtěžku z provozování hazardních her alokovala na výzkum a 

prevenci problémů spojených s problémovým hráčstvím.194 

 
193 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003, p. 4. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_ 

minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions 
194 ABBOTT, Max, VOLBERG, Rachel, BELLRINGER, Maria, REITH, Gerth. A Review of Research on Aspects of 

Problem Gambling. Gambling Research Centre, Auckland University of Technology Final Report October 2004, 

p. 165. [online]. Available at: https://www.gla.ac.uk/media/Media_34551_smxx.pdf 
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Jak již bylo uvedeno, odvětví hazardních her se historicky zdráhalo zapojit se přímo do 

programů prevence a intervence nebo poskytovat podporu a léčbu jednotlivcům, kteří nad svou 

hráčskou vášní ztratili kontrolu. Na konci minulého století však začala celá řada provozovatelů 

hazardních her nabízet první programy odpovědného hraní spolu s programy prevence 

problémového hráčství. Pravděpodobně s ohledem na největší historické stigma to byli nejčastěji 

provozovatelé kasin, kteří jako první podobné programy začali svým hráčům nabízet. Vzhledem 

k tomu, že mnoho kasin v té době bylo provozováno přímo státem, nebo pod jeho patronací 

a přímou kontrolou, nelze dnes přesně určit, zda původci prvních programů odpovědného hraní 

a prevence byli samotní provozovatelé hazardních her, nebo k tomu byli tito provozovatelé 

přinuceni regulačními opatřeními. Mnoho opatření z oblasti odpovědného hraní dodnes leží 

někde na pomezí povinností vyplývajících z regulačních zákonů a seberegulačních opatření 

implementovaných dobrovolně hazardním průmyslem.195 

Jisté však je, že se regulace hazardních her od té doby řídí primárně snahou o naplnění 

politiky harm-reduction. Ta se v obecné rovině soustředí na snižování škodlivosti cestou 

kombinace tří základních strategií, a sice primární, sekundární a terciální prevence. Primární 

prevence se zaměřuje na celou populaci s cílem snížit riziko výskytu škodlivého jednání. 

Primární prevence zkoumá podmínky a příčiny problémů a hledá způsoby, jak jim předcházet. 

Příkladem primární prevence je například povinné očkování nebo povinné používání pásů 

v automobilech.  

Sekundární prevence se zaměřuje na osoby, o kterých je známo, že u nich existuje 

zvýšené riziko vzniku újmy na zdraví či jiné škody. Sekundární prevence se svým zaměřením na 

zranitelné a ohrožené skupiny snaží rizikové faktory včas zachytit a bránit jejich dalšímu 

rozvinutí. Příkladem mohou být povinné preventivní testy určitých populačních skupin, u nichž 

existuje zvýšené riziko výskytu některého onemocnění (jako například preventivní testy na 

cukrovku nebo rakovinu prostaty).  

Terciální prevence je zaměřena na osoby, které již vykazují známky problémového stavu. 

Hlavním cílem terciální prevence je zabránit pokračování ve škodlivém jevu či chování a návrat 

jednotlivce do co nejzdravějšího možného stavu.196 

Tyto tři obecné strategie prevence se samozřejmě uplatňují také v oblasti hazardních her. 

Primární prevence se soustřeďuje na prevenci vzniku škod spojených s hraním hazardních her. 

Mezi opatření primární prevence v oblasti hazardních her patří například zákaz účasti na 

 
195 ABBOTT, Max, VOLBERG, Rachel, BELLRINGER, Maria, REITH, Gerth. A Review of Research on Aspects of 

Problem Gambling. Gambling Research Centre, Auckland University of Technology Final Report October 2004, 

p. 165 et seq. [online]. Available at: https://www.gla.ac.uk/media/Media_34551_smxx.pdf 
196 Tamtéž, s. 164–165. 
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hazardních hrách osob mladších 18 let, přísnější regulace těch druhů her, které jsou více rizikové 

z pohledu vzniku problémového hráčství, zákaz či minimálně přísná regulace pobídek 

vyzývajících ke hře atd. Sekundární prevence pak spočívá ve snaze zabránit, aby se rekreační 

a volnočasové hraní hazardních her přehouplo do problémového hráčství. Mezi opatření 

sekundární prevence patří zajištění informovanosti o faktorech způsobujících problémové 

hráčství, zavádění sebeomezujících a sebevylučujících opatření a limitů, podpora programů 

zodpovědného hraní atd. Terciální prevence pak představuje zajištění účinné a dostupné pomoci 

a léčby.197   

4.6.1 Přehled regulatorních nástrojů a doporučení vedoucích ke snížení škodlivosti 

hazardních her 

Konkrétní přehled možných opatření v dělení podle jednotlivých strategií pro oblast 

hazardních her předkládá A. Blaszczynski. Ve svém přehledu vychází z doporučení vzešlých od 

veřejných orgánů, představitelů průmyslu i organizací zabývajících se prevencí a léčbou 

problémů spojených s problémovým hráčstvím. Mezi opatření, která patří mezi nejčastěji 

aplikovaná a mezi doporučované nástroje snižování škod a prevence v oblasti hazardního hraní, 

tak podle A. Blaszczynského patří: 

• Doporučená opatření v oblasti primární prevence: 

o vzdělávání hráčů a široké veřejnosti a poskytování přesných a úplných 

informací o vlastnostech hazardních her a jejich fungování; 

o jasné a zřetelné informování o pravidlech a pravděpodobnostech výhry; 

o vzdělávání zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o možných rizicích 

spojených s hraním hazardních her; 

o podpora programů zodpovědného hraní, zaručení jejich viditelnosti 

a srozumitelnosti jejich obsahu; 

o odpovědné způsoby propagace a reklamy hazardních her, tedy reklamy, která 

není zavádějící nebo zaměřená na mladistvé nebo jiné zranitelné skupiny; 

o zákaz speciálních propagačních akcí a bonusů ve dnech výplat; 

o zákaz nepřiměřených pobídek a bonusů (jako jsou bezplatné žetony do hry 

nebo hrazení vkladu do hry za hráče), a to buď za účelem vlákání hráče do 

herního prostoru, nebo prodloužení jeho herní seance; 

 
197 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 259–260. ISBN 019537987X. 
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o regulace typu a umístění herních prostorů s ohledem na regionální 

charakteristiky; 

o limity maximálních výher a zákaz propagace informace, že výherní jackpot 

musí padnout v určitém časovém období; 

o jasné a zřetelné varování o rizicích spojených s hraním hazardních her; 

o omezení vstupu do herních prostor pouze pro registrované účastníky; 

o povinnost oznámit úmysl vsázet vysoké částky s dostatečným předstihem. 

• Doporučená opatření v oblasti sekundární prevence: 

o vytvoření zásad a postupů pro přístup k problémovým hráčům, zvýšená 

informovanost zaměstnanců a školení personálu provozovatelů hazardních her 

za účelem včasné identifikace a detekce vzorců problémového hráčství; 

o zavedení možnosti sebevyloučení, ať už na bázi dobrovolnosti, nebo 

povinného vyloučení určitých skupin osob z možnosti účastnit se hazardních 

her; zavedení možnosti vyloučit se na určitý čas nebo do konce života; 

zavedení jasné podmínky pro zrušení sebevyloučení; 

o úprava hráčského prostředí limitující hráčovu impulzivitu a náchylnost 

k excesivnímu hraní; může jít o úpravu struktury hráčských seancí, odstranění 

bankomatů z herních prostorů, povinné přestávky na vychladnutí po vysokých 

výhrách atd.; 

o modifikace strukturálních charakteristik jednotlivých druhů hazardních her; 

v případě technických zařízení může jít například o odstranění akceptorů 

bankovek vysokých nominálních hodnot nebo prodloužení doby jedné hry 

(otočky hracích válců); 

o stanovení limitů maximálních proher za předem stanovená časová období; 

o zákaz podávat zdarma nebo za velmi výhodné ceny alkoholové nápoje ke hře; 

o omezit přístup k hotovosti cestou zákazu bankomatů v přímé blízkosti herních 

prostor, zavedení denního limitu maximálního výběru, zákaz poskytování 

úvěru do hry; 

o zlepšení přístupu k programům terciální prevence pomocí informování hráčů 

o programech léčby cestou specializovaných letáků dostupných v herních 

prostorech; 

o zobrazování délky času i finanční bilance herní seance na jednotlivých 

technických zařízeních; 
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o zřízení vkladových bankomatů s možností vložit větší obnosy v bankovkách; 

tímto opatřením lze zabránit přenášení vysokých částek v hotovosti z herního 

prostoru. 

• Doporučená opatření v oblasti terciální prevence: 

o účinné doporučování léčebných a poradenských služeb v oblasti 

problémového hraní; 

o dostupné poskytovaní poradenských služeb rychlé pomoci; 

o účinná spolupráce mezi provozovateli hazardních her a poskytovateli 

léčebných služeb. Odkazování hráčů na tyto služby například v případě 

dobrovolného sebevyloučení.198 

Je velmi potěšující, že mnohá z těchto doporučení byla převzata Národním 

monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti do jeho studie „Hazardní hraní v České 

republice a jeho dopady“199. Tato studie kromě komplexního popisu fenoménu hazardního hraní 

v České republice obsahuje také sérii velmi konkrétních legislativních, regulačních 

a preventivních doporučení směřujících ke snižování rizik spojených s nadměrnou účastí na 

hazardních hrách.  

Vláda tuto studii projednala v roce 2016, kdy vzala její hlavní závěry na vědomí 

a schválila její hlavní doporučení. Ta se tak stala závazná pro Ministerstvo financí ČR, které v té 

době intenzivně pracovalo na návrhu nového zákona o hazardních hrách. Také z tohoto důvodu 

lze dnešní zákon o hazardních hrách považovat za legislativní rámec, který obsahuje jeden 

z nejširších katalogů preventivních nástrojů a opatření v Evropě. Tato komplexnost s sebou nese 

samozřejmě i problémy, o nichž bude dále pojednáno, nicméně v porovnání s předchozím 

zákonem o loteriích jde jednoznačně o zřejmý pokrok v politice snižování škod vyplývajících 

z hraní hazardních her. 

Konkrétní katalog doporučení obsažených ve studii „Hazardní hraní v České republice 

a jeho dopady“ vychází primárně z přehledové práce profesora R. Williamse.200 Ten ve své práci 

provedl systematický a komplexní přehled v mezinárodním srovnání ověřených nástrojů a dobré 

 
198 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003, p. 5–7. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_ 

minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions 
199 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-111-4. 
200 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012. [online]. 

Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_%20minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_%20minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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praxe pro snižování rizik problémového hráčství, a to včetně hodnocení jejich účinnosti. Kromě 

samotného katalogu jednotlivých opatření a jejich hodnocení obsahuje práce profesora 

Williamse několik základních zjištění, citovaných rovněž ve studii Národního monitorovacího 

střediska pro drogy a závislosti. Mezi tato základní zjištění patří:  

• účinnost jakékoliv preventivní aktivity závisí na její schopnosti modifikovat jeden či 

více rizikových faktorů pro rozvoj problémového hráčství; 

• vzhledem k vysokému počtu rizikových faktorů i k biologickému základu některých 

z nich lze sice riziko problémového hráčství v populaci snížit, ale jeho odstranění je 

nepravděpodobné; 

• protože mnoho rizikových faktorů pro problémové hráčství je stejných jako u vzniku 

látkové závislosti nebo jiné psychopatologie, účinnou a zároveň nezbytnou složku 

prevence problémového hráčství tvoří preventivní aktivity zaměřené na oblast 

rizikového chování obecně (zvláště pak u mládeže); 

• vzhledem k vysokému počtu rizikových faktorů je účinnost jakékoliv jednotlivé 

preventivní strategie omezená. Účinná prevence vyžaduje vícesložkový, 

koordinovaný a soustavný soubor opatření.201 

Samotný seznam doporučení schválených vládou je poměrně extenzivní a je obsažen 

v samém úvodu vládou schválené studie. Za nejvýznamnější doporučení z pohledu výše 

zmíněných faktorů ovlivňujících vznik a průběh problémového hráčství lze považovat 

následující vybraná doporučení: 

• rozšířit zákonem stanovený soubor povinností a opatření, jejichž cílem je snížení 

rizika rozvoje problémového hráčství, a to pro všechny typy her a herních prostředí; 

• formulovat politiku v oblasti hazardního hraní včetně vymezení konkrétních 

regulačních opatření a zásadně ji po určitou dobu neměnit, respektive ji maximálně 

vhodně upravovat; 

 
201 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 12. 

[online]. Dostupné z: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 

a MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 161. ISBN 978-80-7440-111-4. 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf


 

91 

 

 

• jakékoliv změny nastavení regulačních parametrů pečlivě monitorovat 

a vyhodnocovat jejich dopad; výsledky tohoto hodnocení zpětně použít jako podnět 

k případné úpravě těchto opaření; 

• stanovit jednotná pravidla pro regulaci reklamy na hazardní hry a formulovat principy 

tzv. zodpovědné reklamy s ohledem na ochranu zejména dětí a mladistvých; 

• zavést a podporovat informační, preventivní, poradenské a léčebné služby, včetně 

linek pomoci a webového poradenství; 

• vzdělávat provozovatele hazardních her, jejich personál a zvyšovat jejich dovednosti 

v oblasti prevence problémů spojených s hazardním hraním; 

• upravit technické parametry (tzv. strukturální charakteristiky) her, zejména prodloužit 

prodlevy mezi jednotlivými hrami, resp. sázkovými příležitostmi, upravit minimální a 

maximální výši sázek, proher, výher a jejich poměrů, zpomalit hru spolu s rostoucí 

výší sázek tak, aby se snížila její atraktivita a její negativní finanční dopady, a to 

zejména u nejrizikovějších typů her; 

• stanovit časový limit pro hraní bez přestávky u her, kde je to technicky možné, a to 

jak u on-line her, tak u her technických; 

• stanovit provozovatelům povinnost zavést možnosti sebevyloučení a sebeomezení 

(např. limitem času, výší sázky nebo prohry) a stanovení jednotných pravidel pro 

zrušení nebo změnu takovéhoto opatření; zvýšit praktickou vymahatelnost tohoto 

opatření zavedením centrální elektronické databáze vyloučených hráčů;  

• stanovit u vybraných typů her povinnost informovat hráče v pravidelných intervalech 

o čase hry a o celkové prohrané částce; 

• stanovit povinnost kvalifikovaně intervenovat v případě identifikace příznaků 

problémového hráčství; 

• zvážit zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v určitých typech provozoven;  

• omezit dostupnost hráčských příležitostí stanovením maximálního počtu herních 

prostorů, případně počtu přístrojů v poměru k počtu obyvatel s případným 

odstupňováním podle velikosti obce nebo lokality; 

• zvážit zákaz provozoven se zvláštním provozním režimem, tedy herních prostor 

neužívaných výhradě k provozování hazardních her; 
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• omezení provozní doby provozoven, zejména heren, v podobě stanovení maximální 

otevírací doby (resp. stanovení dostatečně dlouhé přestávky v nočních hodinách) jako 

prevence hraní bez přestávky a zákaz nonstop provozu heren.202 

Z výše uvedeného přehledu i provedeného mezinárodního srovnání je zřejmé, že do 

českého právního řádu byla převzata značná část doporučení obsažených v mezinárodních 

katalozích, která mají pomoci k snížení škodlivosti hazardního hraní. Samotné převzetí veliké 

většiny doporučení však nemusí nutně vést k lepší prevenci a ke snížení škod vyplývajících 

z hraní hazardních her. Jak ostatně vyplývá z Národní strategie prevence a snižování škod 

spojených se závislostním chováním, účinnost celé řady preventivních opatření, která byla do 

českého právního řádu zavedena v roce 2017 novým zákonem o hazardních hrách, se doposud 

nestačila naplno projevit.203 

Na základě dostupných mezinárodních doporučení je třeba zavedená opatření podrobit 

důsledné analýze, zda skutečně napomáhají k dosažení sledovaných cílů. Realistická politika 

v oblasti závislostí by se tak měla zakládat na důsledném monitorování zavedených opatření, 

jejichž dopady a účinnost by měly být pravidelně vyhodnocovány, popřípadě modifikovány 

v souvislosti s vývojem trendů a aktualizovány podle posledních vědeckých poznatků.204 

4.6.2 Efektivita preventivních opatření a doporučení pro její zvýšení 

 Všechna výše uvedená doporučení se z pohledu regulátora jeví velmi atraktivně 

a rozumně. Jejich zavedení mívá obvykle zajištěnu i širokou podporu odborné a laické 

veřejnosti, a to primárně s ohledem na rozporuplné vnímání hazardních her ve společnosti jako 

činnosti nemorální, případně stojící „převážně na okraji společensky akceptovaných aktivit“, jak 

ve svém nálezu judikoval například český Ústavní soud205.  

Zavedení přísných regulačních opatření, která limitují svobodu hráčů hazardních her za 

účelem jejich ochrany, proto mívá povětšinou zajištěnu podporu ze strany veřejného mínění, 

jakkoliv se lze domnívat, že pokud by podobná opatření byla zavedena v oblasti regulace 

ostatních závislostních statků (povinná registrace, povinné přestávky, limity prostředků, které lze 

 
202 Jde o vybraná doporučení. Celý katalog doporučení viz MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., 

CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. 

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 13–

15. ISBN 978-80-7440-111-4. 
203 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2019. Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive 

Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 13. ISBN 978-80-

7440-231-9. 
204 Tamtéž, s. 17–18. 
205 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011, bod 37. 
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za daný statek utratit atd.), společnost by jejich zavádění do právního řádu vnímala 

pravděpodobně o dost senzitivněji.  

Ze všech výše uvedených důvodů byla jednotlivá doporučení přibližně od počátku našeho 

tisíciletí poměrně houfně aplikována do většiny regulačních modelů napříč všemi kontinenty. 

S ohledem na skutečnost, že na rozdíl od přístupu k regulaci tabákových výrobků či alkoholu206 

neexistovala (a doposud ani neexistuje) na mezinárodní úrovni shoda o efektivitě uvedených 

opatření a způsobu, jak by měly být do regulací zaváděny, byla tato opatření uváděna v život 

mnohdy chaoticky, nekonzistentně a nejednotně mezi jednotlivými státy. Často bylo zcela 

ignorováno, že se jednotlivá opatření svou povahou nehodí plošně pro všechny druhy hazardních 

her, mohou negativně omezovat bezproblémové hráče, zatímco na ty problémové mohou mít 

minimální nebo žádný vliv. Stejně tak byla opomíjena skutečnost, že mnohá ze zaváděných 

opatření vedou paradoxně k nezamýšleným větším škodám a rizikům, než kdyby do praxe 

nebyla vůbec uvedena. Velmi často také zcela absentovala analýza popisující dopady 

zaváděných opatření, a zcela tak chyběla informace o jejich efektivitě.207 

Přes panující shodu, že opatření směřující k snižování škod v oblasti regulace 

závislostních statků by měla být zaváděna na základě empirických důkazů o jejich účinnosti 

a efektivitě, byla tato opatření do praxe zaváděna povětšinou náhodně a bez jakékoliv dopadové 

analýzy. Implementovaná opatření byla vybírána arbitrárně spíše proto, že se „zdály být dobrými 

nápady“, nebo s odkazem na skutečnost, že jsou používána v jiných zemích, než proto, že by 

prokázala svou vědeckou platnost.208 Vývoj, implementace a hodnocení většiny těchto iniciativ 

se tak bohužel stal spíše náhodným procesem než skutečnou politikou postavenou na vědeckých 

zjištěních, dobré praxi či pochopení účinných postupů v oblasti prevence a snižování škod.209  

Kromě panující shody o tom, že opatření by měla být do praxe zaváděna systematicky 

a po ověření jejich účinnosti, panuje v odborné veřejnosti shoda i na tom, že je v této oblasti 

 
206 Existují doporučení WHO týkající se tabáku, alkoholu a nelegálních substancí. Viz WHO. Framework 

convention on tobacco control. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2003. ISBN 9789241591010; dále 

WHO. Globus status report on alcohol and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2011. ISBN 
9789241564151; dále WHO Mental health atlas. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2011. ISBN 

9799241564359. Nic takového ovšem neexistuje na úrovni hazardních her. 
207 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003. p. 5. [online]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_ 

minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions 
208 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 6. [online]. 

Dostupné z: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
209 Tamtéž, s. 6 a násl. 

https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_%20minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm_%20minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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třeba dalšího vědeckého zkoumání, neboť přesvědčivé a nezvratné důkazy o efektivitě 

jednotlivých opatření se doposud nepodařilo uspokojivě provést.210 

Profesor R. Williams ve své přehledové analýze mezinárodně uplatňovaných opatření 

došel k závěru, že nejčastěji přijímaná preventivní opatření patří obvykle také mezi ty nejméně 

účinná. Jako příklad těchto častých, avšak minimálně účinných opatření uvádí například 

osvětové a informační kampaně, zavádění principů zodpovědného hraní na technických 

zařízeních či možnost sebevyloučení na straně hráče.  

Účinnější opatření, která jsou však podle jeho názoru v mezinárodní praxi povětšinou 

opomíjena, jsou navíc zaváděna natolik nedůsledně a chaoticky, že jejich praktický dopad je 

velmi omezený. Přestože jsou některá opatření účinnější než jiná, neexistuje v praxi žádné 

opatření, které by nemělo žádný efekt. Stejně tak však neexistuje opatření, které by samo o sobě 

vedlo k účinné prevenci a snižování škod.211  

Z tohoto pohledu se jeví poněkud unáhlená glorifikace jednotlivých preventivních 

opatření ze strany zástupců veřejné moci. Zavedení jakéhokoliv opatření totiž samo o sobě 

nevede ke snížení prevalence problémového hráčství či snižování škod plynoucích z nadměrného 

hraní hazardních her. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že přestože doposud chybí silnější 

přímé důkazy o efektivitě jednotlivých opatření, neměla by tato absence být důvodem, aby se 

tato opatření nezaváděla. Jakkoliv se na první pohled může zdát kontradiktorní výzva odborné 

adiktologické veřejnosti zavádět výše popsaná opatření, až po důsledné analýze jejich dopadů, 

a snaha vědeckých kapacit sestavovat katalogy doporučených opatření i bez dostatečného 

množství přesvědčivých empirických důkazů o jejich efektivitě, ve skutečnosti tomu tak nutně 

být nemusí. 

Profesor R. Williams v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že státy po celém světě 

do svých regulačních rámců zavádějí preventivní opatření zodpovědného hraní bez toho, aby 

počkaly na „všechny důkazy“ o jejich efektivitě. Historická zkušenost nám bohužel říká, že 

jakmile se vytvoří preventivní nebo léčebný program, je často velmi obtížné jej nahradit, i když 

se později objeví účinnější alternativní opatření a postupy. Tato zkušenost je podle R. Williamse 

zvláště patrná v politikách prevence a léčby látkových závislostí, kde nejčastěji používané 

 
210 GAINSBURY, S. M., BLANKERS, M., WILKINSON, C., SCHELLEMAN-OFFERMANS, K., COUSIJN, J. 

Recommendation for International Gambling Harm-Minimisation Guidelines: Comparison with Effective Public 

Health Policy. Journal of Gambling Studies. Springer US Language: English, Databáze: Springer Nature Journals 

December 2014, 30, no. 4, p. 773. [online]. Available at: https://core.ac.uk/reader/19537670 
211 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 
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(a zakořeněné) vzdělávací iniciativy pro prevenci a léčbu bývají často ty nejméně efektivní.212 

Právě unáhlená adopce ze strany regulátorů je tak důvodem pro vědce podporovat implementaci 

některých opatření zodpovědného hraní dokonce i přes absenci důkazů o jejich efektivitě, a to ve 

snaze zabránit přijetí opatření, o kterých je již dnes známo, že jsou nejméně efektivní a jejichž 

používání se později bude těžko nahrazovat.  

Podobné názory lze najít i u dalších odborníků zabývajících se tímto tématem. Podle 

profesora W. Bogarta neexistuje „stříbrná kulka“, která by problém problémového hráčství 

vyřešila.213 Dokonce i mnohými aktivistickými skupinami prosazovaný úplný zákaz provozování 

hazardních her by měl podle odborníků na existenci společenských škod spojených s hazardem 

jen mírně pozitivní dopad s tím, že by zároveň vznikly jiné kompenzační negativní důsledky.214  

Nejúčinnějším opatřením ve snaze zmírnit škody způsobené problémovým hráčstvím se 

podle W. Bogarta zdá být mix ověřených a dostupných preventivních programů a opatření. 

V otázce, z jakých ingrediencí by tento mix měl být složen, pak kvůli chybějícím důkazům 

nezbývá, než pravé složení mixu hledat pomocí pokusů a omylů.215 V tomto směru profesor 

W. Bogart odkazuje na princip předběžné opatrnosti, který se hojně uplatňuje například 

v ochraně životního prostředí.  

Podle tohoto principu již pouhá možnost vzniku škody představuje dostatečný důvod 

proto, aby byl ospravedlněn regulační zásah ze strany veřejné moci. Tento princip má 

samozřejmě i své hlasité odpůrce,216 kteří upozorňují na skutečnost, že implementace 

regulačního zásahu sama o sobě představuje riziko vzniku nepředvídaných následků 

a potencionálních škod, a měla by tak být na základě principu předběžné opatrnosti vyloučena. 

Přesto se však zdá, že v oblasti implementace preventivních opatření v oblasti zmírňování škod 

problémového hráčství by měla převážit snaha zavést preventivní opatření, neboť se zdá, že 

škodlivé dopady zaváděných opatření nedosahují takové intenzity jako škody, které společnosti 

přináší excesivní hraní hazardních her.217 

 
212 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 
Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 84. 

[online]. Dostupné z: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
213 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 292. ISBN 019537987X. 
214 Tamtéž, s. 87. 
215 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 289–293. ISBN 019537987X. 
216 Srovnej k tomu např. BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. 

Oxford University Press, 2011, p. 259–260. ISBN 019537987X. 
217 Tamtéž. 
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Přes výše uvedené je třeba mít při tvorbě a implementaci politik směřujících k omezení 

následků problémového hraní na paměti, že jednotlivá preventivní opatření přes svoji poměrně 

nízkou účinnost v boji s problémovým hráčstvím mohou mít, a povětšinou i mají, poměrně 

zásadní dopad na hráče bezproblémové. Tvůrci politik v oblasti závislostí mají většinou snahu 

zavádět účinné preventivní programy, které však pokud možno nebudou žádným způsobem 

omezovat bezproblémové hráče nebo snižovat příjmy, jež plynou z provozování legálních 

hazardních her do veřejných rozpočtů. Tato představa je samozřejmě značně nerealistická. 

Realitou je bohužel spíše skutečnost, že účinná prevence problémového hraní hazardních her je 

možná pouze s určitou mírou nepohodlí pro bezproblémové hráče a nutně v sobě zahrnuje i 

ztrátu příjmů do veřejných rozpočtů.218 Je tomu tak nejen z důvodu přispění problémových hráčů 

k celkovým příjmům plynoucím do veřejných rozpočtů z provozování hazardních her, ale i ze 

zvýšeného nepohodlí, které tato opatření způsobují hráčům bezproblémovým.  

            Podle dostupných odhadů při zavedení pravidel zodpovědného hraní u hracích automatů 

v australské provincii Nový Jižní Wales poklesl příjem z provozování těchto strojů přibližně o 20 

%.219 Velmi čerstvou zkušenost má v tomto ohledu i Česká republika. Poté, co byl uveden 

v život nový zákon o hazardních hrách, který do praxe zavedl celou řadu opatření směřujících 

k ochraně hráčů hazardních her, inkaso veřejných rozpočtů z této činnosti pokleslo meziročně 

o téměř 25 %, přičemž v segmentu technických her, kde bylo těchto opatření do praxe uvedeno 

nejvíce, byl tento pokles téměř 40% (blíže k tomu srovnej kapitolu 6.7 Komparativní analýza 

zdanění hazardních her v EU a hlavní závěry z této analýzy vyplývající). 

Při zavádění těchto opatření je tak třeba mít na paměti, že i přes doposud chybějící 

přesvědčivé důkazy o jejich efektivitě budou mít tato opatření značné dopady na hráče 

bezproblémové i na inkaso veřejných rozpočtů.  

V této souvislosti stojí jistě za připomenutí skutečnost, že pokud je hlavním iniciátorem 

zavádění preventivních opatření orgán veřejné moci, který je zároveň odpovědný za naplnění 

cílů v oblasti maximalizace příjmů veřejných rozpočtů, ocitá se tento orgán nezbytně 

v přímém konfliktu zájmů. Tento konflikt zájmů mu pak nutně ztěžuje (ne-li znemožňuje) 

možnost upřednostnit při řešení otázek souvisejících s regulací hazardních her východiska 

politiky snižování škod a ochrany veřejného zdraví, respektive důsledně v oblasti regulace 

hazardních her uplatňovat princip předběžné opatrnosti. K tomuto konfliktu zájmů srovnej 

i kapitolu 2.1.2 Hazardní hry a jejich místo v moderní době. 

 
218 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 86. ISBN 019537987X. 
219 Tamtéž, s. 268. 
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Pokud jsou i přes výše uvedené limity některá preventivní opatření zavedena, měl by být 

skutečný důraz, jak již bylo řečeno, kladen na měření účinnosti jednotlivých opatření, respektive 

na měření účinnosti použitého mixu těchto opatření. Nejlepším měřítkem skutečné účinnosti se 

na první pohled zdá být empirický důkaz, že iniciativa vede ke snížení počtu nových případů 

problémových hráčů hazardních her (tj. klesá prevalence tohoto problému v obecné populaci). 

Na druhou stranu je zřejmé, že tento druh důkazů je z celé řady důvodů velmi obtížné získat (viz 

kapitola 4.3 Limity měření prevalence problémového hráčství). Mimo jiné tento přístup vyžaduje 

sledování velké skupiny jednotlivců po delší časové období za použití stejné metodologie 

měření. Proto je třeba při měření účinnosti jednotlivých opatření, vedle spoléhání se na naměřené 

hodnoty prevalence problémového hráčství, věnovat pozornost také podrobné a systematické 

analýze změn chování hráčů hazardních her. K tomu by totiž efektivní opatření měla směřovat 

především. 

Zlepšení informovanosti, znalostí nebo postojů má význam jako mezistupeň správným 

směrem, ale má velmi omezený význam, není-li doprovázeno změnou chování na úrovni 

jednotlivce. Podobně vnímání nebo názory ohrožených hráčů na konkrétní politiku prevence jsou 

užitečné informace, ale nikdy nenahrazují skutečné změny v chování. „Vědět něco“ a „něco 

s tím dělat“ jsou vždy dvě různé věci, zejména v oblasti závislostí.220 

Stejně tak lze doporučit, aby byl zavedeným preventivním opatřením poskytnut 

dostatečný prostor k tomu, aby se jejich dopady skutečně mohly naplno projevit, neboť každá 

změna v chování jednotlivce či společnosti vyžaduje určitý čas. Dobře tuto skutečnost lze 

ilustrovat na zavádění preventivních opatření v oblasti tabáku nebo alkoholu, kde byly zpočátku 

dopady těchto opatření zcela minimální nebo chyběla úplně. 

Nutnost poskytnout dostatečný čas pro projevení se účinnosti konkrétních opatření je pak 

obzvláště patrná v oblasti prevence užívaní tabákových výrobků. Po zahájení preventivních 

opatření v polovině šedesátých let minulého století nedošlo k dramatickému snížení spotřeby 

tabáku. Místo toho v posledních 50 letech docházelo spíše k velmi pozvolnému, ale 

progresivnímu poklesu užívání tabákových výrobků tak, jak se postupně začaly preventivní 

a vzdělávací programy vzájemně doplňovat a posilovat. Stejných cílů bylo postupně dosaženo 

i v oblasti prevence užívání alkoholu nebo řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu 

a návykových látek.221 

 
220 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 99. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
221 Tamtéž. 
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Prevalence pravidelného užívání tabákových výrobků ve Spojených státech amerických 

a Kanadě v posledních třech desetiletích 20. století klesla velmi signifikantně z 50 % na 20 % 

dospělé populace.222 Tohoto úspěchu bylo dosaženo celou řadou opatření, jejichž cílem bylo 

motivovat jednotlivce přestat s kouřením nebo s ním pokud možno ani nezačínat. Mezi tato 

opatření patřil zákaz prodeje tabákových výrobků nezletilým a přísné sankce za jeho porušení, 

omezení a přísná pravidla vztahující se na reklamu na tabákové výrobky, odstrašující varovná 

sdělení na krabičkách tabákových výrobků, zákaz kouření na veřejně přístupných místech, 

zvýšení spotřebitelských daní, vzdělávací a informační kampaně zdůrazňující zdravotní rizika 

nebo ve Spojených státech amerických poměrně populární institut žalob o náhradu újmy 

způsobené na zdraví, kterým musely čelit velké tabákové koncerny.223 

Díky tomu, že tato opatření byla zaváděna průběžně a na celou společnost tak působily 

simultánně a ve vzájemné korelaci, nelze dnes říct, které z těchto opatření mělo skutečně vliv na 

podstatné snížení prevalence užívání tabákových výrobků, případně které z těchto opatření mělo 

vliv nejzásadnější. Co však s určitou mírou jistoty říci lze, je konstatování, že pokles prevalence 

problémového hráčství nenastal pouze v důsledku těchto výše pospaných regulatorních opatření, 

ale také v důsledku změn, jakými prošla konzumace tabákových výrobků v očích společnosti 

jako takové.  

4.6.3 Preventivní opatření a společenské normy – společnou cestou ke snížení výskytu 

problémového hráčství ve společnosti 

Podle některých studií bylo úspěchů spočívajících ve snížené spotřebě tabákových 

výrobků a alkoholu dosaženo primárně tím, že došlo k významné změně vnímání konzumace 

těchto látek z pohledu společenských norem. Koordinovaným působením vzdělávacích, 

preventivních a léčebných programů došlo ke změnám vnímání užívání návykových látek 

v obecné populaci. Kouření tabákových výrobků na veřejnosti přestalo být vnímáno jako 

prestižní věc a statusová záležitost. Míra společenské tolerance k řízení motorových vozidel pod 

vlivem látek snižujících schopnost řidiče reagovat na nepředvídatelné události se v porovnání 

s dobou před několika desítkami let výrazně snížila a dnes se limitně blíží nule. 

Těchto změn ve společenském vnímání nebylo dosaženo pouze právními nástroji 

obsahujícími zákazy užívání alkoholu před řízením motorových vozidel nebo zapovídajícími 

užívání tabákových výrobků na veřejných místech. Vnímání práva jako nástroje, který dokáže 

„napravit všechno zlo“, je příliš vzdáleno od skutečnosti, než aby mu mohli věřit i jeho 

 
222 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 84. ISBN 019537987X. 
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nejzarytější zastánci.224 Právo zde působí na změnu chování lidí ve vzájemné součinnosti 

s pravidly a normami, které v právním řádu vyjádřeny nejsou.  

Teorie normativity zkoumá vzájemný vztah mezi právem a společenskými norami, které 

ve vzájemné symbióze ovlivňují lidské chování. Teorie nomativity má v oblasti prevence 

závislostního chování značné uplatnění, neboť se zdá, že na změnu chování jedince mají 

společenské normy spolu s vnímáním daného chování sociálním okolím jednotlivce mnohdy 

podstatnější vliv než právní zákazy samotné.225 

Podle zastánců teorie normativity, mezi něž se řadí i profesor W. Bogart, je rolí 

preventivních právních nástrojů posílit společenské normy vedoucí ke zdravějšímu životnímu 

stylu. V tomto směru je tato teorie v mnohém podobná teorii liberálního paternalismu R. Thalera 

a C. Sunsteina, podle nichž je tu právní regulace od toho, aby „pošťouchla“ své adresáty 

ke zdravějším a lepším rozhodnutím, aniž by je zároveň zbavovala svobody činit rozhodnutí, 

která se zdají být méně rozumná (k tomuto srovnej kapitolu 2.2 Hazardní hry optikou filosofie, 

sociologie a morálky).  

Pokud se vrátíme k prokazatelně vysokému poklesu konzumace tabákových výrobků, ke 

kterému téměř celosvětově došlo v posledních pěti desetiletích, je zřejmé, že kromě některých 

právních zákazů a výše popsaných opatření měla na tento pokles vliv i značná proměna 

společenských norem spojených s užíváním tabákových výrobků. Kouření za tuto dobu prošlo ve 

vnímání společnosti proměnou z okouzlující, kultivované a elegantní kratochvíle v nečistou 

a zdraví poškozující závislost. Minimálně v očích většiny společnosti. Měnící se společenské 

vnímání konzumace tabákových produktů (tedy změna společenských norem) byla zároveň 

příčinou i následkem právních pravidel, které tuto oblast dnes regulují. Čím větší skupina 

společnosti nahlížela na kouření jako na nezdravý, drahý a zavrženíhodný zlozvyk, tím větší 

podporu měly preventivní programy i restriktivní regulatorní opatření. Čím více těchto opatření 

bylo, tím větší část společnosti přijala za své, že kouření představuje nepřijatelný hazard 

s lidským zdravím.226  

Určit, zda první bylo vejce či slepice, tedy zda změna ve společenském vnímání 

podmínila regulatorní opatření nebo tomu bylo naopak, je velmi složité, ne-li nemožné. Stejně 

tak je téměř nemožné říci, zda na změnu v chování konzumentů tabákových produktů mají větší 

vliv vzdělávací a informační kampaně spolu s preventivními a restriktivními opatřeními, nebo je 

 
224 Srovnej k tomu BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford 

University Press, 2011, p. 45. ISBN 019537987X. 
225 Srovnej k tomu např. BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. 

Oxford University Press, 2011, p. 91 et seq. ISBN 019537987X. 
226 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 165–166. ISBN 019537987X. 
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to spíše vliv sociálních norem v podobě zvyšujícího se tlaku sociálního okolí jednotlivce, které je 

k jeho závislostní kratochvíli stále více kritické. Jisté však je, že se oba tyto systémy vzájemně 

komplementárně doplňují a na změně chování kuřáků se podílejí rukou společnou a nerozdílnou.  

Vztahu společenských norem, veřejného mínění a práva se věnují také R. Kagan 

a J. Skolnick. Ti do tohoto vztahu přidávají ještě důležitý aspekt vhodného načasování. Podle 

jejich trefné paralely se regulátoři a legislativci musejí chovat jako surfaři snažící se zachytit 

správnou vlnu ve správný čas. Pokud chtějí regulátoři změnit společenskou normu každodenního 

chování, musejí čekat na první signály vzrůstající společenské podpory pro regulatorní opatření, 

která hodlají přijmout, a snažit se naskočit na tuto vlnu ve správný okamžik. Pokud přijmou 

legislativní opatření příliš brzy, budou zaplaveni příliš velkou vlnou odporu. Pokud 

k legislativnímu řešení přistoupí naopak příliš pozdě, bude jejich legislativní snaha irelevantní.227 

Lekce, kterou přinesla snaha potlačit konzumaci tabákových výrobků cestou změny 

společenského vnímání, se zdá být do značné míry přenositelná i do ostatních oblastí se 

závislostním potenciálem, včetně snahy o minimalizaci škod spojených s problémovým 

hráčstvím.  

Společenské vnímání hazardních her se v několika málo posledních desetiletích značně 

posunulo směrem k liberalizaci a větší akceptaci tohoto odvětví ze strany široké veřejnosti jako 

běžné součásti každodenního života. Proces liberalizace hazardních her vedl k dalšímu rozšíření 

hazardních her i jejich větší dostupnosti. Větší dostupnost hazardních her dále posilovala 

rostoucí akceptovatelnost tohoto fenoménu ze strany všech společenských tříd. Hraní hazardních 

her již není povícero výsadou vyšších společenských tříd a elit. Do hraní hazardních her se 

zapojila i ve společnosti nejpočetněji zastoupená střední třída, jejíž postoje nejzřetelněji 

přispívají k formování společenských norem. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že rostoucí 

dostupnost a účast na hazardních hrách je také podle některých studií rizikovým faktorem 

zvyšujícím výskyt problémového hráčství ve společnosti.228 

Kromě rostoucí dostupnosti a společenské přijatelnosti hazardních her však v posledních 

dvou desetiletích také enormně roste pozornost, která je ze strany společnosti věnována studiu 

a vědeckému výzkumu v oblasti osobních, zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů 

hazardního hraní. Toto téma se v posledních letech dostává do samého středobodu diskusí 

 
 227 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 348. ISBN 019537987X. 
228 ABBOTT, Max, VOLBERG, Rachel, BELLRINGER, Maria, REITH, Gerth. A Review of Research on Aspects of 

Problem Gambling. Gambling Research Centre, Auckland University of Technology Final Report October 2004, 

p. 67–68. [online]. Available at: https://www.gla.ac.uk/media/Media_34551_smxx.pdf 

https://www.gla.ac.uk/media/Media_34551_smxx.pdf
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o regulaci hazardních her. Na základě dostupných studií z mnoha jurisdikcí229 tak můžeme ve 

stejný okamžik ambivalentně pozorovat zvyšující se společenskou přijatelnost hazardu jako 

takového, která je ve stejný okamžik doprovázena rostoucím odmítáním určitých specifických 

forem hazardních her, zejména těch, které jsou obecně spojovány s největším rizikem vzniku 

problémového hráčství.230 Jakkoliv se někdy může zdát tato debata s ohledem na liberálně 

demokratické uspořádání naší společnosti s důrazem na lidskou svobodu a omezené důkazy 

o efektivitě preventivních opatření jako příliš akcentovaná, má tato debata svou nezastupitelnou 

roli při formování společenských norem, a potažmo tak i při ovlivňování chování hráčů 

hazardních her. 

Profesor M. Abbott ve své vědecké práci také zdůrazňuje důležitost postojů společnosti 

a význam společenských norem v procesu limitace škod souvisejících s nadměrným hraním 

hazardních her. Postoje, jaké chová společnost k hazardním hrám, jsou podle něj velmi důležité, 

neboť ve svém souhrnu mají významný dopad na tvorbu zákonů a formování politik, kterými se 

řídí regulace hazardních her v dané společnosti. Postoje společnosti a společenské normy jsou 

podle M. Abbotta také důležité, protože přímo ovlivňují chování hráčů hazardních her stejně 

významně, jako je ovlivňují názory hráčova sociálního okolí, tedy postoje jeho blízkých, přátel a 

rodiny. 

Vliv postoje rodinných příslušníků a blízkých na hráčovo chování nelze v žádném 

případě podceňovat. Podle jedné studie celá třetina hráčů, kteří se nacházeli v nejvyšším stupni 

rizika problémového hráčství, uvedla, že také jejich rodiče měli problémy s hraním hazardních 

her. Ve skupině problémových hráčů, kteří se nacházeli v nízkém stupni rizika, pak stejnou 

zkušenost s rodiči gamblery uvedla jen 4 % respondentů.231 Rodina představuje základní 

jednotku, kde se jednotlivec poprvé setkává s konceptem hazardních her, a která tak určuje 

základní normativní pohled na tuto činnost. Možnost „okoukat“ hraní hazardních her od svých 

rodičů se tak zdá být jedním z nejrizikovějších faktorů pro vznik problémů s nadměrným hraním 

hazardních her v hráčově dospělosti. 

 
229 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 233. ISBN 019537987X. 
230 V této souvislosti tak dochází k určitým dichotomiím ve vnímání hazardních her ze strany společnosti. Podle 

jedné z provedených studií např. 77 % Kanaďanů cítilo, že by stát měl dělat více pro omezení škodlivých dopadů 

problémového hráčství. Podle jiné studie 63 % Kanaďanů naopak souhlasilo, respektive silně souhlasilo s tvrzením, 

že je jejich osobním právem hrát hazardní hry, a to bez ohledu na dopad, jaký to na ně a jejich okolí má. Srovnej 

k tomu BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University 

Press, 2011, p. 234. ISBN 019537987X. 
231 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 238. ISBN 019537987X. 
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Stejně tak vliv přátel v dospívání je v této souvislosti neoddiskutovatelný. Čím častěji 

hrají soukmenovci dospívajícího hazardní hry nebo k nim mají pozitivní vztah, tím 

pravděpodobnější je v pozdějším věku vznik problémového hráčství u daného dospívajícího. 

Adolescenti vyhledávají hazardní hry, protože jim poskytují možnost, jak před kamarády 

demonstrovat své schopnosti, případně jim dává pocit falešné dospělosti.232 Podle klinických 

důkazů je zřejmé, že adolescenti v riziku problémového hráčství přetrhávají pouta s přáteli, kteří 

hazardní hry nehrají, a naopak inklinují k vytváření přátelství s vrstevníky, kteří mají také 

problém s hraním hazardních her.233 Vliv společenských norem, případně rodiny, přátel 

a blízkého sociálního okolí, na postoj jednotlivce k hraní hazardních her je tak 

neoddiskutovatelný. 

V souvislosti s rolí společenských norem na prevalenci problémového hráčství není bez 

zajímavosti, že podle některých studií došlo v určitých jurisdikcích ke snížení výskytu 

problémového hráčství i poklesu míry účasti na hazardních hrách navzdory tomu, že v dané 

jurisdikci vzrostla legální nabídka a tím dostupnost hazardních her. Podle M. Abbotta je možné, 

že právě zvýšení informovanosti o rizicích hazardních her a změna postojů společnosti k účasti 

na nich na tom mohly sehrát významnou roli. Přesto se zdá, že než bude moci být definitivně 

přijat tento závěr jako obecně platný, bude nezbytné provést další vědecký výzkum a tyto závěry 

dále verifikovat.234 

Systematického poklesu prevalence problémového hráčství i přes rostoucí nabídku 

a dostupnost hazardních her si všímá i R. Williams. Pokles ve výskytu problémového hráčství, 

ke kterému dochází v posledním desetiletí, přisuzuje R. Williams třícestné interakci mezi 

zdravotně orientovanými preventivními politikami, společenskými normami a individuálním 

chováním. Změn v chování na úrovni populace je i podle něj dosahováno změnou ve 

společenských normách vztahujících se k chování konkrétního jedince.  

Zdá se, že se vliv preventivních opatření v oblasti hazardních her projevuje rychleji, než 

tomu bylo v oblasti tabákových výrobků či alkoholu. Jak již bylo naznačeno, k systematickému 

poklesu míry výskytu problémového hráčství v oblasti hazardních her dochází kontinuálně 

nejméně v posledním desetiletí. Existuje tak určitá naděje, že k omezení výskytu problémového 

hráčství může dojít rychleji, než tomu bylo právě v oblasti alkoholu či tabáku. K poměrně 

 
232 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 238. ISBN 019537987X. 
233 DEREVENSKY, L. Jeffrey, SHEK, T. L. Daniel, MERRICK, Joav. Youth Gambling Youth Gambling: The 

Hidden Addiction. Walter de Gruyter, 2011, p. 199. ISBN 9783110255201. 
234 ABBOTT, Max, VOLBERG, Rachel, BELLRINGER, Maria, REITH, Gerth. A Review of Research on Aspects of 

Problem Gambling. Gambling Research Centre, Auckland University of Technology Final Report October 2004, 

p. 68. [online]. Available at: https://www.gla.ac.uk/media/Media_34551_smxx.pdf 

https://www.gla.ac.uk/media/Media_34551_smxx.pdf
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výraznému snížení škod hazardního hraní podle R. Williamse může dojít díky spojení účinných 

vzdělávacích a preventivních aktivit, změnám ve společenském vnímání hazardních her 

a rostoucímu důrazu na politiku zaměřenou na ochranu veřejného zdraví.235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
235 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 99. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf


 

104 

 

 

5 Preventivní opatření podle zákona o hazardních hrách 

a hodnocení jejich efektivity  

Jedním z primárních cílů nového zákona o hazardních hrách bylo zavést efektivní 

ochranu hráčů hazardních her, snížit škodlivé dopady hazardního hraní na společnost a do 

zákonné úpravy implementovat účinná preventivní opatření sloužící k předcházení a potírání 

problémů spojených s nadměrným hraním hazardních her.236 Zákon o hazardních hrách se tak, 

jak již bylo řečeno, otevřeně přihlásil k politice snižování škod hazardního hraní. V souvislosti se 

snahou naplnit výše deklarované cíle, které byly otevřeně komunikovány nejen v důvodové 

zprávě k samotnému zákonu, ale také v mnoha veřejných vystoupeních čelních představitelů 

Ministerstva financí ČR, zákon obsahuje celou řadu preventivních opatření.  

Na předchozí zákon o loteriích a jiných podobných hrách bylo ze strany ministerstva 

financí nahlíženo jako na právní předpis příliš benevolentní,237 a tak si nový zákon o hazardních 

hrách dal za úkol zpřísnit celkovou míru regulace hazardních her s tím, že úroveň přísnosti by 

měla být odstupňována podle rizikovosti jednotlivých druhů hazardních her, tedy podle míry 

rizika vzniku a rozvoje problémů souvisejících s problémovým hraním hazardních her. Není 

proto s podivem, že nejširší katalog preventivních opatření lze najít v kategorii technických her a 

her provozovaných prostřednictvím internetu. Důvodová zpráva k zákonu rozděluje přijatá 

opatření do tří základních kategorií, kterými jsou (i) regulace dostupnosti hazardních her, (ii) 

vyloučení hráče z přístupu ke hře a (iii) opatření pro zodpovědné hraní.  

5.1 Regulace dostupnosti hazardních her 

Dostupnost hazardních her byla novým zákonem regulována zejména v rámci (i) 

stanovení povinné registrace s ověřením věku sázejících u převážné většiny druhů hazardních 

her a (ii) regulací míst, kde mohou být hazardní hry provozovány.  

5.1.1 Povinná registrace hráčů a zákaz hry osob mladších 18 let 

Za velmi důležité opatření v rámci snahy o snížení dostupnosti hazardních her lze 

považovat povinnou registraci, resp. identifikaci hráčů hazardních her, která je vyžadována téměř 

u všech typů hazardních her.238 V rámci procesu registrace je také zkoumáno naplnění podmínky 

 
236 Důvodová zpráva zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 65. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
237 Tamtéž, s. 57. 
238 Povinná registrace je vyžadována u všech typů internetových her. V land based prostředí je povinnost registrace 

explicitně vyžadována pro kurzové sázky, totalizátorové hry a technické hry. V případě živých her a binga sice není 

zákonem explicitně vyžadována registrace účastníků hazardní hry, ale tyto hry mohou být v land based prostředí 

provozovány pouze v herním prostoru kasina, kde má provozovatel povinnost na vstupu provést identifikaci 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274


 

105 

 

 

dosažení zletilosti u žadatelů o registraci, což brání v dostupnosti většiny typů hazardních her ze 

strany osob mladších 18 let. Proces identifikace a ověření totožnosti a zletilosti probíhá také při 

každém vstupu návštěvníka do herního prostoru herny a kasina.  

Registrace tak představuje hlavní bariéru zamezující účasti na hazardních hrách osobám 

mladším 18 let. Důraz na dodržování tohoto opatření je patrný i z toho, že je v zákoně obsažen 

hned v několika ustanoveních a formách. Primárně jako povinnost stanovená provozovateli 

hazardních her („provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let“239), 

sekundárně jako jedna z esenciálních podmínek pro vydání základního povolení, respektive 

důvod, pro které základní povolení nelze vydat („je zakázáno provozovat hazardní hru, u které 

nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry“240). Neurčitý právní 

pojem „spolehlivě ověřit“ je v zákoně dle důvodové zprávy použit záměrně, aby nebylo 

zabráněno technologickému pokroku umožňujícímu ověřovat totožnost a věk žadatele 

o registraci vzdáleně za použití jiných nástrojů a způsobů, než je fyzická přítomnost žadatele 

v herním prostoru. 

Důsledné zabránění osobám mladším 18 let v účasti na hazardních hrách je zcela 

esenciální požadavek politiky snižování škod v oblasti hazardního hraní. Riziko vzniku 

problémového hráčství je vyšší u mladších jedinců. Nižší věk při prvním hraní hazardních her 

koreluje s vyšší pravděpodobností výskytu problémového hráčství ve vyšším věku.241 

V jurisdikcích, které zavedly věkový limit pro účast na hazardních hrách, studie prokazují, že se 

mladiství účastní legálních hazardních her v minimální míře.242 Z toho lze usuzovat, že stanovení 

věkové hranice spolu s jeho důsledným vymáháním je velmi efektivní nástroj bránící v účasti 

mladistvých na hazardních hrách (minimálně těch legálních), a představuje tak efektivní nástroj 

v boji proti problémovému hráčství.  

Existují i studie, které prokazují, že zvýšení legální věkové hranice pro vybrané typy her 

snižuje frekvenci hraní těchto typů hazardních her v dospělosti, stejně jako studie, které 

prokazují, že mladiství upřednostní raději legální nabídku hazardních her před tou nelegální, 

 
každého návštěvníka a ověřit jeho totožnost a věk. Tato povinnost se tak mírou faktického ztotožnění a ověření 

identity a věku hráče rovná povinnosti registrace. Anonymní hraní hazardních her tak v současné chvíli není možné 
s výjimkou loterií, tombol a turnajů malého rozsahu pořádaných v land based prostředí. 
239 § 7 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
240 § 7 odst. 2 písm. e) zákona o hazardních hrách. 
241 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 92. ISBN 978-80-7440-111-4. 
242 GAINSBURY, S. M., BLANKERS, M., WILKINSON, C., SCHELLEMAN-OFFERMANS, K., COUSIJN, J. 

Recommendation for International Gambling Harm-Minimisation Guidelines: Comparison with Effective Public 

Health Policy. Journal of Gambling Studies. Springer US Language: English, Databáze: Springer Nature Journals 

December 2014, 30, no. 4, p. 774. [online]. Available at: https://core.ac.uk/reader/19537670  

https://core.ac.uk/reader/19537670
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pokud je tato možnost pro ně dostupná.243 Může se tak jevit jako dobrý nápad prosazovat zvýšení 

minimální věkové hranice pro hraní hazardních her, minimálně u nejrizikovějších typů 

hazardních her, jako je tomu v některých zemích EU.244 

Na druhé straně je při stanovování věkové hranice pro legální účast na hazardních hrách 

potřeba brát také v potaz, že mnohé studie prokázaly, že rizikovým faktorem pro vznik 

problémového hráčství je kromě nižšího věku začátku s hraním hazardních her také účast na 

nelegálních hazardních hrách.245 Neúměrné zvyšování věkové hranice spolu s větší efektivitou 

ve vymáhání tohoto věkového limitu tak může paradoxně vést k vytlačování mladistvých 

z regulovaného prostředí legálního trhu s hazardními hrami do prostředí neregulovaného, 

nelegálního a z pohledu vzniku problémového hráčství více rizikového. Navíc podle posledních 

studií se ukazuje, že dříve mnohými studiemi prokázaná korelace mezi nižším věkem prvního 

hraní hazardních her a problémovým hráčstvím mohla být způsobena spíše po přechodnou dobu 

zvýšenou dostupností nových druhů hazardních her, které z pohledu vzniku problémového 

hráčství představují nejvyšší riziko.246 

Vztah mezi věkem a problémovým hráčstvím je také do jisté míry relativizován 

skutečností, že různé věkové skupiny byly vystaveny různým příležitostem a postojům 

k hazardním hrám, takže se trh s hazardními hrami postupně liberalizoval. Z pohledu vzniku 

problémového hráčství patří mezi rizikové faktory i dostupnost volného času a výše 

disponibilního příjmu, tedy faktory, jejichž dostupnost a výše se naopak v průběhu života jedince 

spíše zvyšují.247 

 
243 GAINSBURY, S. M., BLANKERS, M., WILKINSON, C., SCHELLEMAN-OFFERMANS, K., COUSIJN, J. 

Recommendation for International Gambling Harm-Minimisation Guidelines: Comparison with Effective Public 

Health Policy. Journal of Gambling Studies. Springer US Language: English, Databáze: Springer Nature Journals 

December 2014, 30, no. 4, p. 775. [online]. Available at: https://core.ac.uk/reader/19537670 
244 Například v Řecku je věková hranice pro přístup k většině typů hazardních her nastavena na 21 let. V Belgii platí 

hranice 21 let pro všechny internetové hazardní hry (s výjimkou kurzových sázek, kde platí hranice 18 let) a pro 

technické hry provozované v kasinech a hernách. Pro kurzové sázky (land based i online) a technické hry dostupné 

ve sběrnách kurzových sázek nebo v kavárnách platí hranice 18 let. Dříve uplatňovalo vyšší věkovou hranici 21 let 

i Portugalsko, nicméně nyní je již v Portugalsku uzákoněna stejná věková hranice, jako ve všech ostatních státech 

EU, tedy 18 let. 
245 GAINSBURY, S. M., BLANKERS, M., WILKINSON, C., SCHELLEMAN-OFFERMANS, K., COUSIJN, J. 
Recommendation for International Gambling Harm-Minimisation Guidelines: Comparison with Effective Public 

Health Policy. Journal of Gambling Studies. Springer US Language: English, Databáze: Springer Nature Journals 

December 2014, 30, no. 4, p. 774. [online]. Available at: https://core.ac.uk/reader/19537670 
246 ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M, 

SPANGBERG, J., VOLBERG, R., WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful 

Gambling: An International Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, 

Ontario, Canada, p. 32 and 99. [online]. Available at: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott 

%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-

%20third%20edition.pdf 
247 Tamtéž, s. 99. 
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https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf


 

107 

 

 

Z výše uvedených důvodů se jeví stávající nastavení věkové hranice pro účast na 

hazardních hrách jako rozumné a vyvážené. Věková hranice ve výši 18 let je aplikována 

v naprosté většině evropských států. Státy, které dříve vyšší hranici uplatňovaly (Portugalsko), 

naopak věkovou hranici snížily na evropský standard.  

Místo diskuse o výši věkové hranice je tak třeba soustředit svou pozornost na způsob, 

jakým je tato hranice vymáhána, popřípadě obcházena ze strany mladistvých sázejících. Obecně 

platí, že zavedení věkové hranice představuje velmi efektivní nástroj pro prevenci hraní osob, 

které této hranice nedosahují. Tento závěr platí téměř výhradně pro ty druhy legálně 

provozovaných hazardních her, u kterých je povinná registrace jejich účastníků (internetové hry, 

technické hry a kurzové sázky) a všechny druhy her, které jsou provozovány ve 

specializovaných herních prostorách – v hernách a kasinech. 

V těchto prostorech mohou být provozovány technické hry, živé hry a bingo. S výjimkou 

technických her sice u těchto her není zákonem o hazardních hrách explicitně stanovena povinná 

registrace pro jejich účastníky, nicméně účasti osob mladších 18 let je efektivně zabráněno 

povinnou identifikací návštěvníků při vstupu do herního prostoru. Při něm musí být každý 

návštěvník identifikován, musí být ověřena jeho totožnost a věk, stejně jako zjištěno, zda se 

osoba přející si vstoupit do herního prostoru nenachází v rejstříku vyloučených osob (k tomu 

podrobněji srovnej níže). Samotná povinnost nevpustit do herního prostoru osobu mladší 18 let 

je pak stanovena v ustanovení § 69 zákona o hazardních hrách, který zní: „Provozovatel nesmí 

umožnit vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let.“ Provozovatel herny nebo kasina je 

zároveň povinen vést denní evidenci všech návštěvníků, kteří do jím provozovaného herního 

prostoru vstoupili.  

Z výše uvedených ustanovení je tedy zřejmé, že osoby mladší 18 let jsou vyloučeny nejen 

z účasti na těchto druzích hazardních her, ale nemohou s nimi přijít ani do kontaktu, neboť jsou 

zákonem explicitně vyloučeni i z možnosti vstoupit do specializovaných míst, kde jsou tyto 

druhy hazardních her výhradně nabízeny. Provozovatel herny nebo kasina má totiž při vstupu do 

herního prostoru povinnost identifikovat a ověřit věk každého návštěvníka, tedy i těch osob, 

které nemají zájem se hazardních her účastnit.  

Separace osob mladších 18 let od hazardních her provozovaných v hernách a kasinech je 

navíc posílena ustanovením § 66 odst. 3, podle kterého: „Výlohy, okna a vstupy do herního 

prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor.“ Osoby mladší 18 let 

tak nemohou do prostor, kde jsou určité druhy hazardních her ani vstoupit, ani do nich 

nahlédnout. Zákon se tak snaží ochránit před vizuálním kontaktem s určitými druhy her nejen 

osoby mladší 18 let, ale také osoby, které se hazardních her primárně účastnit nechtějí. 
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Důraz, jaký je ze strany orgánů veřejné moci kladen na zabránění účasti (a to i té 

vizuální) osob mladších 18 let na hraní hazardních her provozovaných v herních prostorech, je 

zcela zřejmý i ze skutečnosti, že k poměrně velmi jednoznačnému a na první pohled 

bezproblémovému legislativnímu ustanovení § 71 zákona o hazardních hrách248 vydaly hned tři 

orgány veřejné moci svá výkladová stanoviska. Jde o stanovisko Ministerstva financí ČR249, 

stanovisko Generálního ředitelství cel250 a metodický pokyn Finančně analytického úřadu251. 

Generální ředitelství cel své původní výkladové stanovisko ještě následně doplnilo o „Doplňující 

vyjádření ke Stanovisku k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 ZHH“252, a tak 

k dnešnímu dni existuje k jedinému ustanovení zákona o hazardních hrách čtveřice výkladových 

stanovisek a metodických pokynů.  

Proces identifikace návštěvníka herního prostoru musí podle stanoviska Ministerstva 

financí ČR probíhat při vstupu návštěvníka. Není tedy možné, aby návštěvník nejprve vstoupil 

do prostoru herny nebo kasina, pár minut zde pobyl a až následně se podrobil procesu 

identifikace a ověření věku. Stejně tak není možné, aby se místo, kde probíhá identifikace 

návštěvníka, nacházelo uvnitř (v hloubi) herního prostoru. Místo, kde probíhá identifikace 

návštěvníka, „musí být situováno při vstupu do herního prostoru způsobem znemožňujícím 

přítomnost a volný či částečně omezený pohyb návštěvníka v herním prostoru bez předchozí 

identifikace a ověření věku“. Při jiném výkladu by mohlo podle Ministerstva financí ČR 

„docházet, byť v omezeném rozsahu, k vizuální účasti na hazardní hře u osob, které proces 

identifikace a ověření věku nepodstoupily“.253  

 
248 „(1) Provozovatel herny nebo kasina je povinen provádět identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo 

kasina, ověřit jeho věk a ověřit, zda je zapsán v rejstříku podle § 16. (2) Provozovatel herny nebo kasina je povinen 
vést denní evidenci všech návštěvníků. (3) Za účelem vedení evidence je návštěvník povinen prokázat svoji totožnost; 

způsob provádění identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem upravujícím některá opatření 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“ Viz § 71 zákona o hazardních hrách. 
249 Stanovisko k povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru vydané Ministerstvem financí ČR, ze dne 

1. 11. 2018, č.j. MF-30513/2016/3402-28. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-

hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376  
250 Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

vydané Generálním ředitelstvím cel, ze dne 8. 3. 2018. [online]. Dostupné z https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-

kompetence/hazard/Stranky/Legislativa.aspx  
251 Metodický pokyn č. 6 k provádění identifikace a kontroly klienta provozovateli hazardních her vydaný 

Ministerstvem financí ČR, ze dne 7. 12. 2016, č.j. FAU-62533/2016/24. [online]. Dostupné z: 
https://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1481699516_cs_6-pokyn-

mf_c-006_2016_metodicky-pokyn-fau.pdf  
252 Doplňující vyjádření ke stanovisku k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o 

hazardních hrách, vydané pod č.j. 1603/2018-900000-331.1 ze dne 8. 3. 2018. [online]. Dostupné z: 

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Doplňuj%C3%ADc%C3% 

AD%20vyjádřen%C3%AD%20ke%20Stanovisku%20k%20identifikaci%20a%20evidenci%20návštěvn%C3%ADk

ů%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf 
253 Stanovisko k povinnosti identifikace a registrace v herním prostoru vydané Ministerstvem financí ČR, ze dne 

1. 11. 2018, č.j. MF-30513/2016/3402-28, s. 4–5. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Stranky/Legislativa.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Stranky/Legislativa.aspx
https://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1481699516_cs_6-pokyn-mf_c-006_2016_metodicky-pokyn-fau.pdf
https://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent-1750233108/1481699516_cs_6-pokyn-mf_c-006_2016_metodicky-pokyn-fau.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Doplňuj%C3%ADc%C3%25%20AD%20vyjádřen%C3%AD%20ke%20Stanovisku%20k%20identifikaci%20a%20evidenci%20návštěvn%C3%ADků%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Doplňuj%C3%ADc%C3%25%20AD%20vyjádřen%C3%AD%20ke%20Stanovisku%20k%20identifikaci%20a%20evidenci%20návštěvn%C3%ADků%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Doplňuj%C3%ADc%C3%25%20AD%20vyjádřen%C3%AD%20ke%20Stanovisku%20k%20identifikaci%20a%20evidenci%20návštěvn%C3%ADků%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2018/stanovisko-k-povinnosti-identifikace-a-r-33376
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Ministerstvo financí tak v tomto stanovisku přichází s poměrně problematickým 

konceptem „vizuální účasti“ na hazardní hře. Sám zákon o hazardních hrách hovoří 

o „účastníkovi“ a „účasti“ na hazardních hrách v mnoha svých ustanoveních, nikde však 

nehovoří o „vizuální“ účasti na hazardních hrách. Pojem „účastník“ definuje zákon v ustanovení 

§ 4 odst. 1 písm. a). Za účastníka hazardní hry je podle tohoto ustanovení třeba považovat 

„fyzickou osobu, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad“. Hazardní 

hry se tedy hráč účastní svým aktivním volním chováním směřujícím k vlastnímu hraní hazardní 

hry, a to buď tím, že se do hazardní hry registruje, nebo uhradí vklad. Jeví se jako poněkud 

problematické označovat za účastníka hazardní hry osobu, která pouze vstoupila nebo nahlédla 

do herního prostoru a neučinila žádné další kroky směřující k účasti na hazardní hře (registrace, 

zaplacení vkladu, ovládání herní pozice technického zařízení atd.). Tento závěr ostatně podporují 

i další ustanovení zákona o hazardních hrách, jako třeba ustanovení § 43 odst. 1 („Sázející se 

účastní technické hry prostřednictvím herní pozice.“), ustanovení § 44 odst. 1 („Podmínkou 

účasti na technické hře je registrace.“) nebo ustanovení § 44 odst. 6 („Uživatelské konto nesmí 

umožnit účast na technické hře na více technických zařízeních současně.“).  

Na jednu stranu je pochopitelná snaha Ministerstva financí ČR pomocí výkladového 

stanoviska dospět k takové interpretaci zákona, že za „vizuálního účastníka“ je třeba považovat 

kohokoliv, kdo do herního prostoru vstoupí, nebo dokonce toho, v jehož zorném poli se objeví 

jakékoliv zařízení sloužící k provozování hazardní hry, na druhou stranu je třeba si přiznat, že 

tento výklad zákona je poněkud extenzivní.  

Z výše uvedených ustanovení zákona je zřejmé, že ochrana osob mladších 18 let před 

účastí (a to včetně poněkud problematické „vizuální“ účasti) na určitých druzích legálně 

provozovaných hazardních her je v České republice na velmi vysoké úrovni. Osoba mladší 18 let 

se nemůže zaregistrovat do her vyžadujících povinnou registraci účastníků, stejně jako jsou jí 

kompletně zapovězeny prostory, kde se technické hry, živé hry a bingo provozují.  

O tom, že souhrn těchto opatření v praxi skutečně brání jakékoliv účasti osob mladších 18 

let na těchto druzích hazardních her, svědčí nejlépe výsledky pravidelné preventivní akce HAD 

(Hazard, alkohol, děti)254. Jde o sérii pravidelných, celostátních kontrol zakázaného prodeje 

alkoholu dětem a jejich hazardního hraní. Tato akce, která se koná pravidelně již od roku 2015, 

je výbornou ukázkou koordinované prevence, neboť se odehrává pod vedením Policie ČR ve 

spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Českou obchodní inspekcí, Celní 

 
254 Nejen české bary, herny a restaurace, ale i obchodní řetězce a večerky čekají celostátní kontroly, začíná akce 

HAD 2019. In: Oficiální internetové stránky vlády. [online]. [cit. 8. 4. 2019]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/nejen-ceske-bary--herny-a-restaurace--ale-i-obchodni-

retezce-a-vecerky-cekaji-celostatni-kontroly--zacina-akce-had-2019-174686/  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/nejen-ceske-bary--herny-a-restaurace--ale-i-obchodni-retezce-a-vecerky-cekaji-celostatni-kontroly--zacina-akce-had-2019-174686/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/nejen-ceske-bary--herny-a-restaurace--ale-i-obchodni-retezce-a-vecerky-cekaji-celostatni-kontroly--zacina-akce-had-2019-174686/
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správou i dalších dotčených subjektů. Policie ČR ve spolupráci s výše uvedenými subjekty při 

kontrolách využívá nezletilé figuranty na provádění kontrolních nákupů, tzv. „mystery 

shopping“, a to zejména za účelem kontroly, zda se v restauračních zařízeních, diskotékách, 

večerkách, hernách, barech a dalších provozovnách nepodává nezletilým alkohol či jim není 

umožněna účast na hazardních hrách. 

Cílem akce HAD je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání 

v oblasti patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad 

dodržováním platné legislativy a také osvěta. Kontrola je zaměřena zejména na dodržování 

zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu neumožnit 

účast na hazardních hrách osobám mladším 18 let. Preventivní akce HAD probíhala v roce 2019 

od června do prosince a její podrobné výsledky nejsou dosud zveřejněny. Pro porovnání 

efektivity zákazu přístupu k závislostním statkům však lze vycházet z jich zveřejněných údajů 

akce HAD za rok 2018. Na kontrolách provedených v rámci akce HAD 2018 ve všech krajích 

ČR se během roku 2018 podílelo 2346 policistů a 1071 pracovníků státní správy a samosprávy. 

Byla provedena kontrola 9032 osob ve 2144 restauracích, klubech, hernách a zábavních 

podnicích. Celkem u 309 nezletilých bylo odhaleno požití alkoholu, přičemž 17 z těchto 

mladistvých byli dokonce mladší 15 let. Pokud jde o účast osob mladších 18 let na hazardních 

hrách, ta nebyla odhalena v hernách a kasinech ani v jednom případě.255 Za tři roky od účinnosti 

nového zákona o hazardních hrách (2017–2019) byly zjištěny jen tři případy, kdy se osoby 

mladší 18 let nacházely v herně, přičemž ani v jednom případě tyto osoby skutečně hazardní hru 

nehrály, ale hazardní hry se účastnily pouze „vizuálně“.256  

Z těchto čísel je zřejmé, že po změně, kterou přinesl zákon o hazardních hrách, který 

zrušil možnost provozování technických zařízení v tzv. „zvláštních provozních režimech“ 

a podmínil vstup do herních prostorů povinnou identifikací vstupujícího s ověřením jeho 

totožnosti a věku, se u těchto druhů hazardních her problém s účastí osob mladších 18 let 

prakticky nevyskytuje. Dodržování zákazu nevpustit osoby mladší 18 let do heren a kasin je 

navíc poměrně jednoduše kontrolovatelné a za jeho porušení jsou stanoveny velmi vysoké 

sankce jak pro provozovatele hazardních her, tak pro fyzické osoby, které se na porušení tohoto 

zákazu podílely.257 Legálním provozovatelům těchto typů her se tak dnes skutečně nevyplatí 

 
255 HAD 2018. In: Oficiální internetové stránky Policie ČR. [online]. [cit. 10. 4. 2019]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/had-2018.aspx  
256 Odpověď na žádost o informaci pod č.j. 3879-2020-900000-202 ze dne 20. 1. 2020. [online]. [cit. 11. 4. 2020]. 

Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/vyhlasky/Stranky/Žádost-doručena-dne-17.-1.-2020-pod-č.-j.-3879-

2020-900000-202-odpověď-20.-1.-2020.aspx  
257 Dle ustanovení § 121 odst. 2 písm. a) lze fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že umožní účast na 

hazardní hře osobě mladší 18 let uložit ve správním řízení pokutu až do výše 1 000 000 000 Kč. Dle ustanovení 

https://www.policie.cz/clanek/had-2018.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/vyhlasky/Stranky/Žádost-doručena-dne-17.-1.-2020-pod-č.-j.-3879-2020-900000-202-odpověď-20.-1.-2020.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/vyhlasky/Stranky/Žádost-doručena-dne-17.-1.-2020-pod-č.-j.-3879-2020-900000-202-odpověď-20.-1.-2020.aspx
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kvůli účasti osoby mladší 18 let tento zákaz porušovat a sami tito provozovatelé se dnes stávají 

zárukou, že osoby nezletilé k hraní technických her, živých her a binga nemají prakticky přístup. 

I proto dnes můžeme jednoznačně pozorovat, že se tento problém vyskytuje skutečně spíše 

v jednotkách případů a v porovnání s porušováním zákazu prodeje a podávání alkoholických 

nápojů osobám mladším 18 let jde o problém skutečně marginální. 

Přesto existují hry, ke kterým mají mladiství snadnější přístup, než k hrám provozovaným 

ve specializovaných prostředích heren a kasin. Hraní hazardních her je poměrně hojně rozšířeno 

mezi dětmi a mládeží. Ve věku 11–15 let uvedla hraní hazardních her v posledních 12 měsících 

přibližně pětina dotázaných, po vyloučení loterií pak desetina. Mezi středoškoláky (15–19 let) 

uvádí hraní hazardních her v posledních 12 měsících přibližně čtvrtina dotázaných, s vyloučením 

loterií pak jedna pětina.258 Osoby mladší 18 let se nejčastěji účastní volně přístupných druhů 

hazardních her, tedy těch, kde není vyžadována registrace a které jsou dostupné i na místech 

běžného výskytu dětí. Jedná se především o loterie, ať už číselné, nebo okamžité, které jsou 

široké veřejnosti známy spíše pod označením „stírací losy“.  

I u těchto her platí zákaz hry osob mladších 18 let obsažený v ustanovení § 7 odst. 1 

a omezení upravené v ustanovení § 7 odst. 2 písm. e), tedy že nelze provozovat takovou hazardní 

hru, u níž před jejím zahájením nelze spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry, přičemž 

metody, jak obou cílů (tedy zabránění účasti osob nezletilých a spolehlivého ověření věku) 

dosáhnout, nechává zákonodárce v případě této kategorie her plně na vůli provozovatele.  

V praxi tak při prodeji číselných loterií, stíracích losů a pořádání ohlašovaných tombol 

dochází k ověření zletilosti nejčastěji v případě podezření na nedosažení hranice 18 let věku 

požádáním o předložení dokladu totožnosti. Zákon o hazardních hrách (na rozdíl od dřívějšího 

zákona o loteriích) však žádným způsobem tento proces neupravuje, nestanoví provozovateli 

hazardních her a jeho zaměstnancům právo předložení dokladu totožnosti požadovat ani 

neupravuje, jakými doklady může osoba usilující o účast v těchto druzích her svou zletilost 

prokázat. 

Jak již bylo naznačeno, zákon, který upravoval provozování hazardních her před 

zákonem o hazardních hrách, tedy dnes již zrušený zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, problematiku prokazování zletilosti sázejících řešil podrobněji. Tento zákon 

stanovil v ustanovení § 1 odst. 8 provozovateli loterií a jiných podobných her povinnost „učinit 

 
§ 122 odst. 7 písm. a) lze právnické osobě, která se dopustí přestupku tím, že umožní účast na hazardní hře osobě 

mladší 18 let, uložit ve správním řízení pokutu až do výše 50 000 000 000 Kč. 
258 Údaje pocházejí z výroční zprávy NMS. Viz MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., 

GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o 

hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 9. 

ISBN 978-80-7440-229-6. 
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taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat 

předložení průkazu totožnosti.“  

Dnešní zákon o hazardních hrách podobné ustanovení nezná, nicméně to nelze považovat 

za jeho nedostatek, ale spíše za systematické řešení otázky ověřování a prokazování zletilosti při 

„nákupu“ závislostních statků.  

Přístup k alkoholu a tabákovým výrobkům je upraven zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně 

zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

obsahuje explicitní zákaz prodeje alkoholu nebo tabákových výrobků osobám mladším 18 let,259 

aniž by stanovoval, jakým způsobem má dojít k prokázání a ověření věku kupujícího. Tato 

otázka je ponechána na smluvní volnosti stran, přičemž ultimativní sankcí ze strany 

prodávajícího v případě, že dosažení zletilosti nemá za dostatečně prokázané, je neuskutečnění 

obchodu v podobě prodeje alkoholického nebo tabákového výrobku. V případě zájmu sázejícího 

o účast na hazardních hrách, které nevyžadují registraci ani identifikaci sázejícího, se tak bude 

postupovat analogicky. V případě, že zaměstnanec provozovatele, případně prodejce stíracího 

losu či lístku do tomboly pojme podezření, že osoba usilující o účast na hazardní hře nedosahuje 

zákonem předepsaného věku, vyzve tuto osobu k prokázání zletilosti. Pokud ani poté nebude mít 

provozovatel zletilost zájemce za prokázanou, účast na hazardní hře musí takovému zájemci 

odepřít. V případě, že by taková osoba umožnila účast osoby mladší 18 let na jakékoliv hazardní 

hře, dopustila by se přestupku a mohla by jí být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.260 

Z obecného principu zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardních hrách zná zákon 

jednu výjimku, a sice tombolu s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč. Herní jistinou 

je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket. 

V případě, že provozovatel tomboly neutrží za prodej sázkových tiketů do jednoho slosování 

více než 100 000 Kč, jedná se o tzv. „neohlašovanou tombolu“, tedy hazardní hru, kterou není 

nutné ohlašovat obecnímu úřadu.261 Zákon zároveň ve svém ustanovení § 61 odst. 3 stanovuje 

pro tyto tomboly výjimku formou výčtu ustanovení, která se na tyto tomboly nepoužijí. Jedním 

z těchto ustanovení je poněkud paradoxně i ustanovení § 7 odst. 1 zakazující účast osob mladších 

18 let na hazardních hrách. Tombola s herní jistinou do 100 000 Kč tak představuje výjimku 

z obecně aplikovaného zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardních hrách.  

Zdůvodnění tohoto opatření lze najít v důvodové zprávě, podle které jsou výhry v případě 

těchto tombol „většinou dotovány z věcných darů členů pořádající organizace a výnosy z nich 

 
259 K tomu srovnej ustanovení § 3 odst. 4 a § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. 
260 Viz ustanovení § 122 odst. 2 písm a) zákona o hazardních hrách. 
261 § 105 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
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slouží k rozvíjení společensky prospěšné činnosti“, a proto je u těchto hazardních her 

„společenské riziko minimální, není-li skoro nulové, a nehrozí zde vznik patologického hráčství 

či jiných negativních vlivů“.262 Přesto se zdá, že hranice 100 000 Kč a neexistence jakékoliv 

věkové hranice poněkud nabourává systematiku zákazu hry osobám mladším 18 let na 

hazardních hrách.  

Zatímco na nejrizikovějších druzích her lze považovat zákaz účasti osob mladších 18 let 

za velmi striktní a efektivní, u druhů her, u kterých není vyžadována registrace ani identifikace 

účastníků, lze uvažovat o dalších opatřeních, která zmenší prevalenci hraní těchto her u osob 

nezletilých. 

K hazardním hrám se nezletilí dostávají nejčastěji s pomocí svých zletilých kamarádů 

nebo rodičů, kteří svým dětem umožní nákup stíracího losu nebo vsazení tiketu číselné loterie, 

případně jim předají své přihlašovací údaje k hráčským kontům u hazardních her, jež vyžadují 

registraci. Jsou to tak právě rodiče, kteří hrají klíčovou roli v prevenci a zabránění 

neregulovaného užívání návykových látek mezi dospívajícími. Hazard má v tomto ohledu 

poněkud specifické postavení, neboť v porovnání s ostatními látkami se závislostním 

potenciálem se zdá, že je ze strany rodičů často vnímám jako nejméně rizikový.263 Rodiče proto 

velmi často nepohlížejí na dodržování zákonného limitu pro účast na hazardních hrách 

(minimálně v případě některých druhů hazardních her) tak přísně, jako v případě jiných zákonem 

omezených aktivit, které mohou narušit zdravý a plnohodnotný vývoj dětí. Například podle 

studie provedené ve Velké Británii, 71 % nezletilých, kteří se účastnili číselné loterie, uvedlo, že 

to byli jejich rodiče, kteří jim vsadili na jejich šťastná čísla. V případě stíracích losů se na 

„pomoc“ svých rodičů mohlo spolehnout 57 % britských dospívajících.264 

 Za účelem pozvednutí úrovně znalostí rodičů o rizikovosti hazardních her a vlivu, které 

může mít jejich zpřístupnění na jimi vychovávané děti, lze doporučit, aby byly preventivní 

vzdělávací akce de lege ferenda zaměřeny spíše na ty druhy hazardních her, jež jsou pro děti a 

mladistvé nejsnadněji přístupné a kterých se podle dostupných údajů také nejčastěji účastní. 

V této souvislosti lze jako příklady dobré praxe z jiných jurisdikcí uvést vzdělávací kampaně 

 
262 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 152. [online]. 
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
263 GAINSBURY, S. M., BLANKERS, M., WILKINSON, C., SCHELLEMAN-OFFERMANS, K., COUSIJN, J. 

Recommendation for International Gambling Harm-Minimisation Guidelines: Comparison with Effective Public 

Health Policy. Journal of Gambling Studies. Springer US Language: English, Databáze: Springer Nature Journals 

December 2014, 30, no. 4, p. 775. [online]. Available at: https://core.ac.uk/reader/19537670 
264 ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M, 

SPANGBERG, J., VOLBERG, R., WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful 

Gambling: An International Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, 

Ontario, Canada, p. 113. [online]. Available at: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et 

%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
https://core.ac.uk/reader/19537670
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20et%20%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
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odrazující rodiče od nákupu loterií či stíracích losů jako dárků pro své děti.265 Doporučit v tomto 

ohledu lze i zamyšlení se nad dostupností druhů hazardních her nevyžadujících registraci a 

identifikaci sázejících v prostorách, kde se běžně nacházejí děti, stejně jako zrušení výjimky 

umožňující účast dětí na tombolách s herní jistinou do 100 000 Kč. I přes nižší společenskou 

nebezpečnost tohoto druhu hazardní hry se zdá být na místě stanovit věkový limit pro účast na 

těchto hrách, byť by mohl být nižší než obecně uplatňovaná hranice 18 let věku. 

Stejně tak lze doporučit vzdělávací a informační kampaně zaměřit na hazardní hry 

provozované na internetu. Tyto hry sice podléhají povinnosti registrace, a jsou tak z regulačního 

pohledu osobám mladším 18 let nepřístupné, nicméně i zde platí, že nejčastěji se děti k těmto 

hrám dostanou prostřednictvím svých rodičů nebo s pomocí svých zletilých kamarádů. Osvěta by 

se tak měla primárně soustředit na zvednutí povědomí o důležitosti těchto opatření mezi rodiči 

ve snaze podpořit je v důslednější kontrole a dodržování tohoto zákonného omezení u jejich dětí. 

Zákonná regulace v tomto ohledu již mnoho prostoru pro zpřísnění nemá.  

5.1.1.1 Hazardní hry s povinnou registrací sázejících a s povinným zřízením hráčského 

konta 

Jak již bylo uvedeno v rámci pojednání o vyloučení mladistvých z účasti na hazardních 

hrách, jedním z klíčových nástrojů, který má napomoci k dosažení tohoto cíle, je povinná 

registrace hráčů u vybraných druhů hazardních her. Zákon však nepočítá s povinnou registrací u 

všech druhů her a z pohledu způsobu přístupu ke hře druhy hazardních her rozděluje do tří 

základních kategorií.266 (i) Hazardní hry s povinnou registrací sázejících a s povinným zřízením 

hráčského konta. Mezi tyto druhy her patří kurzové sázky,267 technické hry a všechny druhy 

internetových hazardních her. (ii) Hazardní hry s nepovinnou registrací, avšak s povinnou 

identifikací hráče před započetím hazardní hry. Mezi tyto druhy her patří živé hry a bingo. (iii) 

Hazardní hry, kterých je možné se účastnit bez registrace či identifikace sázejícího. Mezi tyto 

hry patří loterie, tomboly a turnaje malého rozsahu. 

První kategorii tedy (i) tvoří hazardní hry, kterých se účastník může účastnit až poté, co 

se podrobí povinné registraci u konkrétního provozovatele hazardních her. Proces registrace je 

u těchto druhů hazardních her nastaven velmi obdobně. Zákon nejprve obecně stanoví, že 

podmínkou účasti na daném typu hazardní hry je registrace, kterou zajišťuje provozovatel. 

 
265 GAINSBURY, S. M., BLANKERS, M., WILKINSON, C., SCHELLEMAN-OFFERMANS, K., COUSIJN, J. 

Recommendation for International Gambling Harm-Minimisation Guidelines: Comparison with Effective Public 

Health Policy. Journal of Gambling Studies. Springer US Language: English, Databáze: Springer Nature Journals 

December 2014, 30, no. 4, p. 775. [online]. Available at: https://core.ac.uk/reader/19537670 
266 Sám zákon o hazardních hrách toto dělení sice nezná, ale z pohledu systematiky požadavků na registraci 

a identifikaci hráčů se jeví toto dělení jako účelné. 
267 S výjimkou kurzových sázek na zvířecí dostih podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 

https://core.ac.uk/reader/19537670
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V procesu registrace dochází ke zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci, 

přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci uživatelského 

konta, které může mít daný sázející u konkrétního provozovatele pouze jedno.268 Na tomto kontě 

jsou drženy peněžní prostředky sázejícího odděleně od peněžních prostředků jiných sázejících 

i samotného provozovatele. Samotné hazardní hry se hráč účastní až po zadání svých 

přístupových údajů nebo po předložení jiného přístupového prostředku, kterým bývá nejčastěji 

hráčská karta. V některých případech je využíváno i jiných prostředků, například biometrického 

údaje v podobě otisku prstu.  

V procesu registrace je účastník povinen provozovateli poskytnout své identifikační 

a kontaktní údaje,269 které je provozovatel povinen ověřit a potvrdit. Způsob, jakým k tomuto 

ověření a potvrzení hráčem poskytnutých údajů dochází, není v zákoně stanoven obecně pro 

všechny druhy her. Popsán je pouze v ustanovení § 46, které se nachází v druhé části zákona 

v jeho hlavě IV, tedy v části týkající se pouze technických her. V tomto ustanovení se navíc 

nehovoří o „ověření a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů“ ale o „ověření totožnosti 

a věku“. Je tedy otázkou, zda se jedná o dva autonomní na sobě nezávislé procesy, nebo jde 

o proces jeden, případně je proces „ověření totožnosti a věku“ podmnožinou procesu „ověření 

a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů“. Příliš světla do této otázky nevnáší ani 

důvodová zpráva k diskutovaným ustanovením.  

Proces „ověření totožnosti a věku“ v procesu registrace dle ustanovení § 46 zajišťuje 

dálkovým způsobem Ministerstvo financí ČR. Toto ověření probíhá tak, že jsou hráčem 

poskytnuté identifikační údaje dálkovým způsobem ověřeny prostřednictvím infomačního 

systému AISG,270 který je přes serverové rozhraní napojen na registr obyvatel. Registr obyvatel 

je součástí systému základních registrů provozovaných v rámci resortu Ministerstva vnitra 

ČR.271 Provozovatelé hazardních her se z důvodu bezpečnosti nenapojují v rámci procesu 

ověření totožnosti a věku sázejícího přímo do registru obyvatel, ale údaje, které jim žadatel 

o registraci poskytl, předávají Ministerstvu financí ČR, které jejich správnost ověřuje přes 

napojení systému AISG do systému základních registrů. Provozovateli se tak vrací pouze 

 
268 K procesu registraci u těchto her srovnej ustanovení § 29, § 44 a § 76 zákona o hazardních hrách. 
269 Jejich přehled je specifikován v ustanovení § 130 zákona o hazardních hrách. 
270 Jde o Informační systém pro dohled nad hazardními hrami (AISG), který ve své gesci buduje za pomoci 

externích dodavatelů Ministerstvo financí ČR. Informační systém pro dohled nad hazardními hrami se skládá ze tří 

částí, správní, dozorové a analytického modulu. Správní část funguje jako centrální místo pro správu informací 

a dokumentů nezbytných pro regulaci hazardních her. Informační systém v této části soustřeďuje všechny úkony 

související s vydáváním povolení, kontrolní činností. Do této části systému mají přístup také města a obce v rozsahu 

své působnosti podle zákona o hazardních hrách. Dozorová část zajišťuje podporu registrace hráčů a vedení rejstříku 

osob vyloučených z hraní hazardních her. Analytický modul bude shromažďovat veškerá finanční a herní data. Jeho 

výstupem budou reporty a analýzy potřebné pro výkon dozoru a kontroly nad hazardními hrami. 
271 Správa základních registrů. [online]. Dostupné z: https://www.szrcr.cz/cs/  

https://www.szrcr.cz/cs/
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informace o tom, zda údaje poskytnuté žadatelem o registraci byly v rejstříku nalezeny či 

nikoliv.  

Tato skutečnost je důležitá pro pochopení souvztažnosti tohoto procesu s procesem 

identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). 

Je třeba si uvědomit, že v rámci procesu „ověření totožnosti a věku“ podle ustanovení § 46 

zákona o hazardních hrách není ověřováno, zda osoba žádající o registraci skutečně poskytla své 

identifikační a kontaktní údaje, ale pouze skutečnost, zda osobou poskytnuté údaje se v rejstříku 

nacházejí. Proto tento systém v žádném případě nemůže nahrazovat proces identifikace podle 

ustanovení § 7 a násl. AML zákona. 

Vzdálená identifikace prostřednictvím systému AISG a systému základních registrů má 

i další nevýhody. Jednou z nich je skutečnost, že v registru obyvatel se nacházejí pouze státní 

občané České republiky, cizinci s trvalým pobytem na území České republiky, případně občané 

EU, kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 

3 měsíce.272 

U cizinců, kteří na území České republiky nemají trvalý ani přechodný pobyt a jejichž 

totožnost a věk nelze ověřit dálkovým způsobem, může být ověření totožnosti a věku provedeno 

pouze za fyzické přítomnosti identifikovaného a na základě jím předloženého průkazu 

totožnosti.273 Ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci za jeho fyzické přítomnosti 

a podle jím poskytnutého dokladu totožnosti považuje zákon o hazardních hrách pouze za 

možnost sekundární, kterou je možné využít pouze v případě, že ověření totožnosti a věku nejde 

provést dálkovým způsobem. Druhou kumulativní podmínkou je pak skutečnost, že osoba 

žádající o registraci se v registru osob nenachází. Pokud ověření totožnosti a věku nelze provést 

například z důvodu odstávky nebo údržby systému správy základních registrů nebo systému 

AISG, tento způsob ověření totožnosti a věku využít nelze.  

S ohledem na skutečnost, že k odstávkám systému AISG a systému správy základních 

registrů dochází poměrně často,274 nejeví se zvolená právní úprava jako úplně šťastná, a to hned 

z několika důvodů. Předně nelze považovat za vhodné řešení zákonem odkázat možnost 

soukromého podnikání na povinnou součinnost s informačním systémem veřejné správy. 

 
272 Kompletní přehled osob, které lze dohledat v registru obyvatel lze najít na Správě základních registrů. [online]. 

Dostupné z: https://www.szrcr.cz/cs/registr-obyvatel  
273 Srovnej k tomu § 46 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
274 Viz přehled plánovaných odstávek systému základních registrů dostupný na internetových stránkách Ministerstva 

financí ČR. [online]. [cit. 24. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-

a-provozovatele/sluzba-pro-overeni-existence-a-plnoletos. K technické nedostupnosti systému však dochází i mimo 

plánové odstávky.  

https://www.szrcr.cz/cs/registr-obyvatel
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/sluzba-pro-overeni-existence-a-plnoletos
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/sluzba-pro-overeni-existence-a-plnoletos
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V případě nefunkčnosti informačního systému pak na straně státu zbytečně vznikají otázky, zda 

je stát odpovědný za škodu způsobenou tím, že v rozporu se svou zákonnou povinností275 

nezajistí funkčnost systému pro ověření totožnosti a věku sázejících. V případě nefunkčnosti 

systému a nemožnosti využít náhradní řešení v podobě ověření totožnosti a věku za fyzické 

přítomnosti žadatele o registraci v herním prostoru, vzniká situace, kdy provozovatelé nejsou 

schopni provést registraci nového hráče, čímž jim pochopitelně může vznikat škoda v podobě 

ušlého zisku. 

Za účelem eliminace rizik spojených s náhradou škod v případě nefunkčnosti systému by 

se nabízelo zavést možnost provést ověření věku a totožnosti žadatele o registraci za jeho fyzické 

přítomnosti na základě předloženého dokladu totožnosti, jak je to umožněno u cizinců, kteří 

v registru obyvatel nejsou. Není úplně jasné, proč je tato možnost státním občanům České 

republiky zapovězena. Zvláště pak v případě, kdy je systém pro dálkovou registraci hráčů 

nedostupný.  

Tato nelogičnost je o to více zarážející s vědomím toho, že jak již bylo uvedeno výše, 

prostřednictvím dálkového ověření totožnosti a věku není zkoumáno, zda osoba žádající 

o registraci skutečně provozovateli předala své identifikační údaje, ale pouze skutečnost, zda jí 

předané údaje jsou k nalezení v registru osob.  

Ověření totožnosti a věku na základě fyzické přítomnosti po předložení platného dokladu 

totožnosti, při kterém se ověřuje i shoda podoby fyzicky přítomné osoby s vyobrazením na 

předloženém dokladu, tak ve skutečnosti představuje mnohem větší míru právní jistoty v ověření 

totožnosti a věku žadatele o registraci, než pouhé dálkové ověření existence jím poskytnutých 

údajů v registru obyvatel. 

V případě, že dojde k ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci nikoliv 

dálkovou cestou, ale za fyzické přítomnosti sázejícího v herním prostoru, lze takovému 

účastníkovi zřídit pouze tzv. „dočasné konto“,276 které může být aktivní nejdéle po dobu 

90 dnů277. Sázející, který chce po uplynutí této doby pokračovat v účasti na hazardní hře 

vyžadující registraci, se po uplynutí této doby musí znovu podrobit procesu registrace 

s ověřením jeho totožnosti a věku. 

I zde je otázkou, nakolik je institut dočasného konta u technických her skutečně potřebný 

a jaké jsou důvody, proč nelze i osobám, které se nenacházejí v registru obyvatel, zřídit konta 

 
275 Ministerstvo financí na sebe v ustanovení § 46 odst. 1 zákona o hazardních hrách skutečně tento závazek 

převzalo. Zmíněné ustanovení zní: „Pro účely registrace ministerstvo zajistí ověření totožnosti a věku osoby 

žádající o registraci dálkovým způsobem.“ 
276 Srovnej ustanovení § 47 zákona o hazardních hrách. 
277 V původním návrhu byla tato lhůta dokonce pouze 30denní.  



 

118 

 

 

trvalá. Obecné proklamaci uvedené v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, že „prostřednictvím 

osob, které na území České republiky pobývají pouze dočasně … může docházet k obcházení 

zákona a pod identitou cizího státního příslušníka by se tak mohla účastnit hry například osoba, 

jež by dle podmínek zákona byla ze hry vyloučena, nebo by tato konta mohla být využívána 

k páchání trestné činnosti, zejména v oblasti praní špinavých peněz“,278 chybí podle mého 

názoru validita i logické argumenty. V rámci procesu registrace jsou totiž hráči pouze přiděleny 

přístupové údaje a prostředky, kterými se hráč při každé své další návštěvě musí prokazovat. Až 

poté se může účastnit hry na technickém zařízení. Z důvodové zprávy ani z logicky věci není 

zcela zřejmé, proč je riziko zneužití přístupových prostředků u osob, které nejsou občany České 

republiky, vyšší než u našich občanů. Navíc každý provozovatel, jak již bylo uvedeno v kapitole 

5.1.1 Povinná registrace hráčů a zákaz hry osob mladších 18 let, musí při vstupu návštěvníka 

provést jeho identifikaci a kontrolu jeho totožnosti a věku. Obava o to, že by pod identitou cizích 

státních příslušníků hráli čeští občané, kteří jsou vyloučeni z účasti na hazardní hře, se tak zdá 

být lichá.  

Institut dočasného konta využívá zákon o hazardních hrách také v případě procesu 

registrace do internetových hazardních her, nicméně v tomto případě má jiné právní postavení 

i účel. Zatímco v případě dočasného konta pro technickou hru slouží toto konto výhradě cizím 

státním příslušníkům, jejichž totožnost a věk nelze ověřit dálkovým způsobem v registru osob, 

v případě registrace do internetových hazardních her slouží dočasné konto k tomu, aby se hráč 

mohl v omezené míře účastnit hazardních her po dobu, než dojde k ověření a potvrzení jeho 

„totožnosti a věku“, jeho „identifikačních a kontaktních údajů“ a jeho „údajů o platebním účtu 

nebo platební kartě“.279 Do doby, než jsou všechny tyto procesy ukončeny, hráč je zaregistrován 

a je mu zřízeno trvalé uživatelské konto, je hráči umožněno účastnit se internetových hazardních 

her právě prostřednictvím tzv. dočasného uživatelského konta. Toto konto může být aktivní 

maximálně po dobu 30 dní a během této doby nesmí celkový vklad hráče na dočasné uživatelské 

konto přesáhnout 3000 Kč. Z dočasného uživatelského konta hráč také nemůže vybírat již 

vložené vklady ani případné výhry. Pokud dojde ve stanoveném období 30 dnů k dokončení 

plnohodnotné registrace sázejícího, je zůstatek na dočasném uživatelském kontě převeden na 

jeho trvalé uživatelské konto. Pokud k ověření a potvrzení všech k registraci potřebných údajů, a 

 
278 Viz důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 146. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
279 Srovnej k tomu ustanovení § 76–78 zákona o hazardních hrách. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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tudíž k vytvoření trvalého uživatelského konta v této době nedojde, je provozovatel povinen 

hráči vyplatit neprosázený vklad.280  

Dočasné uživatelské konto je tak příkladem institutu, který umožňuje účast na 

internetových hazardních hrách, aniž by byla důsledně ověřena totožnost a zletilost sázejících. 

Tento institut byl do zákona zaveden s ohledem na nutnost poskytnout provozovateli určitý čas 

na ověření všech údajů nutných pro registraci hráče, které jsou v naprosté většině případů 

internetových hazardních her předávány vzdálenou cestou. S ohledem na technologický pokrok 

je však dnes tento proces proveden prakticky v reálném čase, a tak možnost hry osob mladších 

18 let přes institut dočasného konta prakticky nehrozí. Pokud by k této situaci přeci jen došlo, 

zákonem stanovený limit 3000 Kč a princip, podle kterého jsou výhry z dočasného konta 

vypláceny pouze na trvalé uživatelské konto, rizika hraní osob mladších 18 let dostatečně 

minimalizují.  

Hlavní rozdíl v procesu registrace do internetových hazardních her oproti registraci do 

technických her nebo kurzových sázek spočívá v tom, že identita sázejícího je zde navíc 

ověřována prostřednictvím povinnosti prokázat vlastnictví platebního účtu nebo platební karty, 

ze kterých budou na uživatelské konto převáděny finanční prostředky.  

Povinnost uvedení, ověření a potvrzení platebního účtu nebo platební karty při registraci 

má podle důvodové zprávy přispět nejen k posílení identifikace a ověření totožnosti osoby 

žádající o registraci, ale pomoci i k zajištění efektivnější ochrany proti nezákonným či nekalým 

finančním operacím.281 Zákon nedává žádné vodítko, pokud jde o způsob, jakým má dojít 

k prokázání skutečnosti, že hráč je majitelem platebního účtu nebo držitelem platební karty. 

Určení způsobu je tak ponecháno na provozovateli internetové hazardní hry. Důvodová zpráva 

jako jeden z možných způsobů uvádí tzv. „kontrolní platbu“. Skutečnost, že není způsob ověření 

platebního účtu nebo platební karty zákonem specifikován, lze v tomto případě vzhledem 

k technologickému vývoji v této oblasti považovat jednoznačně za správnou. Proces registrace 

do internetových her včetně ověření údajů o platebním účtu nebo platební kartě dnes probíhá 

paralelně s procesem tzv. převzetí identifikace podle ustanovení § 11 AML zákona. Tento proces 

je dnes prováděn v reálném čase na základě smluvní spolupráce mezi provozovateli 

internetových hazardních her a finančními institucemi. Institut dočasného konta u internetových 

hazardních her tak ve většině případů dnes ani nevzniká a jako takový je využíván spíše 

okrajově.  

 
280 Srovnej § 80 zákona o hazardních hrách. 
281 Důvodová zpráva zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 161. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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5.1.1.2 Hazardní hry s nepovinnou registrací, avšak s povinnou identifikací hráče před 

započetím hazardní hry 

Druhou kategorií hazardních her z pohledu snadnosti přístupu představují (ii) hazardní 

hry s nepovinnou registrací, avšak s povinnou identifikací hráče před započetím hazardní hry. 

Mezi tyto druhy hazardních her patří živé hry a bingo. U této kategorie her, jak již bylo řečeno, 

není registrace nezbytným předpokladem pro přístup k hazardním hrám, nicméně to neznamená, 

že by registrace u těchto her byla ze zákona vyloučena. Dokonce v mnoha případech je registrace 

provozovateli živých her či binga již dnes vyžadována, a to přesto, že podle zákona není 

povinná. Tato kategorie tak ve značné míře prakticky sdílí vše, co bylo výše řečeno o druzích 

hazardních her vyžadujících registraci. 

Provozovatelé živých her a binga povětšinou vyžadují registraci svých návštěvníků, 

ačkoliv to podle zákona není nutné, především z provozních a podnikatelských důvodů. 

Provozovatelé heren a kasin nejsou většinou schopni při vstupu návštěvníka do herního prostoru 

rozlišit, zda se bude účastnit technických her (kde je registrace povinná), nebo pouze her živých 

či binga (kde registrace zákonem vyžadována není). Proto většinou provozovatelé heren a kasin 

registrují všechny návštěvníky herního prostoru v rámci jednoho procesu. Rozdílem v porovnání 

s technickými hrami však zůstává, že hráčům živých her v procesu registrace nevzniká žádné 

hráčské konto, kde by byly drženy jejich finanční prostředky, ze kterých by mohli hradit vklady 

do hazardní hry a kam by jim byly vypláceny dosažené výhry. I tento rozdíl bude však brzo 

relativizován. 

Dne 19. 12. 2019 byla totiž na webových stránkách Ministerstva financí ČR zveřejněna 

tzv. „Technická specifikace informačního systému provozování hazardních her“282 týkající se 

rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle ustanovení § 16 zákona 

o hazardních hrách (dále jen „rejstřík vyloučených osob“). Rejstřík vyloučených osob je 

neveřejným informačním systémem veřejné správy, spravovaný Ministerstvem financí ČR, jehož 

cílem je zabránit vymezeným skupinám osob v účasti na vybraných druzích hazardních her 

(o tomto nástroji je podrobněji pojednáno v kapitole 5.2. Vyloučení hráče z přístupu ke hře).  

Zveřejnění technické specifikace k rejstříku vyloučených osob mělo s ohledem na znění 

přechodných ustanovení § 137 odst. 1 podstatný vliv i na účinnost celé řady ustanovení zákona 

 
282 Technická specifikace informačního systému provozování hazardních her. Oficiální internetové stránky 

Ministerstva financí ČR. [online]. [cit. 28. 5 2019]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-

hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886  

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886


 

121 

 

 

o hazardních hrách.283 Mezi tato ustanovení patří zejména dříve diskutovaná ustanovení týkající 

se procesu registrace sázejících do skupiny her, které vyžadují registraci. U těchto druhů her 

nebude možné do jednoho roku od zveřejnění technické specifikace, tedy od 19. 12. 2020, 

registraci dokončit bez ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána v rejstříku 

vyloučených osob.  

Z pohledu druhé skupiny her, tedy her, u kterých není vyžadována registrace, ale pouze 

identifikace na vstupu do herního prostoru, se jako nejzajímavější z ustanovení s odloženou 

účinností jeví ustanovení § 15 odst. 3 zákona o hazardních hrách. Podle tohoto ustanovení bude 

provozovatel binga a živé hry od 19. 12. 2020 povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit 

si sebeomezující opatření v podobě maximální čisté prohry za jeden den, limit maximální čisté 

prohry za jeden měsíc a limit maximálního počtu návštěv herního prostoru za jeden měsíc. 

Je zřejmé, že bez procesu registrace sázejícího včetně zřízení hráčského konta, na němž 

bude provozovatel evidovat počet návštěv účastníka i jeho „hráčskou bilanci“ v rámci 

jednotlivého dne a kalendářního měsíce, nebude provozovatel tyto podmínky schopen naplnit. 

Pokud dnes neexistuje mnoho podstatných rozdílů v přístupu ke hře mezi (i) skupinou her 

vyžadujících registraci a (ii) skupinou her vyžadujících pouze identifikaci na vstupu do herního 

prostoru, po výše uvedeném datu to bude platit téměř bezvýhradně. Poslední rozdíl spočívající 

v nepovinném zřizování hráčských kont totiž u druhé skupiny odpadne. Zákon sice nebude 

hovořit o explicitní povinnosti zřídit hráčům živých her a binga hráčská konta, nicméně si lze 

v praxi těžko představit jiné technické opatření, kterým by v takovém případě měl provozovatel 

dostát svým zákonným povinnostem. 

5.1.1.3 Hazardní hry, kterých je možné se účastnit bez registrace či identifikace sázejícího 

Třetí kategorií hazardních her z pohledu přístupu hráčů tvoří (iii) hazardní hry, kterých je možné 

se účastnit bez registrace či identifikace sázejícího. Mezi tyto hry patří loterie, tomboly a turnaje 

malého rozsahu. U těchto her, jak již bylo uvedeno výše, zákon nepožaduje registraci, ani 

identifikaci obsahující ověření totožnosti a věku sázejícího. Je tomu tak primárně z toho důvodu, 

že tyto hry nemají podle zákona vymezený žádný speciální prostor, kde by měly být nabízeny, 

ani jim zákon kromě místního omezení obsaženého v ustanovení § 13 (o tomto omezení je blíže 

pojednáno v kapitole 5.1.2.2 Vymezení míst, kde hazardní hry nemohu být provozovány) 

nestanoví žádná další omezení, pokud jde o jejich nabízení a přístup sázejících.  

 
283 Do jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace ministerstvem není provozovatel povinen plnit 

povinnosti podle § 14, § 15 odst. 3, § 17, § 30 odst. 3 písm. c), § 35 odst. 2, § 45 odst. 3 písm. c), § 55 odst. 2, § 75 

odst. 4 a § 77 odst. 3 písm. c) zákona o hazardních hrách. 
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Jedinou výjimku z principu anonymní účasti na tomto typu hazardních her lze v zákoně 

nalézt u turnajů malého rozsahu. Turnaje malého rozsahu lze považovat za jakousi podkategorii 

živých her. Turnaj malého rozsahu je definován omezenou výší vkladu a limitem maximálního 

počtu účastníků, kteří se turnaje mohou účastnit.284 Z pohledu ověřování totožnosti účastníků 

hazardních her je zajímavé ustanovení § 64 odst. 4, podle kterého je provozovatel turnaje malého 

rozsahu povinen provést bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu včetně jmenovitého 

seznamu účastníků a jejich identifikačních údajů. Tento zápis je povinen zaslat do 20 dnů místně 

příslušnému obecnímu úřadu a uchovat ho nejméně po dobu 5 let. V případě turnajů malého 

rozsahu je tak anonymita hráčů do jisté míry prolomena i u této třetí skupiny hazardních her. Na 

rozdíl od podrobných pravidel u (i) her vyžadujících registraci a (ii) her vyžadujících ověření 

totožnosti a věku účastníka zde však zákon nestanoví žádné podrobnosti o tom, jak mají být 

identifikační údaje od účastníků získány, ani o tom, jak má být jejich hodnověrnost ze strany 

provozovatele ověřena. Rovněž jsou tyto údaje zjišťovány až po skončení turnaje, čímž je dopad 

provedené „identifikace“ sázejícího v porovnání s prvními dvěma kategoriemi značně 

relativizován. 

5.1.1.4 Shrnutí hlavních závěrů k registraci a identifikaci a doporučení změn de lege 

ferenda  

Proces registrace a identifikace sázejícího představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů při 

snižování dostupnosti hazardních her a zvyšování kontroly nad jejich provozováním. 

Z provedené kategorizace je zřejmé, že míra ověření totožnosti u jednotlivých druhů her značně 

kolísá. U hazardních her vyžadujících registraci sázejících tento nástroj představuje velmi 

efektivní bariéru zamezující účasti osob mladších 18 let, i obecný nástroj pro snižování 

dostupnosti hazardních her. Nemožnost anonymního hraní (zejména to platí u technických her) 

podle ohlasů z legálního trhu hazardních her představuje pro hráče jednu z největších bariér pro 

přístup k hazardním hrám.  

Hráč je povinen v procesu registrace poskytnout provozovateli své osobní údaje, nastavit 

si sebeomezující opatření a v případě internetových hazardních her poskytnout i údaje o svém 

platebním účtu nebo platební kartě. S ohledem na požadavky identifikace a kontroly podle AML 

zákona jsou hráči u této kategorie her navíc povinni prokázat původ peněžních prostředků, které 

chtějí použít ke hře. Hráči jsou také povinni nastavit si sebeomezující opatření a od 19. 12. 2020 

 
284 Turnaje malého rozsahu se může účastnit maximálně 90 účastníků, přičemž vklad jednotlivce do turnaje nesmí 

přesáhnout 500 Kč za 24 hodin. Pořádání takového turnaje se ohlašuje místně příslušnému obecnímu úřadu. Srovnej 

k tomu ustanovení § 64 odst 1, 2 a § 105 zákona o hazardních hrách. 
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také bude značná část hráčské veřejnosti z účasti na těchto druzích hazardních her úplně 

vyloučena, a to v důsledku spuštění rejstříku vyloučených osob.  

Komplexnost procesu registrace společně s nutností poskytnout provozovateli hazardní 

hry téměř veškeré osobní údaje, které jsou navíc ještě porovnávány a ověřovány s veřejnými 

databázemi, představuje pro většinu hráčů takovou míru osobního nepohodlí, že to mnohé z nich 

z účasti na hazardních hrách odradí. Povinnou registraci lze tak podle mého názoru považovat za 

nejúčinnější nástroj ve snaze snižovat obecnou dostupnost hazardních her ve společnosti.  

Na druhou stranu nelze podle mého názoru nevidět jistou míru nepřiměřenosti v přístupu 

k hazardním hrám v komparaci s ostatními závislostními statky, které z pohledu 

celospolečenských dopadů i zdravotních rizik mohou na zdravý vývoj jedince působit 

přinejmenším stejně škodlivě. Pokud povinná registrace s ověřením totožnosti, věku, nastavení 

limitů konzumace a další opatření jsou zákonem vyžadovány u hazardních her, měl by podle 

mého názoru stát s odkazem na princip proporcionality umět přinejmenším zdůvodnit, proč se 

tato opatření neaplikují i v přístupu k ostatním závislostním statkům. Podle mého názoru není 

možné arbitrárně kombinovat paternalistický přístup státu v rámci jedné oblasti se závislostním 

potenciálem s liberálním přístupem s důrazem na osobní svobodu a svobodnou vůli jedince 

v ostatních oblastech. Taková národní politika v oblasti závislostí podle mého názoru vykazuje 

známky vnitřní nekonzistence a je nepřesvědčivá pro své adresáty. Působnost sociálních norem 

přitom v boji se závislostmi, jak jsme viděli, hraje mnohdy kruciální úlohu.  

Ve vztahu ke konkrétnímu legislativnímu provedení v zákoně o hazardních hrách u her 

vyžadujících registraci je zarážející, proč zákon přisuzuje ověření totožnosti a věku osoby 

žádající o registraci za její fyzické přítomnosti menší validitu (dočasné konto), nebo ji zakazuje 

provést úplně (například v případě nefunkčnosti nebo nedostupnosti dálkové registrace).  

Stávající úprava identifikace hráče v procesu registrace tak nerespektuje doporučení 

Evropské komise. Ta ve svém dokumentu ze dne 14. července 2014 „O zásadách pro ochranu 

spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online 

nezletilými osobami“ k otázce registrace vyzvala členské státy, aby proces registrace do 

hazardních her respektoval následující doporučení. Členské státy by měly zajistit, aby „proces 

registrace umožňoval provést ověření totožnosti v přiměřené lhůtě a nepředstavoval pro 

spotřebitele nebo provozovatele zbytečnou zátěž“. Registrační systémy by měly být 

konstruovány tak, aby „umožňovaly alternativní způsoby ověření totožnosti, zejména v situaci, 

kdy spotřebitel nemá přiděleno identifikační číslo daného členského státu, je-li požadováno, 
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nebo pro případ dočasné nedostupnosti databáze“.285 Nemožnost provést fyzickou identifikaci 

hráče v případě nefunkčnosti databází na straně státu tak představuje nejen zbytečné riziko 

z pohledu možných žalob legálních provozovatelů hazardních her, ale také zvyšuje motivaci 

hráčů, v případě nemožnosti se zaregistrovat u legálního provozovatele hazardních her, uspokojit 

svou poptávku na nelegálním trhu s hazardními hrami. 

Stejně tak není ze zákonného textu zřejmé, proč je proces dálkového ověření totožnosti 

a věku upraven pouze v části zákona týkající se technických her a jaký je vztah v tomto 

paragrafu obsažených pravidel k ostatním druhům hazardních her. V případě internetových her je 

tento vztah minimálně terminologický, když ustanovení § 77 odst. 6 stanoví, že: „Ministerstvo 

financí zajistí dálkovým způsobem ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci.“ Zákon 

zde používá stejnou terminologii jako v případě § 46 u technických her, nicméně další 

podrobnosti o průběhu tohoto ověření zde na rozdíl od ustanovení § 46 scházejí. V případě 

registrace do kurzové sázky již zmínka o procesu ověření a totožnosti a věku účastníků hazardní 

hry dálkovým způsobem chybí úplně. Z textu zákona tak není zřejmé, zda i provozovatelé 

kurzových sázek mají povinnost (případně možnost) v procesu registrace využít k ověření 

totožnosti a věku hráčů vzdáleného přístupu k registru osob či nikoliv. V případě, že nemohou, 

není jasné, proč u technických her je tato možnost povolena (respektive vyžadována) 

a u kurzových sázek tomu tak není. 

De lege ferenda tak lze jednoznačně doporučit určité legislativní úpravy v procesu 

registrace k hraní hazardních her. Proces registrace, který je společný kurzovým sázkám, 

technickým hrám i internetovým hrám, se jeví jako účelnější popsat v obecných ustanoveních 

zákona a zabránit tak doslovnému přepisování paragrafových znění, a souvisejícím výkladovým 

problémům. Pokud existují určité zvláštnosti pro některé druhy her, pak lze tyto odlišnosti 

definovat v rámci zvláštní hlavy věnované pouze této hře. Doporučit lze i vyjasnění vztahu mezi 

zákonnými pojmy „ověření totožnosti a věku“ a „ověření a potvrzení identifikačních 

a kontaktních údajů“. Zdá se, že se tyto procesy vzájemně překrývají, nicméně jejich vztah není 

ze zákonného textu ani důvodové zprávy patrný. 

Pro snížení rizika možných soudních sporů lze doporučit i odstranění závazku 

Ministerstva financí ČR provozovat systém vzdálené registrace nebo minimálně umožnit 

provozovatelům, aby v případě jeho výpadku proces registrace dokončili za fyzické přítomnosti 

žadatele v jejich provozovně. Doporučit lze i zrušení preference dálkové registrace nad registrací 

 
285 Doporučení Komise ze dne 14. července 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her 

online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami. Úřední Věstník Evropské unie, bod 21. 

[online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0478&from=CS  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0478&from=CS
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fyzickou. Za současného nastavení představuje ověření totožnosti a věku za fyzické přítomnosti 

hráče mnohem větší míru jistoty správného zjištění jeho identity a věku. Z tohoto důvodu 

a z důvodu odstranění nedůvodné diskriminace lze doporučit i odstranění tzv. „dočasného konta“ 

u osob, kteří nejsou občany České republiky. 

S ohledem na faktický vývoj, který nastal po uvedení zákona v život, lze doporučit 

i přehodnocení právní úpravy u hazardních her, kde sice není vyžadována registrace, avšak hráč 

musí být před počátkem své účasti na těchto hrách podroben identifikaci.286 Po zavedení 

povinnosti aplikovat sebeomezující opatření, které vyústí v povinné zřízení hráčských kont 

a vyloučení vybraných okruhů osob na základě rejstříku vyloučených hráčů287, již mezi prvními 

dvěma kategoriemi her nebude existovat praktických rozdílů. De lege ferenda lze tedy doporučit 

legislativní úpravu, která by proces registrace včetně procesu ověření totožnosti a věku hráče, 

zřízení hráčského konta a nastavení a dodržování sebeomezujících opatření upravovala jednotně 

pro všechny druhy her spadajících do prvních dvou kategorií.  

 V rámci kategorie her, kterých je možné se účastnit bez registrace i jakékoliv identifikace 

sázejícího, lze doporučit důsledné vyhodnocení dopadů, jaké má možnost anonymního sázení 

a volné dostupnosti těchto her na problémové hráčství. Jakkoliv jsou obecně hry spadající do této 

kategorie považovány za nejméně společensky nebezpečné, díky postupně mizejícím hranicím 

mezi jednotlivými druhy hazardních her se i v této kategorii mohou vyskytovat hry, které 

s ohledem na svou vysokou dostupnost mohou představovat bránu do světa hazardních her pro 

děti a dospívající. Minimálně lze doporučit stanovení věkové hranice u tombol s herní jistinou do 

100 000 Kč, u nichž dnes věková hranice účasti zcela chybí.  

5.1.2 Regulace míst, kde mohou být hazardní hry provozovány  

Druhou obecnou kategorií ovlivňující dostupnost hazardních her mimo omezení přístupu 

spočívajícího v limitech a požadavcích na straně sázejících představují limity míst, kde mohou 

být hazardní hry provozovány. 

Regulace míst, kde mohou být hazardní hry nabízeny, je obvykle zdůvodňována snahou 

o snižování škod hazardního hraní a nutností prevence problémového hráčství. Dřívější studie 

skutečně potvrzovaly, že existuje přímá korelace mezi počtem či hustotou herních provozoven 

a prevalencí problémového hráčství.  

Poslední dobou se však zdá, že tato přímá úměra pravděpodobně neplatí bezvýhradně. 

V posledních dvou až třech desetiletích po celém světě výrazně roste dostupnost hazardních her, 

 
286 Ať už ve smyslu zákona o hazardních hrách, nebo AML zákona. 
287 K zavedení dojde dne 19. 12. 2020. 
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která je způsobena primárně procesem liberalizace tohoto odvětví v převažující části světa spolu 

s mohutným a bezprecedentním rozvojem hraní hazardních her na internetu. Přesto existuje celá 

řada jurisdikcí, kde i přes větší dostupnost hazardních her výrazně klesá spotřeba hazardních her 

ze strany jejich hráčů i prevalence problémového hráčství ve společnosti. Tato situace je obvykle 

vysvětlována tzv. adaptací společnosti na dostupnost hazardních her288 (o tomto fenoménu bylo 

pojednáno v kapitole 4.4 Trendy prevalence problémového hráčství).  

Podle této teorie po počátečním vystavení společnosti hazardnímu hraní roste se zvyšující 

se dostupností hazardních her také míra účasti a množství peněz, které hráči hazardních her utratí 

v rámci nově zavedené kratochvíle. V průběhu času se však společnost na hazardní hraní 

adaptuje a lidé hrají méně, a to přesto, že se dostupnost hazardních her nadále zvyšuje. Proces 

adaptace podle některých studií může trvat celé generace,289 M. Abbott a R. Williams pozorovali 

tento jev již během pouhých sedmi let.290  

Přestože snaha o snižování počtu herních míst, kde se mohou občané setkat s legální 

nabídkou hazardních her, nemusí nutně mít oporu ve vědeckých studiích, objevuje se ve většině 

regulačních modelů. V České republice jsou tato opatření implementována i s ohledem na 

celospolečenskou poptávku po snížení počtu herních míst, jejichž počet u nás ještě v nedávné 

době výrazně překonával evropské i světové standardy.291  

V souvislosti se snahou snižovat všeobecnou dostupnost herních míst se obvykle 

využívají následující regulační opatření: (i) vymezení požadavků na místa, kde mohou být 

hazardní hry provozovány, (ii) vymezení míst, kde hazardní hry provozovány být nemohou, (iii) 

doregulování míst, kde se mohou provozovat hazardní hry podle požadavků místních samospráv 

nebo (iv) vymezení absolutního počtu technických her nebo herních míst, které mohou být na 

území daného státu provozovány. V českém prostředí byla diskutována všechna tato opatření, 

přičemž první tři jsou dnes i implementována zákonem o hazardních hrách. Z pohledu snižování 

dostupnosti hazardních her se zdá, že největší význam hraje zákonné vymezení požadavků na 

 
288 ABBOTT, M., BINDE, P., CLARK, L., HODGINS, D., JOHNSON, M., MANITOWABI, D., QUILTY, L. M, 

SPANGBERG, J., VOLBERG, R., WALKER, D., WILLIAMS, R. (2018). Conceptual Framework of Harmful 

Gambling: An International Collaboration, Third Edition. Gambling Research Exchange Ontario (GREO), Guelph, 

Ontario, Canada, p. 34, 36–39 [online]. Dostupné z: https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott 

%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-
%20third%20edition.pdf  
289 SHAFFER, H. J., HALL, M. N, VANDER BILT, J. Estimating the prevalence of disorded gambling behavior in 

the United States and Canada: a research synthesis. Am J Public Health. 1999 September; 89 (9): 1369–1376. 

[online]. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10474555  
290 ABBOTT, Max, WILLIAMS M. M., VOLBERG, R. A. Seven years on: A follow-up study of frequent and 

problem gamblers living in the community, Report number two of the New Zealand Gaming Survey. Department of 

Internal Affairs [New Zealand] 1999, p. 89–94. ISBN 0-478-09247-4.  
291 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 33. ISBN 978-80-7440-111-4.  

https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
https://www.greo.ca/Modules/EvidenceCentre/files/Abbott%20%20et%20al%20(2018)%20Conceptual%20framework%20of%20harmful%20gambling%20-%20third%20edition.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1508762/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10474555
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místa, kde mohou být hazardní hry provozovány. O ostatních opatřeních bude proto pojednáno 

jen okrajově.  

5.1.2.1 Požadavky na místa, kde mohou být hazardní hry provozovány 

Zákon o hazardních hrách obsahuje stanovení specifických požadavků na místa, kde 

mohou být hazardní hry provozovány zejména v souvislosti se stanovením pravidel pro druhy 

her, které jsou obecně považovány za nejvíce škodlivé z pohledu celospolečenských nákladů 

hazardního hraní, tedy pro technické hry, živé hry a bingo. Tyto hry zákonodárce odkázal do 

specializovaných míst, jejichž regulaci věnoval celou třetí část zákona o hazardních hrách. Tato 

místa jsou nazývána herními prostory, jimž jsou podle zákona herny a kasina.  

Předchozí právní úprava, tedy zákon o loteriích, kromě těchto dvou herních prostor znala 

ještě tzv. „místa se zvláštním provozním režimem“, kterými byly pohostinská zařízení, bary 

a další místa, která splňovala požadavky § 17 odst. 10 zákona o loteriích. Ve zvláštních 

provozních režimech mohlo být provozováno maximálně šest výherních hracích přístrojů, 

přičemž zde existovala povinnost zabezpečit zákaz hry osob mladších 18 let, kterého mělo být 

mimo jiné dosaženo tím, že tyto osoby neměly přístup do oddělené části provozovny, kde byly 

výherní hrací přístroje provozovány.  

Zvláštní provozní režimy představovaly místa, kde se s nabídkou nejrizikovějších druhů 

hazardních her setkal i jedinec, který primárně tyto prostory nenavštívil za účelem účasti na 

hazardních hrách. Spojením s prostory, kde často docházelo i k prodeji alkoholických nápojů, 

zde navíc docházelo k tomu, že tyto osoby byly nabídce hazardních her vystaveny v situacích, 

kdy jejich volní kontrola mohla být oslabena. Z tohoto důvodu lze konec existence zvláštních 

provozních režimů, který mimo jiné doporučovalo v rámci omezení dostupnosti i Národní 

monitorovací středisko pro drogy a závislosti,292 považovat za správný krok.  

Podle zákona o hazardních hrách tak mohou být technické hry, živé hry a bingo 

provozovány již jen v herních prostorech. Herním prostorem se podle zákona rozumí 

samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je určitý druh hazardní hry provozován jako 

hlavní činnost.293 V herně může být provozována pouze technická hra,294 v kasinu je 

 
292 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 15. ISBN 978-80-7440-111-4. 
293 Srov § 67 odst. 1, resp. § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
294 § 67 odst. 4 zákona o hazardních hrách. 
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provozována živá hra jako hlavní činnost295, nicméně kromě živé hry mohou být v kasinu 

provozovány také technické hry a bingo.296  

Zákon o hazardních hrách v rámci definice herního prostoru použil několik neurčitých 

právních pojmů, které následně dotvořila stanoviska a metodiky Ministerstva financí ČR, 

Generálního ředitelství cel a Ministerstva vnitra ČR. Požadavek, aby v herním prostoru kasina 

byla provozována živá hra jako „hlavní činnost“, podle Ministerstva financí ČR znamená, že 

živá hra v herním prostoru kasina „představuje činnost převažující, pro kterou byl herní prostor 

zřízen“297, přičemž však není nutné, aby příjmy provozovatele kasina z živých her převažovaly 

nad příjmy z ostatních druhů hazardních her provozovaných v herním prostoru kasina, neboť 

provozovatel „má jen omezené možnosti ovlivnit složení účastníků hazardní hry a jimi 

preferované druhy hazardních her, a tedy i to, která z hazardních her povolených v daném 

kasinu bude účastníky hazardní hry nejvíce preferovaná“.298 Na druhou stranu provozovatel 

nesmí „účastníkům hazardní hry záměrně znemožňovat účast na živé hře prostřednictvím 

nejrůznějších opatření“.299  

Pojem „hlavní činnost“ v případě živých her provozovaných v kasinu je třeba vykládat 

zejména v souvztažnosti s ustanovením § 68 odst. 4, podle kterého musí být v kasinu 

provozovány minimálně tři hrací stoly živé hry, u kterých musí být návštěvníkům kasina 

kdykoliv po celou dobu provozní doby umožněna hra.300 Pokud je tento požadavek naplněn, pak 

lze pravděpodobně hovořit o naplnění požadavku na „hlavní činnost“ bez ohledu na to, jaké 

druhy hazardních her budou v herním prostoru kasina ze strany hráčů preferovány nebo z jakých 

 
295 § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
296 § 68 odst. 3 zákona o hazardních hrách. 
297 Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve věci právního výkladu § 68 zákona o hazardních hrách ze dne 

8. 4. 2019, č.j. MF-7142/2019/9008-10, s. 4. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informace-

zadost-106_2019-04-08_Info-106-99-MF-7142-2019-9008.pdf  
298 Doplnění stanoviska k pojmu „hlavní činnost“ v § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách ze dne 16. 11. 2018, 

č.j. MF-18437/2018/3401-5, s. 2. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-

hry/verejna-sprava/stanoviska/2018/doplneni-stanoviska-k-pojmu-hlavni-cinno-33550 
299 Tamtéž. 
300 V souvislosti s povinností zajistit po celou dobu provozní doby živou hru na nejméně třech stolech živé hry stojí 

za povšimnutí stanovisko Generálního ředitelství cel, ze dne 18. 2. 2019, podle kterého je nutné, aby u každého stolu 

živé hry byl přítomen krupiér bez ohledu na skutečnost, o jaký typ živé hry se jedná a zda je možné objektivně 

zabezpečit provoz živé hry i s menším počtem krupiérů. V praxi se totiž v mnoha kasinech provozuje živá hra ve 
formě tzv. „kol štěstí“, která jsou na obsluhu poměrně nenáročná a u nichž je jeden krupiér schopen obsloužit i 

několik kol štěstí zároveň. Jakkoliv se zdá pochopitelná snaha Ministerstva financí ČR a celní správy zabránit 

provozovatelům kasin plnit povinnost provozovat živou hru jako hlavní činnost pomocí typů živých her, které 

nejsou náročné na obsluhu a nemusejí pro hráče vždy představovat nejatraktivnější formu živé hry, zdá se, že bez 

změny zákona je požadavek na neustálou přítomnost obsluhy v počtu odpovídajícím počtu povolených stolů živé 

hry požadavkem jdoucím nad rámec zákona. Viz Stanovisko ze dne 18. 2. 2019. [online]. Dostupné z: 

https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Odpov%C4%9B%C4%8F 

%20k%20dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%ADm%20dotaz%C5%AFm%20k%20ustanoven%C3%AD%20%C2%

A7%2068%20z%C3%A1kona%20o%20hazardn%C3%ADch%20hr%C3%A1ch.pdf Jeho právní rozbor pak lze 

nalézt na stránkách Institutu pro regulaci hazardních her. Viz https://www.iprh.cz/ 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informace-zadost-106_2019-04-08_Info-106-99-MF-7142-2019-9008.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informace-zadost-106_2019-04-08_Info-106-99-MF-7142-2019-9008.pdf
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/verejna-sprava/stanoviska/2018/doplneni-stanoviska-k-pojmu-hlavni-cinno-33550
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/verejna-sprava/stanoviska/2018/doplneni-stanoviska-k-pojmu-hlavni-cinno-33550
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Odpov%C4%9B%C4%8F%20%20k%20dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%ADm%20dotaz%C5%AFm%20k%20ustanoven%C3%AD%20%C2%A7%2068%20z%C3%A1kona%20o%20hazardn%C3%ADch%20hr%C3%A1ch.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Odpov%C4%9B%C4%8F%20%20k%20dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%ADm%20dotaz%C5%AFm%20k%20ustanoven%C3%AD%20%C2%A7%2068%20z%C3%A1kona%20o%20hazardn%C3%ADch%20hr%C3%A1ch.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Odpov%C4%9B%C4%8F%20%20k%20dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%ADm%20dotaz%C5%AFm%20k%20ustanoven%C3%AD%20%C2%A7%2068%20z%C3%A1kona%20o%20hazardn%C3%ADch%20hr%C3%A1ch.pdf
https://www.iprh.cz/
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jiných činností bude mít provozovatel kasina převažující část příjmů v rámci konkrétního 

herního prostoru. 

Dalším definičním prvkem herního prostoru, který si vyžádal následnou precizaci cestou 

dodatečných stanovisek, se ukázal být požadavek na jeho „samostatnost a stavební 

oddělenost“.301 Herna i kasino je podle zákona „samostatným stavebně oddělným prostorem“, 

přičemž však tyto pojmy nejsou zákonem žádným způsobem blíže specifikovány. Jejich 

specifikaci lze nalézt v Metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 5, 

které vydalo Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR.302 Podle tohoto 

metodického pokynu lze za samostatný stavebně oddělený prostor považovat „prostor 

disponující samostatným vstupem z ulice, nebo z veřejně přístupné vnitřní části budovy“, který 

„prostorově, věcně a funkčně nesouvisí s jinou podnikatelskou činností“.303  

Nad rámec zákonné definice tak metodikou bylo dovozeno, že herní prostor musí mít 

samostatný vchod z ulice, nebo z veřejně přístupné vnitřní části budovy. Za veřejně přístupnou 

vnitřní část budovy lze považovat chodbu, do které je volně, bez omezení, umožněn vstup 

veřejnosti a kde nedochází k prodeji jiného zboží či služeb. Do herního prostoru také nelze 

vcházet přes prostor jiné živnostenské provozovny.304  

Tento výklad lze považovat za rozumný, neboť jiným výkladem by došlo k popření 

úmyslu zákonodárce zakázat provozování technických her ve zvláštních provozních režimech. 

Na druhou stranu je třeba zmínit, že tento výklad se opět opírá pouze o metodické doporučení a 

stanoviska305 a lze čekat, že do doby potvrzení tohoto výkladu soudní instancí bude tento výklad 

předmětem právních sporů. 

V herním prostoru může hazardní hry provozovat vždy jen jeden provozovatel.306 Tento 

zákonný požadavek lze považovat za velmi rozumný a účinný. Do zákona byla tato podmínka 

vtělena především s ohledem na negativní zkušenost s výkonem státního dozoru podle zákona 

o loteriích, který tuto podmínku neobsahoval. V rámci provádění kontrol v herním prostoru, kde 

své hry nabízelo více legálních provozovatelů, bylo za předchozí právní úpravy velmi složité 

 
301 Srov § 67 odst. 1, resp. § 68 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
302 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Tvorba obecně závazných vyhlášek – práva 

a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her. [online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/ 
clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d  
303 Tamtéž, s. 35–37. 
304 Tamtéž. 
305 Na stanovisko Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva financí ČR navázalo ještě stanovisko celní správy. Viz 

Stanovisko k problematice samostatnosti a stavební oddělenosti herního prostoru definovaného v zákoně 

o hazardních hrách ze dne 30. 8. 2018. [online]. Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-

kompetence/hazard/ 

Documents/Stanoviska%20%20Stanovisko%20k%20problematice%20samostatnosti%20a%20stavebn%C3%AD%2

0oddělitelnosti%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf  
306 § 65 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 

https://www.mvcr.cz/odk2/%20clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/odk2/%20clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/%20Documents/Stanoviska%20%20Stanovisko%20k%20problematice%20samostatnosti%20a%20stavebn%C3%AD%20oddělitelnosti%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/%20Documents/Stanoviska%20%20Stanovisko%20k%20problematice%20samostatnosti%20a%20stavebn%C3%AD%20oddělitelnosti%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/%20Documents/Stanoviska%20%20Stanovisko%20k%20problematice%20samostatnosti%20a%20stavebn%C3%AD%20oddělitelnosti%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/%20Documents/Stanoviska%20%20Stanovisko%20k%20problematice%20samostatnosti%20a%20stavebn%C3%AD%20oddělitelnosti%20hern%C3%ADho%20prostoru.pdf
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určit, který z provozovatelů se dopustil porušení právní povinnosti a komu vzniká právní 

odpovědnost za konkrétní přestupek či správní delikt. Z důvodů zjednodušení výkonu státního 

dozoru a zabránění obcházení zákonných povinností zákon obsahuje i povinnost provozovatele 

zajistit, aby se v herním prostoru nenacházel žádný nepovolený stůl živé hry, případně 

nepovolené technické zařízení.307  

Ve snaze omezit atraktivitu herních prostorů zákon zakazuje i reklamu či jakoukoliv 

jinou formu propagace hazardních her, která nesmí být umístěna na budově nebo ve vnitřní části 

budovy, kde se herní prostor nachází.308 Jediným označením herního prostoru herny nebo kasina 

může být viditelný nápis obsahující slovo „herna“, případně „kasino“. Ani tato ustanovení se 

neobešla bez cizelování cestou navazujících stanovisek. Podle Metodického doporučení 

k činnosti územních samosprávných celků č. 5 je například nepřípustné, aby se označení „herna“ 

či „kasino“ objevilo jinde než nad hlavním vstupem do herního prostoru. Pokud by se toto 

označení na vnějším plášti budovy objevilo vícekrát než jednou, jednalo by se již o zapovězenou 

formu propagace. Výlohy okna a vstupy herního prostoru musejí být zabezpečeny před 

nahlížením do vnitřních prostor (viz koncept „vizuální účasti“, o kterém bylo pojednáno 

v kapitole 5.1.1 Povinná registrace hráčů a zákaz hry osob mladších 18 let), nicméně forma 

zatemnění výloh a oken musí být zvolena tak, aby neobsahovala žádné symboly typické pro 

hazardní hru, neboť takové zobrazení by bylo považováno za nepřípustnou formu propagace.309 

Zákaz propagace a pravidla označování herních prostorů dále upravuje i stanovisko 

Generálního ředitelství cel „K některým otázkám souvisejícím s regulací reklamy dle zákona 

o hazardních hrách“.310 Toto stanovisko nad rámec metodického doporučení Ministerstva vnitra 

ČR například dochází k závěru, že na budově či na veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve 

které se herní prostor nachází, nesmí být umístěno ani logo, jakožto zaregistrovaná ochranná 

známka provozovatele, či označení obchodní firmy provozovatele, neboť logo či název firmy je 

již nutné považovat za reklamu, a tudíž porušení předmětného ustanovení.311  

Tento výklad lze považovat za velmi extenzivní výklad zákonného omezení 

a stanovování povinností nad rámec zákona. Účelem zákonného zákazu reklamy a propagace na 

 
307 § 65 odst. 3 zákona o hazardních hrách. 
308 § 66 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
309 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Tvorba obecně závazných vyhlášek – práva 

a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her. [online]. Dostupné z: 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d  
310 Stanovisko k některým otázkám souvisejícím s regulací reklamy dle zákona o hazardních hrách ze dne 4. 1. 2019 

vypracované Generálním ředitelstvím cel. [online]. Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-

kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Stanovisko%20k%20některým%20otázkám%20souvisej%C3 

%ADc%C3%ADm%20s%20regulac%C3%AD%20reklamy%20dle%20zákona%20o%20hazardn%C3%ADch%20 

hrách.pdf  
311 Tamtéž, s. 2. 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Stanovisko%20k%20některým%20otázkám%20souvisej%C3%20%ADc%C3%ADm%20s%20regulac%C3%AD%20reklamy%20dle%20zákona%20o%20hazardn%C3%ADch%20%20hrách.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Stanovisko%20k%20některým%20otázkám%20souvisej%C3%20%ADc%C3%ADm%20s%20regulac%C3%AD%20reklamy%20dle%20zákona%20o%20hazardn%C3%ADch%20%20hrách.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Stanovisko%20k%20některým%20otázkám%20souvisej%C3%20%ADc%C3%ADm%20s%20regulac%C3%AD%20reklamy%20dle%20zákona%20o%20hazardn%C3%ADch%20%20hrách.pdf
https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/hazard/Documents/Stanoviska%20-%20Stanovisko%20k%20některým%20otázkám%20souvisej%C3%20%ADc%C3%ADm%20s%20regulac%C3%AD%20reklamy%20dle%20zákona%20o%20hazardn%C3%ADch%20%20hrách.pdf
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budově, kde se nachází herní prostor, je dle důvodové zprávy k zákonu „eliminace 

potencionálních negativních rizik vůči osobám, které se hazardních her primárně neúčastní“312, 

nicméně nemožnost herní prostor označit logem nebo názvem obchodní firmy provozovatele jde 

pravděpodobně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. Tento extenzivní výklad 

značně stěžuje spotřebitelům informovaný pohyb na trhu s legálními hazardními hrami, když jim 

znemožňuje bez vstupu do herního prostoru zjistit, kdo daný herní prostor provozuje.  

To je ještě více zarážející v situaci, kdy má hráč povinnost registrovat se a zřídit si 

hráčské konto u každého provozovatele hazardních her zvlášť. Zákaz uvedení loga či obchodní 

firmy na vnějším plášti budovy znemožňuje hráči identifikovat provozovatele hazardních her, 

který daný herní prostor provozuje, a určit tak (bez vstupu do herního prostoru), zda se jedná 

o provozovatele, kde je již k hazardní hře registrován. 

Ve stejném stanovisku Generálního ředitelství cel lze nalézt i další výklad značně 

rozšiřující zákaz obsažený v zákoně o hazardních hrách nad rámec zákonného textu. Podle 

tohoto stanoviska totiž není zakázaná jen reklama či propagace na vnějším plášti budovy, kde se 

nachází herní prostor, ale také reklama nacházející se v bezprostřední blízkosti budovy, 

například u vstupu do herního prostoru.313 Samotné stanovisko připouští, že s ohledem na zásadu 

legální licence, podle níž je právně dovoleno vše, co není zákonem zakázáno, je udělení sankce 

za existenci reklamy v blízkosti herního prostoru problematické, přesto podle tohoto stanoviska 

není v konkrétním případě vyloučeno. I v tomto případě lze uvedenou rozšiřující interpretaci 

zákonných ustanovení považovat za problematickou a lze důvodně očekávat přezkoumání tohoto 

výkladu v rámci soudních řízení. 

Za nejdůležitější opatření týkající se herních prostorů, které efektivním způsobem vedlo 

k snížení jejich počtu, lze jednoznačně považovat požadavek na minimální počet provozovaných 

technických zařízení a hracích stolů živé hry v hernách, resp. v kasinech. Podle ustanovení § 67 

odst. 5 lze v herně provozovat minimálně 15 povolených herních pozic technické hry. V kasinu 

je minimální požadavek stanoven na 30 povolených hracích pozic technické hry a minimálně tři 

hrací stoly živé hry, které, jak již bylo řečeno, musejí být provozovány po celou provozní dobu 

kasina. S každým dalším stolem živé hry mohou být nad limit 30 herních pozic v kasinu 

provozováno dalších 10 herních pozic technické hry. Tímto opatřením má být zabezpečeno, aby 

v herním prostoru kasina byla provozována živá hra jako hlavní činnost. Pokud je v kasinu po 

 
312 Důvodová zpráva zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 155. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
313 Tamtéž, s. 3–5. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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celou provozní dobu v provozu 10 a více stolů živé hry, limit na počet technických zařízení již 

zákonem stanoven není.314 

Toto opatření, jakkoliv se na první pohled může zdát jako opatření nutící provozovatele 

provozovat zákonem minimálně stanovený počet technických zařízení i v provozovnách, kde po 

takovém počtu nemusí existovat přirozená poptávka, ve svém důsledku vede k značné redukci 

počtu herních prostor i počtu legálně provozovaných technických zařízení. Technické hry se díky 

těmto opatřením koncentrují do menšího počtu větších heren a kasin, což má za následek nejen 

snížení dostupnosti tohoto druhu hazardních her, ale také jednodušší a efektivnější výkon 

kontroly ze strany státu.  

Kromě regulace minimálního počtu provozovaných technických zařízení se ukázalo jako 

velmi efektivní omezení provozní doby heren. Ty nesmějí být v provozu od 3:00 do 10:00 hodin. 

Tato povinná přestávka v nočních a ranních hodinách znemožňuje hráčům kontinuální hru 

v situacích, kdy může být souvislým hraním oslabena volní schopnost ukončit dlouhotrvající hru 

na technickém zařízení.  

Právní požadavky vymezující herní prostory a stanovující pravidla pro jejich provozování 

se ukázaly jako velmi důležité pro dosažení cíle právní úpravy spočívající v omezení dostupnosti 

nejrizikovějších druhů her a jejich koncentraci do menšího počtu specializovaných míst, kam 

zavítají pouze osoby s úmyslem se těchto her účastnit. V posledních letech lze pozorovat 

dramatický úbytek počtu provozovaných technických zařízení i provozoven, kde jsou tyto hry 

hráčům dostupné.  

Zatímco v roce 2011, kdy dosáhl trh s technickými hrami, pokud jde o počet technických 

zařízení a provozoven, svého vrcholu, bylo v České republice provozováno téměř 102 tisíc 

technických zařízení ve více než 8 300 provozovnách, v roce 2018 po plné účinnosti zákona 

o hazardních hrách klesl počet technických zařízení na území České republiky na necelých 

40 tisíc, které byly provozovány v přibližně 1640 provozovnách. Počet provozovaných 

technických her tak po účinnosti nového zákona klesl oproti svému vrcholu v roce 2011 o více 

než 60 %, počet provozoven dokonce o více než 80 %.315 Počet technických zařízení i heren 

a kasin podle všeho klesá i nadále. Podle prozatím neoficiálních informací klesl počet 

 
314 § 68 odst. 4, 5, 6 zákona o hazardních hrách. 
315 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. 

(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 25–32. ISBN 978-80-7440-229-6. 
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technických zařízení na začátku roku 2020 meziročně o dalších 7,3 % na 36 800 a počet heren 

a kasin dokonce o 33 % na 1227.316  

Zdá se tak, že jeden z primárních cílů nové právní úpravy, tedy dosáhnout snížení počtu 

provozoven, kde jsou dostupné nejrizikovější druhy hazardních her, se daří naplnit ještě více, než 

se dalo předpokládat. Tohoto snížení nebylo dosaženo pouze stanovením požadavků na herní 

prostory a zákazem zvláštních provozních režimů, ale také spolupůsobením dalších opatření 

regulujících místa, kde je možné provozovat nejrizikovější druhy hazardních her. 

5.1.2.2 Vymezení míst, kde hazardní hry nemohu být provozovány 

Zákon o hazardních hrách, stejně jako předcházející zákon o loteriích, vymezuje prostory, 

kde je provozování hazardních her zakázáno. Jejich konkrétní výčet lze nalézt v ustanovení § 13 

hazardního zákona. Jedná se zejména o školy, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, 

zařízení sociálních a zdravotních služeb nebo prostory církví a náboženských společností.317 

V tomto výčtu hazardní zákon vyšel z předchozí právní úpravy. Základní výčet platný pro 

všechny druhy hazardních her je v ustanovení § 13 odst. 2 rozšířen o prostory sloužící orgánům 

veřejné moci. V rámci legislativního procesu z tohoto ustanovení vypadly některé druhy 

hazardních her. Celkově je tak dnes vymezení míst, kde nelze provozovat hazardní hry, značně 

nekonzistentní, když například v budově orgánu veřejné moci lze provozovat kasino, avšak 

nikoliv sběrnu kurzových sázek. De lege ferenda lze proto doporučit sjednocení těchto kategorií, 

respektive vyloučení možnosti provozovat všechny druhy hazardních her ve všech uvedených 

typech chráněných budov.  

5.1.2.3 Doregulování míst, kde se mohou provozovat hazardní hry podle požadavků 

místních samospráv 

Základní zmocnění pro obce regulovat na svém území provozování určitých druhů 

hazardních her vychází z ustanovení § 12 zákona o hazardních hrách. Podle tohoto ustanovení 

obec může na základě zmocnění jiného zákona318 vydat „obecně závaznou vyhlášku, ve které 

stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány 

pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých 

místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že 

provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno“.  

 
316 Počet heren v ČR klesl podle MF meziročně o třetinu na 1227. In: České noviny. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-heren-v-cr-klesl-podle-mf-loni-mezirocne-o-tretinu-na-

1227/1839956  
317 Kompletní výčet v § 13 zákona o hazardních hrách. 
318 Konkrétně jde o § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-heren-v-cr-klesl-podle-mf-loni-mezirocne-o-tretinu-na-1227/1839956
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-heren-v-cr-klesl-podle-mf-loni-mezirocne-o-tretinu-na-1227/1839956
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Obec tak má právo určité druhy hazardních her na svém území (i) zcela zakázat, (ii) nebo 

vymezit místo a čas, kde je zakázáno tyto druhy hazardních her provozovat, (iii) případně určit 

místo a čas, kde mohou být tyto druhy her provozovány. Rozsah druhů her, které jsou schopny 

obce cestou obecně závazných vyhlášek regulovat, kopíruje druhy her, které je možné 

provozovat výhradně ve specializovaných herních prostorech heren a kasin, tedy technické hry, 

živé hry a bingo. Nad rámec těchto her mohou obce ještě na místní úrovni regulovat provozování 

turnajů malého rozsahu. 

Zmocnění obce regulovat hazardní hry na místní úrovni vychází z premisy, že obce znají 

nejlépe situaci v dané obci a v rámci regulace místa a času jsou schopny nejlépe zohlednit místní 

poměry a specifika.319 Zmocnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky se opírá o čl. 104 

odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Ústava“), který zmocňuje obce k originální normotvorbě. Toto právo bylo opakovaně 

potvrzeno judikaturou Ústavního soudu, který se otázce pravomocí obcí při regulaci hazardních 

her věnoval především v sérii svých nálezů mezi roky 2011 až 2013.320  

To, že obce mohou na základě svého ústavou garantovaného práva na obecní samosprávu 

a v rámci svého zákonného zmocnění vydávat obecně závazné vyhlášky regulující provozování 

hazardních her, však neznamená, že v této činnosti nejsou žádným způsobem limitovány. 

S ohledem na skutečnost, že obecně závazné vyhlášky, které regulují provozování hazardních 

her výrazným způsobem, zasahují do jiných ústavním pořádkem a evropským právem 

chráněných práv, musí obce při své normotvorbě zohlednit celou řadu principů a pravidel.  

Obecně závazné vyhlášky musejí být především řádně zdůvodněny a musejí být založeny 

na objektivních, konzistentních, nediskriminačních a předem známých kritériích.321 Tyto 

 
319 Z této premisy vychází i doporučení NMS, které později schválila svým usnesením i vláda. NMS doporučilo 

specifikovat úlohu obcí tak, aby nadále mohly nabídku hazardních her na svém území „doregulovat“, tj. upřesnit 

národní pravidla v závislosti na lokální situaci. Viz Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných 

celků: Tvorba obecně závazných vyhlášek – práva a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her, s. 108–109 
[online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim 

.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d a dále MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., 

GROHMANNOVÁ, K., LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní 

v České republice a jeho dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 13. ISBN 978-80-

7440-111-4. 
320 Viz nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011, Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011 a Pl. ÚS 22/11 ze 

dne 27. 9. 2011. 
321 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Tvorba obecně závazných vyhlášek – práva 

a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her, s. 108–109. [online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2 

/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim%20.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim%20.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/odk2%20/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/odk2%20/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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požadavky vyplývají nejen z výše uvedené judikatury Ústavního soudu a principů dobré správy, 

ale také z velmi bohaté judikatury Soudního dvora Evropské unie.322  

Další limity pocházejí přímo z textu zákonného zmocnění umožňujícího obcím vydávat 

v této oblasti normativní právní akty. Zmocnění obce vydat obecně závaznou vyhlášku v zákoně 

o hazardních hrách se, jak již bylo řečeno, opírá o obecné zmocnění v zákoně o obcích, obsažené 

v ustanovení § 10 odst. 1 zákona o obcích.323 Podle tohoto ustanovení může obec v samostatné 

působnosti ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou k „zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku“. Není tedy možné k regulaci cestou obecně závazných vyhlášek přistoupit, 

pokud v příčinné souvislosti s provozováním hazardních her k narušování veřejného pořádku 

nedochází.  

Jak upozorňuje například Ministerstvo vnitra ČR ve své metodice k vydávání obecně 

závazných vyhlášek v oblasti hazardních her324, případné narušování veřejného pořádku také 

nemůže být pouze konstatováno, ale musí mít racionální základ, tj. musí se například opírat 

o záznamy obecní policie. Stejně tak je nutné vzít v potaz, že pokud dochází na území obce 

k porušování veřejného pořádku v souvislosti s určitým herním prostorem provozovaným 

konkrétním provozovatelem, neznamená to, že k narušování veřejného pořádku bude docházet 

i v případě, že tento herní prostor bude mít pod patronací jiný provozovatel. 

Pokud na území konkrétní obce dochází k narušování veřejného pořádku, měla by obec 

před samotným vydáním obecně závazné vyhlášky nejprve využít všech dostupných, méně 

restriktivních opatření, které mohou pomoci k nastolení veřejného pořádku. Těmito opatřeními 

může být například ukládání sankcí za přestupky proti veřejnému pořádku podle zákona 

o přestupcích.325 Pokud by například obec za účelem ochrany veřejného pořádku přistoupila 

k vydání prohibitivní obecně závazné vyhlášky, aniž by využila jiná dostupná a méně restriktivní 

opatření, takový postup by pravděpodobně neprošel testem proporcionality. 

Za velmi důležitý limit, který ve své metodice zdůrazňuje i Ministerstvo vnitra ČR, lze 

považovat, že institut obecně závazných vyhlášek by neměl být využíván k nahrazování či 

suplování zákonné úpravy. Obecně závaznou vyhláškou nelze upravit oblasti, které již upravuje 

 
322 Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. června 2010 ve věci C-203/08, Sporting Exchange Ltd 

proti Minister van Justitie, bod 50; a dále rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. července 2012 ve věci 

C-470/11, SIA Garkalns v. Rīgas Dome, odst. 42. 
323 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
324 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Tvorba obecně závazných vyhlášek – práva 

a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her, s. 108–109. [online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2 

/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
325 Může se jednat například o přestupek podle ustanovení § 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

https://www.mvcr.cz/odk2%20/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/odk2%20/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
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zákon o hazardních hrách.326 Obec musí před vydáním obecně závazné vyhlášky vyhodnotit 

vhodnost a rozumnost takové právní úpravy, a to zejména s ohledem na princip proporcionality 

a nediskriminace.327 Zároveň musí vzít v potaz i pravidla vyplývající ze zákona o ochraně 

hospodářské soutěže328.  

Zákon o ochraně hospodářské soutěže ve svém ustanovení § 19a odst. 1 stanoví, že orgán 

veřejné správy nesmí konkrétního soutěžitele v rámci hospodářské soutěže zvýhodnit nebo ho 

vyloučit z hospodářské soutěže.329 K tomu podle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže330 dochází nejčastěji v situacích, kdy obec provozování hazardních her na svém území 

toliko omezí s tím, že někteří soutěžitelé mohou na trhu zůstat a jiným budou veřejnoprávní 

povolení k provozování hazardních her odebrána.331  

Obec tak kromě výše uvedených požadavků na svou normotvorbu musí při přípravě 

obecně závazné vyhlášky také vyhodnotit, zda „zvolená podoba regulace naplňuje princip 

proporcionality, resp. zda míra takového omezení je přiměřená konkrétním místním podmínkám, 

zda nepůsobí diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je nezbytné, 

k dosažení jejich cílů“.332 Pokud se tedy obec rozhodne umožnit provoz loterií jen na některých 

místech svého katastrálního území, je nezbytné stanovit dostatečně určitá a nediskriminační 

pravidla, na základě kterých bude taková podoba regulace uplatňována. Tato pravidla přitom 

musejí být předem známá a přezkoumatelná.333  

V případě, že obec přijme obecně závaznou vyhlášku, která tato pravidla nesplňuje, 

a naruší tak nebo vyloučí hospodářskou soutěž, může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

 
326 Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků: Tvorba obecně závazných vyhlášek - práva a 

povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her, s. 109–117. [online]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2 

/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
327 Tamtéž, s. 117. 
328 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
329 „Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou 

soutěž zejména tím, že a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů, b) vyloučí určitého soutěžitele nebo 

skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.“ Viz § 19a odst. 1 zákona 

č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
330 Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi ze 
dne 1. 9. 2014. [online]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokumenty.html  
331 K tomu dochází na základě ustanovení § 103 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách („Obecní úřad zruší 

povolení k umístění herního prostoru z moci úřední, přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto 

zákonem pro vydání povolení k umístění herního prostoru a nelze-li postupovat podle odstavce 1.“) ve spojení 

s § 98 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách („Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru, 

nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.“). 
332 Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi ze 

dne 1. 9. 2014, s. 1–2. [online]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokume 

nty.html 
333 Tamtéž, s. 2. 

https://www.mvcr.cz/odk2%20/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.mvcr.cz/odk2%20/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokumenty.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokume%20nty.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/metodiky-a-dokume%20nty.html
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zahájit správní řízení a udělit obci pokutu za spáchání přestupku,334 přičemž udělené pokuty za 

tato porušení bývají poměrně vysoké.335 

Obce jsou tedy v rámci snahy doregulovat provozování hazardních her na svém území při 

zohlednění místních specifik v poměrně nezáviděníhodné situaci. Na jejich činnost dopadají 

pravidla a limity stanovené českým i evropským právem, závěry vyplývající z judikatury 

Ústavního soudu, doporučení z metodických materiálů Ministerstva vnitra ČR i závěry ze 

správní praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V tomto labyrintu pravidel z různých 

právních oblastí je velmi obtížné se pohybovat i pro zkušené legislativce, přičemž lze očekávat, 

že většina obcí se s podobně složitou problematikou při přípravě obecně závazných vyhlášek 

doposud nesetkala, a chybí jim tak zkušenosti, jak aplikovat požadavky vyplývající z evropského 

primárního práva či českého zákona na ochranu hospodářské soutěže. 

Není proto překvapující, že většina obcí, které přikročily k regulaci provozování 

hazardních her na svém území, přistoupila k této problematice bez stanovování kritérií a dopředu 

známých nediskriminačních a přezkoumatelných pravidel a místo komplikovaného výběru míst 

a stanovování času, kdy mohou být hazardní hry provozovány, raději přistoupila k úplnému 

zákazu provozování hazardních her na svém území. 

To ostatně potvrzují i statistiky zveřejňované Národním monitorovacím střediskem pro 

drogy a závislosti. Podle přehledů zveřejňovaných ve výročních zprávách této instituce 

významně roste počet obcí, které vydaly obecně závazné vyhlášky regulující provozování 

hazardních her na svém území. V roce 2019 bylo takových obcí 685, což je o 45 více než na 

konci roku 2017. Z toho 418 obcí úplně zakázalo provozování hazardních her na svém území, 

což je o 44 obcí více, než na konci roku 2017 a přibližně dvakrát více než na konci roku 2013. 

Přes 60 % obcí regulujících provozování hazardních her zvolilo možnost úplného zákazu 

provozování na svém území.336 

 
334 Jde o přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže („Orgán 

veřejné správy se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 19a odst. 1 naruší hospodářskou soutěž“) 
335 Statutární město Karlovy Vary dostalo v roce 2016 pokutu ve výši 734 000 Kč (viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 

20. 12. 2017, č.j. ÚOHS-S0595/2016/VS-37308/2017/830/ESk), město Bílina v roce 2017 pokutu ve výši 275 000 
Kč. (viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 12. 2016, č.j. ÚOHS-S0538/2015/VS-49664/2016/830/ESk), město Děčín 

v roce 2018 pokutu ve výši 499 000 Kč (viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 28. 8. 2017, č.j. ÚOHS-S0444/2016/VS-

25120/2017) a statutární město Brno v roce 2020 prozatím v prvním stupni pokutu ve výši 828 000 Kč (viz Úřad 

uložil pokutu statutárnímu městu Brnu za diskriminaci na trhu hazardních her. In: Oficiální internetové stránky 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. [online]. [cit. 25. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.uohs.cz 

/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/2714-urad-ulozil-pokutu-statutarnimu-mestu-brnu-za-

diskriminaci-na-trhu-hazardnich-her.html) 
336 MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., 

TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. 

(Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 18. ISBN 978-80-7440-229-6. 
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Na tomto místě je však nutné připomenout, že ani stanovení úplného zákazu provozování 

hazardních her na území dané obce není opatření, které by obce zbavovalo nutnosti takové 

opatření zdůvodnit, prokázat narušování veřejného pořádku a provést testy proporcionality 

a zákazu diskriminace. Je zřejmé, že pokud dojde na základě vydané obecně závazné vyhlášky 

obce ke zrušení vydaného povolení k provozování hazardní hry a provozovateli tím vznikne 

majetková újma v podobě zmaření provedené investice, dají se očekávat soudní spory 

provozovatelů hazardních her s konkrétními obcemi. V tomto smyslu se dá očekávat, že kromě 

abstraktní kontroly zákonnosti nad vydávání obecně závazných vyhlášek ze strany Ministerstva 

vnitra ČR, respektive Ústavního soudu, budou obecně závazné vyhlášky podrobeny stále 

častějšímu přezkumu i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudnímu přezkumu 

iniciovanému provozovateli hazardních her, kterým na základě konkrétní obecně závazné 

vyhlášky nebude umožněno pokračovat v jejich podnikatelské činnosti.  

Systém doregulování hazardních her na místní úrovni cestou obecní normotvorby je ve 

světě poměrně ojedinělý. Je otázkou, nakolik je tento systém systematický a vhodný k regulaci 

statků se závislostním potenciálem. Pokud zůstaneme pouze v České republice, obce nemají 

zákonem svěřenou pravomoc zakázat prodej alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků, 

jakkoliv i prodej těchto produktů je způsobilý narušovat veřejný pořádek v obci a působit na 

lokální úrovni i další společenské náklady v podobě zhoršeného zdravotního stavu, sociálních 

problémů, snížení pracovního výkonu, kriminality, rozpadu rodin nebo neefektivního trávení 

volného času místní populace.  

Zdá se být efektivnější, pokud je politika v oblasti závislostí, jejich prevence a snižování 

škod spojených s jejich užíváním vytvářena koordinovaně a řízena centrálně na celostátní úrovni. 

Vytváření místních politik v přístupu k závislostním statkům podle mého názoru není efektivním 

nástrojem, jak přispět k rozumné a konzistentní politice v oblasti závislostí.  

Příklad regulace hazardních her v tomto ohledu může sloužit jako pilotní projekt pro další 

oblasti. Pokud například ve statutárně členěných městech, jako je hl. město Praha, existuje zcela 

odlišná politika v jednotlivých městských částech, které spolu přímo sousedí, v podobě, kdy 

například jedna městská část zcela zakáže provozování hazardních her na svém území 

a sousedící městská část k tomuto druhu podnikání chová liberálnější pohled, dochází pouze 

k přesunu hráčů a sociálních problémů z jedné městské části do druhé. Tento přístup není podle 

mého názoru efektivní z pohledu vytváření společenských norem a přesvědčení, které jak jsme 

viděli v kapitole 4.6.3. Preventivní opatření a společenské normy – společnou cestou ke snížení 

výskytu problémového hráčství ve společnosti, hrají významnou roli ve snaze snižování škod 

a prevence závislostního chování. Pokud každá městská část přijme zcela odlišná pravidla na 
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základě zcela odlišných důvodů a doporučení, nelze očekávat zformulování jednotných 

společenských norem podporujících rozumnou politiku snižování škod v oblasti závislostí.  

Konzumace tabákových výrobků poklesla, jak jsme viděli, mimo jiné také díky tomu, že 

se postoj společnosti ke kouření zásadně proměnil. Z okouzlující, kultivované a elegantní 

kratochvíle se dnes ve vnímání většiny společnosti kouření proměnilo v nečistou a zdraví 

poškozující závislost.  

Této změny ve vnímání by podle mého názoru nebylo dosaženo, pokud by jednotlivé 

obce nebo dokonce městské části mohly rozhodovat o tom, jaká má být místní politika 

v omezení přístupu k užívání tabákových výrobků, tedy kdyby například mohly rozhodovat o 

tom, zda se v restauračních zařízeních a veřejných prostorách nacházejících se na jejich území 

bude kouřit, či nikoliv, či v jakých prostorech, a zda vůbec, bude na jejich katastrálním území 

umožněn prodej tabákových výrobků. Výsledkem takové politiky je podle mého názoru 

fragmentizace a nesrozumitelnost regulace nevyhnutelně spojená s nižší mírou dodržování 

normativních pravidel ze strany jejich adresátů a většími náklady na vymáhání práva. Takto 

rozdrobená politika v oblasti závislostí podle mého názoru značně ztěžuje vytvoření 

a spolupůsobení společenských norem a znemožňuje dosažení cílů politiky prevence a snižování 

škod v oblasti závislostí.  

De lege ferenda lze proto podle mého názoru doporučit přehodnocení možnosti ovlivnit 

nabídku hazardních her na území konkrétní obce cestou obecně závazných vyhlášek. Politika 

v oblasti přístupu k legálnímu trhu s hazardními hrami by podle mého názoru měla být 

nastavována jednotně, centrálně a na základě odborných studií a poznatků. Role obcí v tomto 

procesu by měla spočívat spíše v zohlednění místních specifik v podobě podmínek, které tyto 

obce mohou vtělit do povolení k umístění herního prostoru na jejich katastrálním území. Rozsah 

těchto podmínek a jejich meze musejí být jasně stanoveny zákonem. Tyto podmínky musejí být 

také dostatečně srozumitelné a přehledné. Jen tak budou moci obce přistoupit k doregulování 

provozování hazardních her beze strachu z následných soudních sporů ze strany těch, které jejich 

regulace vyloučí z možnosti legálně podnikat na jejich území. 

Je třeba si uvědomit, že doba již pokročila a dnes jsou to samy obce, které ve správním 

řízení rozhodují o tom, zda vydají povolení k umístění herního prostoru, či nikoliv. Obce se tak 

dnes nemusejí cestou obecně závazných vyhlášek „bránit“ povolující praxi Ministerstva financí 

ČR, které se za účinnosti zákona o loteriích při povolování technických her neohlíželo na 

stanoviska obcí. S rostoucím rozmachem provozování hazardních her na internetu, které 

z podstaty tohoto provozování nejsou schopny obce cestou místní normotvorby jakkoliv ovlivnit, 

navíc obce nejsou schopny své obyvatele ochránit před hraním hazardních her ani v případě 



 

140 

 

 

úplného zákazu jejich provozování na území dané obce. V takovém případě se jen jejich 

obyvatelé, kteří se chtějí účastnit legálních hazardních her, přesunou do sousední městské části, 

obce nebo na internet s tím, že případné negativní externality spojené s nadměrným hraním 

hazardních her do značné míry stále ponesou obecní rozpočty obcí, kde hráči hazardních her 

bydlí, bez ohledu na skutečnost, že tyto obce nebo jejich městské části přistoupily k tzv. „nulové 

toleranci hazardu“.  

Je zřejmé, že to jsou právě obce, které citelně nesou negativní společenské dopady, které 

přináší provozování hazardních her na jejich území. Je rolí státu najít taková opatření, aby tyto 

dopady byly co nejvíce eliminovány a hrozící škody snižovány. Stejně tak je rolí státu nastavit 

systém redistribuce příjmů z provozování hazardních her tak, aby odpovídající část těchto příjmů 

směřovala do obecních rozpočtů, které jsou těmto problémům nejblíž a jsou efektivněji schopny 

alokovat tyto příjmy do programů prevence a snižování škod.  

Je správné, že to jsou obce, které dnes rozhodují o umístění herních prostorů a mají 

dokonalý přehled o rozsahu provozování hazardních her na svém území. V rámci této povolující 

praxe by tak měl být obcím vymezen prostor jak zohlednit místní znalost a lokální specifika 

v podobě podmínek, které bude nucen provozovatel usilující o provozování hazardních her na 

území dané obce splnit. 

Na druhou stranu se domnívám, že není naopak rolí místních samospráv rozhodovat 

o úplném zákazu určité činnosti regulované zákonem na svém území z mnoha výše uvedených 

důvodů. Pokud skutečně platí premisa, že jsou obce v politice snižování škod a prevence 

v oblasti závislostních statků efektivnější a povolanější, pak by v rámci jednotného přístupu měly 

mít pravomoc takto regulovat i všechny ostatní činnosti, které mají škodlivý dopad do veřejného 

pořádku nebo veřejného zdraví obyvatel na místní úrovni. Aktuální stav, kdy obce takto mohou 

regulovat jen přístup k jednomu typu závislostního statku, který z pohledu dopadů není ani 

statkem s nejvyššími negativními celospolečenskými dopady, nelze podle mého názoru 

považovat za systematický, koncepční a přiměřený.  

5.1.2.4 Vymezení absolutního počtu technických her nebo herních míst, které mohou být 

na území daného státu provozovány 

Při přípravě nového zákona o hazardních hrách bylo jednou z uvažovaných variant, jak 

omezit dostupnost nejrizikovějších druhů hazardních her, zavedení limitu maximálního možného 

počtu technických zařízení, která bude možné provozovat na území České republiky. Podle 

důvodové zprávy k zákonu by stanovení maximálního možného počtu legálně provozovaných 

technických zařízení mohlo být efektivním regulativním prvkem, který by vedl k částečnému 
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omezení dostupnosti technických herních zařízení. S ohledem na vysoký počet technických 

herních zařízení provozovaných na území České republiky v době přípravy zákona však 

důvodová zpráva hovoří o tom, že významnější omezení dostupnosti by představoval až limit 

stanovený na 50 % stávajícího počtu, tedy někde okolo hranice 39 000 kusů technických herních 

zařízení. Takové omezení se však zdálo být příliš drastické, a tak tato varianta nebyla 

doporučena.337 

Za povšimnutí stojí, že pouhé tři roky po účinnosti zákona o hazardních hrách bylo tohoto 

cíle dosaženo i bez stanovení zákonného maximálního limitu počtu technických herních zařízení. 

Podle posledních zpráv na začátku roku 2020 klesl počet provozovaných technických herních 

zařízení na 36 800, tedy dokonce více než v důvodové zprávě odmítnutých 50 %.338 Z toho je 

zřejmé, že kombinace výše uvedených opatření snižující dostupnost a atraktivitu technických her 

vede k tomuto cíli pravděpodobně ještě efektivněji než zákonem stanovený maximální počet.  

Stanovení maximálního počtu nelze a priori odmítat. Z pohledu regulace dostupnosti jde 

minimálně o opatření, které je velmi efektivní a je schopné řešit dostupnost hazardních her na 

celém území České republiky systematicky a koncepčně. Takovou regulaci dostupnosti lze podle 

mého názoru jednodušeji obhájit než selektivní a nekonzistentní regulaci cestou obecně 

závazných vyhlášek jednotlivých obcí. Na druhou stranu stanovení maximálního počtu vnáší do 

regulace hazardních her prvky koncesního režimu, který přináší celou řadu praktických 

problémů. V prvotním návrhu zákona o hazardních hrách byl obsažen systém dražení povolenek 

k provozování určitých druhů hazardních her, který byl však pro praktické potíže při 

implementaci takového systému v průběhu legislativního procesu opuštěn.  

Lze považovat za vhodnější řešení, pokud se vytýčeného cíle v oblasti snižování 

dostupnosti vybraných druhů hazardních her podařilo dosáhnout kombinací a spolupůsobením 

celé řady regulačních a preventivních opatření než zákonem stanoveným limitem.  

5.2 Vyloučení hráče z přístupu ke hře 

Kromě snižování dostupnosti hazardních her cestou místní regulace a povinnosti hráče 

registrovat se a zřídit si hráčské konto zákon o hazardních hrách obsahuje také opatření 

spočívající v možnosti (i) zákonného vyloučení určitých skupin osob z možnosti účasti na 

vybraných druzích hazardních her a (ii) možnosti dobrovolného sebevyloučení na straně 

 
337 Důvodová zpráva zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 74–75. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
338 Počet heren v ČR klesl podle MF meziročně o třetinu na 1227. In: České noviny. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. 

Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-heren-v-cr-klesl-podle-mf-loni-mezirocne-o-tretinu-na-

1227/1839956  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-heren-v-cr-klesl-podle-mf-loni-mezirocne-o-tretinu-na-1227/1839956
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-heren-v-cr-klesl-podle-mf-loni-mezirocne-o-tretinu-na-1227/1839956
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jednotlivce. Účelem obou těchto opatření je zabránit ve hře konkrétním osobám nebo skupinám 

osob, pro něž může účast na hazardních hrách představovat zvýšené riziko z pohledu rozvoje 

problémového hráčství.  

Technické zajištění těchto opatření se provádí pomocí tzv. rejstříku vyloučených osob. 

Tento rejstřík je neveřejným informačním systémem veřejné správy spravovaným Ministerstvem 

financí ČR, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám.339  

Pokud dojde k zápisu jednotlivce do rejstříku vyloučených osob, nesmí následně 

provozovatel takového jedince vpustit do herního prostoru a nesmí mu umožnit zřídit nebo 

používat uživatelské konto.340 Nemožnost účastnit se hazardních her v případě dobrovolného 

nebo zákonného vyloučení se tak netýká všech druhů hazardních her, ale pouze těch her, kde 

vzniká uživatelské konto (kurzové sázky, technické hry a všechny druhy internetových 

hazardních her), nebo které mohou být provozovány výhradně v herních prostorech heren a kasin 

(technické hry, živé hry a bingo). Z tohoto výčtu je zřejmé, že pokud je určitá osoba zapsána 

v rejstříku vyloučených osob, stále se může účastnit vybraných druhů hazardních her 

provozovaných v land based formě (konkrétně loterií, tombol a turnajů malého rozsahu).  

Rejstřík vyloučených osob nebyl spuštěn s účinností nového zákona o hazardních hrách 

a jeho spuštění bylo několikrát odkládáno především v souvislosti s komplikacemi s přípravou 

veřejné zakázky na jeho vybudování.341 S ohledem na prodlužování termínu spuštění se 

Ministerstvo financí ČR dostávalo pod poměrně ostrou kritiku z řad politiků i odborné 

veřejnosti.342 Konečné datum spuštění rejstříku vyloučených osob je stanoveno na 19. 12. 2020, 

kdy uběhne roční přechodné období od zveřejnění jeho technické specifikace na webových 

stránkách Ministerstva financí ČR.343 Provozovatelům hazardních her bylo od zveřejnění 

technické specifikace na konci roku 2019 poskytnuto roční přechodné období k tomu, aby se do 

 
339 § 16 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
340 § 17 zákona o hazardních hrách. 
341 Viz např. Ministerstvo má smlouvu na velkého bratra pro hazard. Po 2,5letém snažení. In: iDnes. [online]. [cit. 5. 

7. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/hazard-ministerstvo-financi-dohled-kontrola-

zakazka.A181219_142527_ekonomika_rts  
342 Viz Registr vyloučených hráčů má být od půlky příštího roku. In: Novinky [online]. [cit. 6. 7. 2020]. Dostupné z: 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/registr-vyloucenych-hracu-ma-byt-od-pulky-pristiho-roku-40302490, dále 

Zpráva o hazardu: Rejstřík vyloučených stále není, mezi Romy je osmkrát víc problémových hráčů. In: Česká 

justice. [online]. [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.ceska-justice.cz/2018/08/zprava-o-hazardu-rejstrik-

vyloucenych-stale-neni-mezi-romy-je-osmkrat-vic-problemovych-hracu/ a Hazardní Velký bratr nastoupí kvůli 

zpožděnému tendru až v roce 2018. In: E15. [online]. [cit. 6. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.e15.cz/ 

byznys/obchod-a-sluzby/hazardni-velky-bratr-nastoupi-kvuli-zpozdenemu-tendru-az-v-roce-2018-1317164  
343 Technická specifikace informačního systému provozování hazardních her. In: Oficiální internetové stránky 

Ministerstva financí ČR. [online]. [cit. 8. 7. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-

hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/hazard-ministerstvo-financi-dohled-kontrola-zakazka.A181219_142527_ekonomika_rts
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/hazard-ministerstvo-financi-dohled-kontrola-zakazka.A181219_142527_ekonomika_rts
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/registr-vyloucenych-hracu-ma-byt-od-pulky-pristiho-roku-40302490
https://www.ceska-justice.cz/2018/08/zprava-o-hazardu-rejstrik-vyloucenych-stale-neni-mezi-romy-je-osmkrat-vic-problemovych-hracu/
https://www.ceska-justice.cz/2018/08/zprava-o-hazardu-rejstrik-vyloucenych-stale-neni-mezi-romy-je-osmkrat-vic-problemovych-hracu/
https://www.e15.cz/%20byznys/obchod-a-sluzby/hazardni-velky-bratr-nastoupi-kvuli-zpozdenemu-tendru-az-v-roce-2018-1317164
https://www.e15.cz/%20byznys/obchod-a-sluzby/hazardni-velky-bratr-nastoupi-kvuli-zpozdenemu-tendru-az-v-roce-2018-1317164
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886
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tohoto rejstříku technicky napojily. Ministerstvo financí je následně povinno zajistit 

provozovatelům k tomuto rejstříku nepřetržitý dálkový přístup.344 

5.2.1 Zákonné vyloučení určitých skupin osob z možnosti účasti na vybraných druzích 

hazardních her 

Základní myšlenka spočívající v legislativní úpravě znemožňující určitým osobám účast 

na hazardních hrách spočívá v přesvědčení, že vybrané skupiny osob se nesmějí účastnit 

hazardních her s ohledem na jejich omezenou volní schopnost ovládat své chování, jejich 

hráčskou anamnézu nebo s ohledem na skutečnost, že se ocitly v životní situaci, kdy není jejich 

účast na hazardních hrách vhodná.  

Do první skupiny osob patří osoby, kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her 

a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení, a osoby, jimž bylo uloženo přiměřené omezení 

a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo 

ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.345 

V těchto případech je osobní svoboda jedinců spočívající v nemožnosti účastnit se hazardních 

her omezena jiným individuálním správním aktem (soudním rozhodnutím) a rejstřík 

vyloučených osob v těchto případech představuje spíše nástroj jak efektivněji vymoci plnění 

uložených opatření. 

Problematičtější se jeví druhá skupina osob, do které patří osoby pobírající dávky pomoci 

v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) a osoby s touto osobou společně 

posuzované346 a osoby vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího 

úpadek a způsoby jeho řešení.347 V těchto případech totiž jiné právní předpisy ani individuální 

správní akty či soudní rozhodnutí neomezují svobodu jednotlivce, ale zákaz účasti na hazardních 

hrách je uložen až zákonem o hazardních hrách.  

Velmi strohé zdůvodnění, proč jsou zrovna tyto skupiny osob omezeny na osobní 

svobodě a je jim znemožněno účastnit se hazardních her, lze nalézt v důvodové zprávě. 

V případě osob pobírajících dávky v hmotné nouzi není podle důvodové zprávy obecně 

přípustné, aby „na hazardní hry byly vydávány prostředky, které jsou primárně určené na řešení 

 
344 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 135. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
345 Srovnej k tomu ustanovení § 16 odst. 5 písm. d), e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů, a ustanovení § 48 odst. 4 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.  
346 § 16 odst. 5 písm. a), b) zákona o hazardních hrách. 
347 § 16 odst. 5 písm. c) zákona o hazardních hrách. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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závažných životních a sociálních situací“.348 V případě osob, u nichž byl pravomocně zjištěn 

úpadek, je pak důvod spatřován v tom, že „účast na hazardních hrách je úzce spojena se 

zadlužením celé řady obyvatel, kdy se velice často zadlužené osoby domnívají, že účast na 

hazardních hrách je nejlepší řešení sociálních, pracovních, osobních či finančních problémů“.349 

Dále také podle důvodové zprávy „je tak užití prostředků dlužníkem k hraní hazardních her 

v rozporu se základními principy úpadkového řízení“.350 

Jakkoliv se na první pohled může zdát správné omezit osobní svobodu těchto skupin osob 

za účelem jejich ochrany, respektive ochrany jejich věřitelů, není podle mého názoru provedení 

této myšlenky nezpochybnitelné. Obecně lze jistě souhlasit s myšlenkou, že není vhodné, aby 

osoby pobírající dávky v hmotné nouzi používaly státem přidělené finanční prostředky k účasti 

na hazardních hrách, a velmi pravděpodobně tak přispívaly k dalšímu zhoršení své tíživé životní 

situace. Stejně tak asi není pochyb o tom, že by osoby v úpadku neměly poškozovat zájmy svých 

věřitelů tím, že své disponibilní zdroje prohrají v hazardních hrách.  

Na druhou stranu je zřejmé, že podobné omezení volného nakladání s finančními 

prostředky by mělo být provedeno koncepčněji. Pokud skutečně platí premisa, že přidělené 

peněžní prostředky mají být použity výhradně na uspokojení základních životních potřeb nebo 

na úhradu závazků vůči věřitelům, pak by dispozice s těmito prostředky měla být omezena 

výhradně na uspokojení těchto legitimních cílů. Omezené skupiny obyvatel by si za tyto finanční 

prostředky neměly mít možnost vsadit loterii či v pokerovém turnaji, stejně jako by si za ně 

pravděpodobně neměly mít možnost koupit alkohol, tabákové výrobky, erotické služby nebo 

členství v golfovém klubu. 

V případě, že jsou tyto skupiny osob omezeny ve volném nakládání se svými finančními 

prostředky pouze v jedné oblasti, lze podle mého názoru jen velmi obtížně předpokládat, že 

dojde k dosažení cílů, které podle důvodové zprávy stály za zavedením tohoto opatření. Takové 

provedení je podle mého názoru opět nekoncepční, nesystémové a neproporcionální. 

5.2.2 Dobrovolné sebevyloučení na straně jednotlivce 

Dobrovolné sebevyloučení z možnosti účastnit se na hazardních hrách, které je 

provedeno na základě svobodného rozhodnutí jednotlivce, lze naopak považovat za 

bezproblémový nástroj, jenž může pomoci osobám, které nad svým hráčským chováním ztrácejí 

kontrolu. Tyto osoby v momentech zvýšené sebereflexe mohou učinit osobní rozhodnutí, 

 
348 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 81. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
349 Tamtéž, s. 136. 
350 Tamtéž, s. 81. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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spočívající ve snaze vyvarovat se dalšího hraní hazardních her. Zanesení tohoto rozhodnutí do 

rejstříku vyloučených osob jednoznačně posiluje možnost dodržení takovéhoto závazku 

a usnadňuje hráči čelit impulzivním rozhodnutím v obdobích, kdy může být jeho vůle dodržet 

své rozhodnutí oslabena. 

V tomto ohledu je zcela nepochybně správně, že možnost sebevyloučení z hraní 

hazardních her bude po spuštění rejstříku vyloučených osob centralizováno. V případě 

sebevyloučení tak budou mít všichni provozovatelé hazardních her povinnost sebevyloučeného 

hráče nevpustit do herního prostoru ani mu neumožnit zřídit si nebo používat dříve vytvořené, 

hráčské konto. V případě zápisu fyzické osoby do rejstříku vyloučených osob na její žádost může 

být tato osoba z rejstříku vymazána ne dříve než jeden rok od doby, kdy k zapsání do rejstříku 

došlo. O této skutečnosti musí být žadatel o zápis do rejstříku poučen.351  

Tento způsob sebevyloučení z možnosti hrát hazardní hry lze považovat za účinnější 

a lepší řešení než stávající systém, kdy se hráč může vyloučit ze hry na základě nastavení 

sebeomezujících opatření v procesu registrace do hazardní hry u konkrétního provozovatele. 

V rámci sebeomezujících opatření (podrobněji je o nich pojednáno v kapitole 5.3.1 

Sebeomezující opatření na straně hráče) si hráč může nastavit například limit v podobě doby, po 

kterou mu nebude umožněno přihlásit se do jeho uživatelského konta po jeho odhlášení.352 

Stejného cíle může být dosaženo i nastavením nulových limitů pro počet návštěv herního 

prostoru za kalendářní měsíc,353 nulového limitu pro výši sázek354 či nulového počtu přihlášení 

do uživatelského konta za kalendářní měsíc.355  

Limitem toho způsobu sebevyloučení, který je hráčům dostupný i nyní v době před 

spuštěním rejstříku vyloučených osob, je skutečnost, že tyto limity si hráč nastavuje jednotlivě 

pro každého provozovatele zvlášť. V případě, že by se tak hráč chtěl účinně sebevyloučit 

z možnosti hraní hazardních her, musel by tento proces absolvovat u všech legálně působících 

provozovatelů hazardních her. V opačném případě má stále možnost v rámci své slabé chvilky 

vložit finanční prostředky do hazardní hry u provozovatele, u kterého doposud registrován není 

nebo u kterého si tento limit prozatím nenastavil. Spuštění rejstříku vyloučených osob tak bude 

představovat v tomto směru významný posun směrem k efektivnější a jednodušší možnosti 

sebevyloučení se z hraní hazardních her na základě osobního rozhodnutí u všech legálně 

působících provozovatelů. 

 
351 § 16 odst. 7 zákona o hazardních hrách. 
352 § 15 odst. 2 písm. g) zákona o hazardních hrách. 
353 § 15 odst. 3 písm. c) zákona o hazardních hrách. 
354 § 15 odst. 1 písm. a), b), § 15 odst. 2 písm. a), b) zákona o hazardních hrách. 
355 § 15 odst. 3 písm. b) zákona o hazardních hrách. 
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Na druhé straně je potřeba zdůraznit, že ani nástroj dobrovolného sebevyloučení není 

možné považovat za všespásný. I přes skutečnost, že možnost sebevyloučení byla 

implementována v celé řadě jurisdikcí, přesvědčivé výsledky o efektivitě tohoto opatření podle 

provedených studií zatím chybějí356. Existují důkazy, že program umožňující sebevyloučení vede 

ke snížení závažnosti problémů a k omezení související psychologické tísně pouze u menšiny z 

těch, kteří se rozhodnou tento institut využít. Sebevyloučení si navíc nastaví dobrovolně pouze 1 

% problémových hráčů.357 Je tudíž třeba vyvinout úsilí, aby tato opatření byla skutečně 

využívána těmi, kteří možnost sebevyloučení z hazardních her potřebují nejvíce.  

5.3 Pravidla zodpovědného hraní  

Pod tímto pojmem jsou někdy označována všechna opatření, která mají vést ke snižování 

škod spojených s nadměrným hraním, tedy všechna opatření uplatňovaná v rámci harm-

reduction politiky.358 Zákon o hazardních hrách však pojmu zodpovědné hraní používá v užším 

slova smyslu, který respektuje i systematika této práce. Pod pojmem zodpovědného hraní 

v užším slova smyslu si tak zodpovědné hraní můžeme představit jako souhrn opatření 

spočívající v (i) nastavení sebeomezujících opatření na straně hráče, (ii) zpřístupnění 

relevantních informací hráčům hazardních her, (iii) úpravě strukturálních charakteristik her 

a prostředí, kde jsou provozovány, (iv) regulaci propagace, marketingu a reklamy nebo (v) 

zodpovědné politiky seberegulace na straně provozovatelů hazardních her (v této souvislosti je 

dále rozebrána především možnost vyvinutí nástroje pro včasnou detekci a účinnou intervenci 

problémového chování na základě herních dat konkrétního hráče). 

5.3.1 Sebeomezující opatření na straně hráče 

Sebeomezující opatření je možné definovat jako limity dobrovolně stanovené hráčem, 

které omezují jeho účast na hazardní hře. V porovnání s možností sebevyloučení, které vede 

k nemožnosti se hazardní hry zúčastnit, je sebeomezující opatření svou povahou mírnější 

opatření, neboť vede pouze k dobrovolnému nastavení limitů v rámci konkrétního druhu 

hazardní hry pro konkrétního hráče. 

 
356 GAINSBURY, Sally, BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: In: R. Pates, D. Riley 

(Eds.) Harm reduction in substance use and high-risk behaviour: International Policy and Practice. Oxford: Wiley-

Blackwell. Pp. 263–278, p. 14. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication 

/312167670_Harm_minimisation_in_gambling 
357 Tamtéž.  
358 K rozdílu těchto pojmů srovnej např. GAINSBURY, Sally, BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization 

strategies in gambling: In: R. Pates, D. Riley (Eds.) Harm reduction in substance use and high-risk behaviour: 

International Policy and Practice. Oxford: Wiley-Blackwell. p. 7–8. [online]. Available at: https://www.resear 

chgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation_in_gambling 

https://www.researchgate.net/publication%20/312167670_Harm_minimisation_in_gambling
https://www.researchgate.net/publication%20/312167670_Harm_minimisation_in_gambling
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Sebeomezující opatření jsou upravena v ustanoveních § 14 a § 15 hazardního zákona. 

Povinnost provozovatele nabídnout hráči nastavení sebeomezujících opatření platí u všech druhů 

hazardních her, u kterých je to technicky možné.359 Sebeomezující opatření spočívá v možnosti 

nastavit si limit maximální výše sázek, maximální výše čisté prohry, maximálního počtu 

přihlášení do uživatelského konta, maximální doby přihlášení na uživatelském kontu, doby 

nemožnosti přihlásit se na uživatelské konto nebo maximálním počtu návštěv herního prostoru 

za určité časové období.360 Sebeomezující opatření si hráč nastavuje v procesu registrace, 

případně při vstupu do herního prostoru a bez jejich nastavení nebo výslovného odmítnutí 

nemůže být hráč do hazardní hry zaregistrován, respektive vpuštěn do herního prostoru. Tato 

politika má přispět k tomu, že všichni hráči budou informováni o možnosti si sebeomezující 

opatření nastavit. 

V případě, že si hráč v procesu registrace nebo návštěvy herního prostoru nastaví 

sebeomezující opatření, nesmí mu provozovatel umožnit účast na hazardní hře, pokud by tím 

nebyl dodržen hráčem nastavený limit.361 Pokud hráč nastavení svého sebeomezujícího opatření 

zmírní, může být tato změna provedena nejdříve za sedm dní od žádosti hráče. V případě 

zpřísnění limitu je provozovatel povinen naopak takovou změnu provést neprodleně, nejpozději 

do 24 hodin od žádosti hráče.362 Časová prodleva v případě zmírnění nastavených limitů má 

zabránit impulzivní změně v hráčských limitech v případě, kdy hráč narazí na strop svého 

sebeomezujícího opatření.  

Sebeomezující opatření vypadají na první pohled jako velmi účinný nástroj, jak ovlivnit 

hráčské chování směrem k neškodné účasti na hazardních hrách, přesto mají své limity. Sama 

důvodová zpráva k nim uvádí, že jde pouze o podpůrný prostředek, který má v případě výskytu 

potencionálních negativních vlivů či dopadů tyto nechtěné skutečnosti pomoci překonat, zmírnit 

 
359 Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o hazardních hrách zní: „U hazardní hry, u které je to technicky možné, zejména 

pro loterie uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) až f), je provozovatel povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout 

a umožnit mu jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.“ Tato 

formulace je poněkud nešťastná, neboť kvůli neuzavřenému výčtu druhů hazardních her není zcela zřejmé, u kterých 
druhů tato povinnost vzniká. Mimo neurčitost ve výčtu druhů hazardních her stojí za povšimnutí také legislativní 

nepřesnost v terminologii, která se v tomto ustanovení objevuje. Ve shodě s předchozím zákonem o loteriích se zde 

o druzích hazardních her hovoří jako o „loteriích uvedených v § 3 odst. 2“. Loterie jsou však podle zákona o 

hazardních hrách pouze jedním z druhů hazardních her, a nikoliv obecným pojmem zastřešujícím všechny druhy 

hazardních her. Jakkoliv tato terminologická nepřesnost nepřináší v aplikační praxi pravděpodobně vážnější 

problémy, de lege ferenda lze doporučit úpravu tohoto ustanovení a použití správného obecného termínu „hazardní 

hry“. 
360 Srovnej ustanovení § 15 zákona o hazardních hrách. 
361 § 14 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
362 § 14 odst. 3, 4 zákona o hazardních hrách. 
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či eliminovat.363 Dopad sebeomezujících opatření na snižování škod hazardního hraní a prevenci 

vzniku problémového hráčství nelze přeceňovat.  

Podle dostupných studií si většina problémových hráčů limity vůbec nenastaví, nebo si je 

nastaví v takové výši, že ve skutečnosti nepředstavují žádnou překážku pro jejich účast na 

hazardní hře.364 Podle studie provedené na 47 000 hráčích internetových hazardních her pouze 

0,3 % hráčů překročilo své původně nastavené limity.365 Jiné studie ukázaly, že jakkoliv naprostá 

většina hráčů vyžaduje možnost nastavit si sebeomezující limity, následně této možnosti využije 

pouze kolem 1 % hráčů.366  

Dalším významným limitem užití sebeomezujících opatření je skutečnost, že hráči, kteří 

dosáhnou limitu svého nastaveného sebeomezujícího opatření, následně prudce zvyšují své 

sázky.367 Sebeomezující opatření tak nelze pravděpodobně považovat za intervenční nástroj 

schopný pomoci těm, kteří již nad svým hráčským chováním ztratili kontrolu (u těchto hráčů 

naopak může mít spíše negativní vliv podporující rizikovost hraní), ale spíše pouze za všeobecný 

nástroj prevence vzniku problémového hráčství u těch, kteří zatím žádné známky problémového 

chování nevykazují. 

Podle nedávných studií se také zdá, že u jednotlivých druhů her se dopady jednotlivých 

sebeomezujících opatření liší. Pro některé druhy her se zdá být účinnějším nástrojem nastavení 

sebeomezení v podobě časového limitu, u jiných druhů her spíše funguje omezení v podobě 

maximálních vkladů za časové období.368 Povinné nastavování širokého seznamu 

sebeomezujících opatření, jak je tomu například v případě české právní úpravy, může mít za 

následek naopak pokles ochoty hráčů si tato opatření nastavovat, a tím zvýšení míry 

problémového hraní. Zdá se býti efektivnější, pokud je využit spíše menší počet přiléhavějších a 

 
363 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 134. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
364 GAINSBURY, Sally, BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: In: R. Pates, D. Riley 

(Eds.) Harm reduction in substance use and high-risk behaviour: International Policy and Practice. Oxford: Wiley-
Blackwell. p. 11. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation 

_in_gambling 
365 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. The Efficacy of Responsible Fambling Tools in STREJCEK, Gerhard, 

EDER Markus, HOSCHER Dietmar ed. Games of Chance EU/Austria: Law, Compliance and Social Aspects, Wien: 

Linde Verlag GmbH, 2019, p. 115. ISBN 978-3-7073-4092-1. 
366 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 63. 

[online]. Dostupné z: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf – ve 

studii provedené v kanadské provincii Nové Skotsko například 98 % problémových hráčů požadovalo možnost 

nastavení sebeomezujících opatření, po jejich zavedení si limity nastavilo jen 2,8 % hráčů. Podle studie provedené 

v Austrálii to bylo dokonce méně než 1 %.  
367 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. The Efficacy of Responsible Fambling Tools in STREJCEK, Gerhard, 

EDER Markus, HOSCHER Dietmar ed. Games of Chance EU/Austria: Law, Compliance and Social Aspects, Wien: 

Linde Verlag GmbH, 2019, p. 115. ISBN 978-3-7073-4092-1. 
368 Tamtéž, s. 114–120. 
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účinnějších opatření než snaha implementovat všechny dostupné nástroje do jednoho 

regulačního rámce. 

Přes tyto limity je třeba považovat systém sebeomezujících opatření za užitečný nástroj 

zodpovědného hraní. Podle dostupných studií se 42–80 % problémových hráčů své závislosti 

zbaví přirozeně bez odborné pomoci a sebeomezující opatření představují účinný nástroj, jak 

v tomto procesu hráčům pomoci.369 V mezinárodní komparaci bude efektivita u nás zavedených 

sebeomezujících pravděpodobně vyšší, a to s ohledem na jejich plošné zavedení pro téměř 

všechny druhy her a povinné nastavení nebo odmítnutí těchto limitů v procesu registrace. 

5.3.2 Zpřístupnění relevantních informací hráčům hazardních her 

Zavedení informační povinnosti směrem k hráčům hazardních her vychází z přesvědčení, 

že hráč informovaný o relevantních skutečnostech týkajících se povahy konkrétní hazardní hry, 

jako jsou informace o matematické pravděpodobnosti výhry, o hodnotě maximální možné 

prohry, podrobných pravidlech hry atd., bude činit racionálnější rozhodnutí a bude omezovat 

svou účast na hazardních hrách v situacích, kdy se tato účast nezdá být rozumnou. K tomuto 

přesvědčení má být hráči dále pomáháno zveřejněním informací o jeho hráčské bilanci, 

zpřístupněním informace o času stráveném hazardním hraním nebo sdělením informujícím hráče 

o konkrétních rizicích hazardních her. 

Zákon o hazardních hrách obsahuje v mnoha svých ustanoveních informační povinnost 

provozovatele směrem k hráči hazardních her. Základním dokumentem, který představuje zdroj 

informací o povaze daného druhu hazardní hry, je herní plán vymezený v ustanovení § 8 tohoto 

zákona. Herní plán je dokument schvalovaný v rámci správního řízení ministerstvem financí370, 

který kromě jiného obsahuje popis pravidel hazardní hry, informaci o pravděpodobnosti výhry, 

výherním podílu, částce nejvyšší sázky, výhry a hodinové prohry atd.371 Vzhledem k rychlému 

technologickému vývoji v oblasti hazardních her umožňuje ustanovení § 133 odst. 2 písm. b) 

tohoto zákona Ministerstvu financí ČR za účelem řádného provozování hazardních her 

vyhláškou stanovit další náležitosti, které je provozovatel povinen upravit v herním plánu. Herní 

plán z pohledu praktického fungování představuje nejdůležitější dokument, který je 

provozovatelem předkládán v rámci žádosti o vydání základního povolení, a který tak 

 
369 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. The Efficacy of Responsible Fambling Tools in STREJCEK, Gerhard, 

EDER Markus, HOSCHER Dietmar ed. Games of Chance EU/Austria: Law, Compliance and Social Aspects, Wien: 

Linde Verlag GmbH, 2019, p. 115. ISBN 978-3-7073-4092-1. 
370 § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
371 § 8 odst. 1, 2 zákona o hazardních hrách. 
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představuje nejzákladnější zdroj informací o provozované hazardní hře pro hráče i povolující 

orgán. 

Kromě institutu herního plánu stanovuje dále zákon informační povinnost provozovatele 

směrem k hráči jednotlivě v rámci právní úpravy konkrétního druhu hazardní hry. Pro technické 

hry například stanovuje, že provozovatel je povinen (i) na každé herní pozici čitelným 

a viditelným způsobem zveřejnit varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá, (ii) na 

každé herní pozici čitelným a viditelným způsobem po celou dobu účasti účastníka hazardní hry 

zveřejnit ukazatel délky účasti na hazardní hře a celkový přehled čistých proher od aktivace 

uživatelského konta, (iii) na každé herní pozici čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv 

dostupným způsobem zveřejnit zůstatek na uživatelském kontě účastníka hazardní hry a částku 

nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, (iv) účastníka hazardní hry upozornit 

na nabídku využití a stav nastavených sebeomezujících opatření, a to po každém přihlášení do 

uživatelského konta.372  

Podobný rozsah informací musí být umístěn na viditelném místě v rámci herního prostoru 

herny nebo kasina373 a na internetové stránce, na níž je internetová hazardní hra provozována374. 

V herním prostoru a na internetové stránce musí být nad rámec výše uvedených informací také 

dostupná informace s kontaktními údaji instituce, která se zabývá prevencí a léčbou související 

s patologickým hráčstvím nebo ukazatel času viditelný po celou dobu účasti na hře. Přítomnost 

hodin v herním prostoru, které musejí být podle správní praxe celních úřadů viditelné ze všech 

jeho míst, má zabránit tomu, aby hráč ztratil v hráčském zápalu přehled o čase. 

Informační povinnost u hazardních her do značné míry reflektuje praxi z regulace 

ostatních závislostních statků. Zprávy upozorňující spotřebitele na potenciální škodlivé následky 

byly po desetiletí používány u tabákových i alkoholických výrobků a následně byly 

implementovány pro provozovatele hazardních her. Většina mezinárodních jurisdikcí dnes 

upravuje povinnost informovat o rizicích hazardních her, a to přesto, že zatím nejsou dostupné 

studie, které by přesvědčivě potvrdily účinnost těchto sdělení.375 Provedené studie naznačují, že 

existuje jen málo důkazů, že by samotné varování před riziky spojenými s hraním hazardních her 

 
372 § 49 zákona o hazardních hrách. 
373 § 66 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
374 § 75 zákona o hazardních hrách. 
375 GAINSBURY, Sally, BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: In: R. Pates, D. Riley 

(Eds.) Harm reduction in substance use and high-risk behaviour: International Policy and Practice. Oxford: Wiley-

Blackwell. p. 9–10. [online]. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation _in_gambling a také WILLIAMS, R. J., 

WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the 

Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre and 

the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 17 [online]. Available at: 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation%20_in_gambling
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nebo informace o fungování konkrétního druhu hry postačovaly ke změně problematického 

chování. Mohou však být nezbytným krokem ke zvýšení povědomí o možných dopadech 

hazardního hraní, a tím přispět k vytvoření potřebných sociálních norem.376  

Zatímco důkazy o efektivitě informačních kampaní ve formování postojů společnosti 

k hazardním hrám byly poměrně spolehlivě získány, schopnost kampaní vyvolat skutečné změny 

v chování hráčů je méně vědecky podložené.377 Z pohledu efektivity informačních kampaní se 

zdá být velmi důležité především to, jakým způsobem jsou informace hráčům prezentovány. Zdá 

se, že informační kampaně mají velmi omezený dopad, pokud nejsou jejich adresáti výslovně 

vyzváni k tomu, aby věnovali informačním kampaním svou pozornost, nebo pokud nejsou 

zaměřeny na úzkou skupinu osob, pro které jsou v kampaních prezentované informace skutečně 

relevantní.378  

Z pohledu doručování informace se zdá být mnohem efektivnější, pokud je zpráva hráči 

doručena dynamicky (objeví se na obrazovce hráče a vyžaduje od něj nějakou akci), než pokud 

je informace dostupná pouze staticky (například na boku technického zařízení nebo naspodu 

obrazovky). Doručování informací hráči například pomocí pop-up oken vede k většímu zásahu 

do pozornosti hráče. Přesto je třeba nadále zkoumat, zda tento „zásah“ následně vede i ke změně 

postoje a chování hráče.379 Přes několik málo pozitivních výsledků se zdá, že prozatím chybí 

přesvědčivé důkazy o tom, že by kampaně směřující k informování hráčů o povaze hry a jejich 

výsledcích měly jakýkoliv vliv na hráčovo chování380.  

Neúčinnost informačních kampaní na modifikaci hráčova chování lze téměř s určitostí 

potvrdit u obecných kampaní informujících hráče o povaze hazardní hry (například 

o pravděpodobnosti výhry) a jejích rizicích.381 Účinnější se v tomto ohledu zdají být nástroje, 

které dynamicky informují hráče o čase a finanční bilanci jeho probíhající hráčské seance. Zdá 

se, že hráče spíše ke změně chování přiměje informace, která není přehnaně paternalistická, 

 
376 GAINSBURY, Sally, BLASZCZYNSKI, Alex. Electronic gaming Machine Warning Messages: Information 

versus Self-Evaluation In: The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied 144 (1): 83–96. · November 

2009. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/41110180_Electronic_Gaming_Machine 

_Warning_Messages_Information_versus_Self-Evaluation  
377 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: A 

Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 19 [online]. 
Dostupné z: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
378 Tamtéž, s. 16. 
379 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. The Efficacy of Responsible Fambling Tools in STREJCEK, Gerhard, 
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neodbytná a obecná, a která není v rozporu s hráčovými názory a přesvědčením. V této 

souvislosti se proto doporučují spíše infomační zprávy, které přimějí hráče k sebereflexi 

a svobodnému rozhodnutí o další účasti na hazardní hře. Opatření podporující právo na 

autonomní rozhodnutí přijímají hráči s menším odporem, a spíše tak ovlivní i následnou změnu 

hráčova chování.382 

I přes výše uvedené se však zdá, že i u těchto dynamických opatření informujících hráče 

o času stráveném hazardní hrou jsou dopady do hráčova chování spíše marginální, jak ukazují 

provedené studie. 

V první studii provedené mimo laboratorní prostředí přímo v prostředí internetových 

technických her byla analyzována data více než 50 000 hráčů a sebrány výsledky z 800 000 

hráčských seancí. Hráčům byla po 1000 otočkách383 hry v online technické hře zobrazena 

zpráva: „Právě jste odehráli v kuse 1000 otoček technické hry. Chcete ve hře pokračovat 

(ANO/NE)?“ Z 4205 hráčských seancí, které dosáhly limitu 1000 otoček, se pouze 45 hráčů po 

tomto upozornění rozhodlo ve hře nepokračovat. Celkový dopad od změny chování hráčů byl 

menší než 1 %.384 

Podle předchozích studií účinnost opatření zvyšuje také personalizovaná normativní 

zpětná vazba o hráčské seanci, tedy kromě obecného informování o délce hráčské seance také 

jakési zasazení do kontextu. Ve výše provedené studii toho bylo dosaženo tím, že dynamicky 

vyskakující zpráva v rámci pop-up okna byla doplněna o následující sdělení: „Pouze malé 

procento hráčů odehraje více než 1000 otoček v kuse. Šance na výhru se nezvyšuje s délkou hry. 

Přestávka ve hře často pomůže a vy si můžete určit, jak tato přestávka bude dlouhá.“ 

Více než 1,6 milionu hráčských seancí bylo analyzováno v rámci tohoto druhého vzorku. 

Z 11 878 hráčských seancí trvajících více než 1000 otoček jich 169 bylo po zobrazení 

personalizované normativní zpětné vazby ukončeno. To představuje 1,39 % hráčských seancí. 

Jakkoliv tedy personalizovaná normativní zpětná vazba téměř zdvojnásobila procento hráčů, 

kteří ukončili své hraní v porovnání se skupinou, která byla pouze informována o odehrání 1000 

 
382 PAVEY, Louisa. Autonomy and reactions to helth-risk information. In: Psychology & Health 25 (7): 885-
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otoček bez zasazení do kontextu a informování o prospěšnosti přestávky (1,39 % x 0,67 %), stále 

se nedá změna hráčského chování označit za signifikantní.385 

De lege ferenda lze jednoznačně doporučit, ostatně stejně jako u všech ostatních harm-

reduction nástrojů, důsledné vyhodnocování dopadů informačních a vzdělávacích iniciativ, které 

by mělo probíhat nejen před jejich implementací, ale i po jejich zavedení. Jak ukazují provedené 

studie, některé kampaně zaměřené na prevenci hraní nezletilých nejen že nemají žádné pozitivní 

dopady, ale naopak zvyšují atraktivitu hazardních her mezi dospívajícími, a tím zvyšují jejich 

popularitu a míru, se kterou mladiství hazardní hry vyhledávají.386 Informační kampaně tak patří 

mezi celou řadu preventivních nástrojů, jež jsou velmi široce přijímány a implementovány ve 

většině jurisdikcí regulujících hazardní hry. Přestože na první pohled vypadají velmi rozumně 

a účinně, jejich dopady se zdají být prozatím velmi omezené. Je tedy na místě především 

studovat, jak by se účinnost těchto opatření mohla zvýšit.  

5.3.3 Úprava strukturálních charakteristik her a prostředí, kde jsou provozovány 

Rizikovost jednotlivých typů her z pohledu rizika vzniku problémového hráčství vychází 

mimo jiné z tzv. strukturálních charakteristik her a z vlastností prostředí, kde se tyto hry obvykle 

nabízejí. Kombinace těchto dvou faktorů podněcuje vtažení do hry, pohlcení hrou, rychlé a časté 

opakování sázek, hraní v jednom tahu, překračování původní zamýšlené maximální výše sázek 

apod.387 Zjednodušeně lze označit strukturální charakteristiky za vlastnosti hazardních her 

a prostředí, které s ohledem na své nastavení mohou přispívat ke vzniku nebo rozvoji 

problémového hráčství a škod spojených s nadměrným hraním hazardních her. Strukturální 

charakteristiky ovlivňují vztah hráče k hazardní hře a jeho hráčské chování, včetně vlivu na 

rizika, která hraní hazardních her přináší. Strukturální charakteristiky jsou konkrétní technické 

parametry hazardních her a prostředí, ve kterých se odehrávají, jako například: 388 

• výše sázky; 

• frekvence her jdoucí po sobě a časové intervaly mezi hrami; 

• objem peněz utracených za jednotku času; 

 
385 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. The Efficacy of Responsible Fambling Tools in STREJCEK, Gerhard, 

EDER Markus, HOSCHER Dietmar ed. Games of Chance EU/Austria: Law, Compliance and Social Aspects, Wien: 

Linde Verlag GmbH, 2019, p. 112–114. ISBN 978-3-7073-4092-1. 
386 BOGART, A. William. Permit But Discourage: Regulating Excessive Consumption. Oxford University Press, 

2011, p. 327. ISBN 019537987X. 
387 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 8. ISBN 978-80-7440-111-4. 
388 Tamtéž, s. 31.  
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• struktura výher (jejich počet a hodnota); 

• pravděpodobnost výhry; 

• výše jackpotu; 

• počet těsných proher (téměř úspěšných her); 

• světelné, barevné a zvukové efekty; 

• komplikovanost pravidel hry; 

• vnímaná dovednost nutná k úspěšné hře; 

• sociální rozměr hraní (individuální versus kolektivní hry); 

• dostupnost hráčské příležitosti (otvírací doba, podmínky pro vstup do hry, počet 

heren); 

• reklama. 

Za účelem snížení škod a rizik hazardního hraní obsahovala studie Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a závislosti „Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady“ sérii doporučení, která směřovala právě k úpravě strukturálních charakteristik 

nejrizikovějších druhů hazardních her a prostředí, kde jsou tyto hry provozovány. Mezi tato 

doporučení patřila například (i) prodloužení prodlevy mezi jednotlivými hrami, (ii) úprava 

maximální a minimální výše sázek, proher, výher a jejich poměrů, (iii) zpomalení hry s rostoucí 

výší sázek, (iv) stanovení maximální doby hraní v jednom tahu u her, kde je to technicky možné, 

(v) omezení provozní doby heren atd.389 

Většina těchto doporučení byla následně přebrána do návrhu zákona o hazardních hrách a 

dnes jsou součástí platné právní úpravy. Nejvýznamnější úprava strukturálních charakteristik 

proběhla u technických her, tedy druhu hry, který je obecně vnímaný jako nejvíce rizikový 

z pohledu vzniku a rozvoje problémového hráčství. V ustanovení § 50 odst. 2 zákona je upravena 

prodleva mezi jednotlivými hrami technické hry, když je zde stanoveno, že jedna hra technické 

hry (jednotlivé otočení válců, na jehož konci je znám výsledek hry) nesmí být kratší než dvě 

vteřiny. Následující odstavec téhož paragrafu pak obsahuje ochranu před pohlcením hrou a 

ztrátou kontroly, když stanoví, že „účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí 

být vždy po uplynutí 120 minut přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které nebude 

účastníkovi hazardní hry umožněna účast na žádné technické hře“.390  

 
389 MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A., KOCAREVOVÁ, V. 2014. Hazardní hraní v České republice a jeho 

dopady. MRAVČÍK, V. (Ed.) Praha: Úřad vlády České republiky, s. 14–15. ISBN 978-80-7440-111-4. 
390 § 50 odst. 3 zákona o hazardních hrách. 
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Jakkoliv by se podle znění zákona zdálo, že v průběhu této povinné 15minutové 

přestávky se hráč nemůže účastnit žádné technické hry, kvůli chybějící propojenosti 

provozovatelů je účinnost tohoto opatření omezena tím, že se vztahuje pouze na konkrétního 

provozovatele. Hráč tak má možnost v průběhu této 15minutové pauzy hrát nejenom jiný druh 

hazardní hry provozovaný v konkrétním herním prostoru (například živou hru nebo bingo), ale 

také si může na svém mobilním telefonu zahrát technickou hru u jakéhokoliv provozovatele 

internetové technické hry. Stejně jako u jiných opatření je i účinnost tohoto nástroje limitována 

nemožností sdílet údaje mezi provozovateli. 

Zákon dále stanoví pro technické hry limity maximální sázky a maximální výhry 

odstupňované v závislosti na typu herního prostoru (pro hernu je stanovena maximální sázka na 

100 Kč a maximální výhra na 50 000 Kč, pro kasino a internetové technické hry je stanovena 

maximální sázka na 1000 Kč a maximální výhra na 500 000 Kč).391 Omezení maximální výše 

sázky a výhry není v českém právním řádu novinkou. Zákon o loteriích tento druh regulace znal, 

avšak využíval ho výslovně pouze u výherních hracích přístrojů. Pro ostatní druhy technických 

herních zařízení byly tyto limity stanoveny pouze správní praxí a přiměřenou aplikací limitů 

stanovených pro výherní hrací přístroje na všechny ostatní existující kategorie hazardních her 

s využitím ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích.392 

Zákon o hazardních hrách za účelem ochrany účastníků hazardní hry zavádí u technické 

hry nejvyšší možné limity pro sázku a výhru, a to vždy v závislosti na skutečnosti, zda je 

hazardní hra provozována v herně, kasinu či prostřednictvím internetu, tedy hernímu režimu, 

nikoliv již na základě typu technického zařízení.393 Kromě těchto limitů, které znají právní 

úpravy téměř ve všech jurisdikcích, zavádí zákon i limit nejvyšší hodinové prohry.  

Nejvyšší hodinová prohra je objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní 

pozici během jedné hodiny.394 Jde tedy o teoretickou veličinu, která je odvozena od maximální 

 
391 § 52 zákona o hazardních hrách. 
392 § 50 odst. 3 zákona o loteriích zněl: „Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou 

v zákoně v části první až čtvrté upraveny, za předpokladu, že v povolení budou všechny podmínky provozování 

takové loterie a jiné podobné hry podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté 

tohoto zákona. Ministerstvo v této souvislosti stanoví provozovateli, aby učinil opatření k zamezení hry osobám, 

které nedovršily věku 18 let, a k zajištění veřejného pořádku.“ Na základě tohoto ustanovení byla za účinnosti 
loterijního zákona povolena celá řada technických herních zařízení, která se pro svou technologickou odlišnost 

nevešla do poměrně formalistického vymezení výherních hracích přístrojů. Tím došlo k rozmělnění správní praxe 

a k vytvoření celé řady „technických herních zařízení“, které měly následně v povolení stanoveny rozdílné 

podmínky provozování, a to včetně limitů maximálních sázek a výher. V tomto směru lze považovat nový zákon, 

který všechna tato zařízení subsumoval pod jednotnou právní úpravu „technických her“ s jednotnými pravidly 

a limity, za veliký pokrok v přehlednosti a systematičnosti právní úpravy a správní praxe v oblasti provozování 

technických hazardních her.  
393 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 148. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
394 Ustanovení § 53 zákona o hazardních hrách. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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sázky do jedné hry, maximálního počtu her za hodinu a výherního poměru dané technické hry. 

Nejvyšší hodinová prohra představuje imaginární částku, kterou by hráč měl „průměrně“ prohrát 

za hodinu hraní, pokud by se technické hry účastnil na samém horním limitu, který je zákonem 

umožněn. Informace o výši nejvyšší hodinové prohry pro každý druh technické hry je hráči 

kdykoliv dostupná v herním plánu.395 Zveřejnění této informace má sloužit k informování hráče 

o podstatě hazardní hry, a dá se tak řadit k informační povinnosti provozovatele. Pro efektivitu 

tohoto opatření tak platí všechny výše uvedené limity pro statické informování hráčů a nedá se 

očekávat, že by toto opatření bylo v praxi příliš efektivní. 

Ustanovení § 54 zákona o hazardních hrách také provádí jedno z doporučení Národního 

monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, když zakazuje dříve běžnou možnost, aby 

koncové zařízení technické hry vyplácelo výhry ve formě bankovek a mincí. Charakteristický 

zvuk cinkajících mincí při dosažení výhry se tak již českými provozovnami neozývá. Výhru 

proplácí provozovatel většinou na pokladně herního prostoru po ověření výše výhry na 

elektronickém ukazateli technického zařízení.  

O celé řadě modifikací charakteristik herních prostorů již bylo pojednáno 

v předcházejících kapitolách. V herním prostoru musí být ukazatel času, viditelný ze všech míst 

herního prostoru po celou dobu účasti hráče na hře,396 na budově nesmí být umístěna žádná 

reklama ani jiné formy propagace,397 výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musejí být 

zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor,398 herna nesmí být v provozu v době od 

3:00 do 10:00 hodin 399atd. 

Dalším doporučením směřujícím k úpravě charakteristiky prostředí je zákaz upravený 

v ustanovení § 7 odst. 3 zákona, který zakazuje provozovateli poskytovat hráči jakoukoliv 

výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.400 Smyslem 

tohoto ustanovení je znemožnit provozovatelům poskytovat hráčům jakékoliv výhody či bonusy 

v souvislosti s provozováním hazardní hry, jež by mohly ke hře přilákat jedince, kteří herní 

prostory nevyhledávají primárně za účelem hazardní hry, jakož i zabránit snaze udržet u hry 

osoby, které již hazardní hry hrají. Podle důvodové zprávy je poskytování těchto výhod ze strany 

hráčů vnímáno jako „často primární důvod začít s účastí na hazardních hrách“.401  

 
395 § 8 odst. 2 písm. a) zákona o hazardních hrách. 
396 § 66 odst. 1 písm. h) zákona o hazardních hrách. 
397 § 66 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
398 § 66 dost. 3 zákona o hazardních hrách. 
399 § 67 odst. 3 zákona o hazardních hrách. 
400 V podobném duchu se nese i ustanovení § 10 odst. 4 zákona o hazardních hrách, podle kterého nesmějí být 

předmětem výhry z hazardních her například tabákové výrobky, kuřácké pomůcky nebo alkoholické nápoje. 
401 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 129. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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Takové tvrzení se zdá být sice poněkud přehnané a bez odkazu na studii, ze které toto 

tvrzení vyplývá, je takové sdělení jen těžko verifikovatelné. Na druhou stranu omezení v podobě 

možnosti nabízet zdarma alkoholické nápoje nebo tabákové výrobky s ohledem na komorbiditu 

problematického užívání těchto látek s problémovým hráčstvím lze považovat za přiměřené 

opatření. Otázkou je, zda by se zákaz nabízet návštěvníkům výhodu v podobě potravin a nápojů 

měl vztahovat například i na vodu či jiné drobné pohoštění, které návštěvníci v těchto podnicích 

očekávají a jež lze těžko považovat za nástroj, kterým je provozovatel naláká nebo udrží 

u hazardní hry.  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že český zákon byl v přebírání opatření modifikující 

rizikové strukturální charakteristiky her i herních prostředí velmi důsledný a do zákonné praxe 

přebral téměř všechna známá doporučení a příklady dobré praxe, které se objevují 

v mezinárodních studiích. I zde však platí, že všechna tato opatření mají pouze omezené dopady 

do prevence problémového hráčství a snižování škod spojených s nadměrným hraním hazardních 

her.  

Z běžně aplikovaných modifikačních opatření pozměňujících strukturální charakteristiky 

rizikových her a prostředí, kde jsou tyto hry provozovány, se zdá, že mezi efektivní nástroje ve 

snižování škod hazardního hraní patří například omezení počtu těsných proher, omezení počtu 

výherních linií, dostupnost dynamických pop-up zpráv informujících hráče o jejich herní 

finanční a časové bilanci v rámci herní seance nebo omezení výše maximální sázky.402  

Za velmi efektivní lze považovat také prodloužení doby jedné otočky (jedné hry) na 

minimálně 2 vteřiny. Pozitivní dopady tohoto opatření na snížení celkové částky vsazené do hry 

a zkrácení času věnovaného hře konkrétním hráčem bylo potvrzeno několika mezinárodními 

studiemi403.  

Naopak doposud neexistují přesvědčivé důkazy, které by podporovaly užitečnost 

opatření, jako jsou úpravy výherních poměrů (ať už zvýšení nebo snížení), existence limitu 

maximální výhry, vyžadování povinných výplat při dosažení určité částky, zavedení ukazatele 

času na obrazovce technických zařízení, úprava míry soukromí v herním prostoru nebo 

přizpůsobení osvětlení a zvuku v rámci herních prostorů.404  

V tomto ohledu lze de lege ferenda uvažovat zejména o odstranění limitu maximální 

výhry, který je z pohledu mezinárodního srovnání spíše výjimečný a představuje pro mnohé 

 
402 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 61. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
403 Tamtéž, s. 53. 
404 Tamtéž, s. 61. 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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mezinárodní dodavatele a provozovatele hazardních her bariéru vstupu na český trh. Omezení 

maximální výhry také nechrání hráče, neboť při dosažení vysoké výhry je mu výplata části výhry 

přesahující zákonem stanovený limit odepřena, a hráč tak za vloženou částku dostává méně 

prostředků, než kolik by na základě výherního poměru získat měl.  

Prozatím chybějí i důkazy o efektivitě povinné 15minutové přestávky ve hře po 

dvouhodinovém nepřetržitém hraní technické hry. Jakkoliv se zdá být povinná přestávka 

vhodným nástrojem pro prevenci ztráty kontroly a pohlcení hrou, ve skutečnosti se ukazuje, že 

toto opatření může mít velmi zanedbatelný vliv na chování hráče. Provedené vědecké studie 

dokonce poukazují i na nežádoucí účinky povinných přestávek ve hře, které v praxi mohou 

zvyšovat bažení po hazardní hře a posilovat odhodlání hráčů se k hraní hazardní hry po přestávce 

vrátit.405 

Obecně, stejně jako u ostatních nástrojů, je třeba si uvědomit, že jakákoliv modifikace ve 

strukturálních charakteristikách či úprava herních prostředí má pouze omezený vliv na změnu 

chování hráče hazardních her. Efektivita těchto nástrojů jako nástrojů na změnu chování hráčů je 

podle provedených studí velmi malá. Technická zařízení využívající vysokou frekvenci 

opakování mají tendenci vytvářet velmi silné vzorce chování, které jsou odolné proti modifikaci 

nebo odstranění. Technická zařízení tak budou pravděpodobně vždy spíše „vysoce rizikovými“ 

druhy hazardních her, ať se jejich strukturální charakteristiky a vlastnosti prostředí, kde jsou 

nabízeny, upraví jakkoliv.406  

5.3.4 Regulace propagace, marketingu a reklamy 

Zákonná regulace propagace, marketingu a reklamy na hazardní hry se v jurisdikcích, 

které povolily legální provozování hazardních her, objevuje v mnoha podobách. Snaha omezit 

nebo zakázat propagaci hazardních her je motivována snahou nepodněcovat k účasti na 

hazardních hrách osoby, které by se bez marketingu a reklamy hazardních her pravděpodobně 

neúčastnily. Na druhou stranu je zřejmé, že legální reklama představuje nástroj, jak se spotřebitel 

může dozvědět o legální nabídce hazardních her a jak se může vyvarovat účasti na nelegálně 

provozovaných hazardních hrách, které z pohledu prevence problémového hráčství a snižování 

 
405 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. A Critical review of the harm-minimisation Tools Available for 

Electronic Gambling. In: Journal of Gamlibng Studies 33, p. 200 (2017). [online]. Available at: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10899-016-9624-8 
406 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 61. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10899-016-9624-8
https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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rizik hraní hazardních her mohou představovat mnohem větší rizika než legálně provozované 

a regulované hazardní hry. 

V posledních letech je v některých evropských státech poměrně hojně diskutována 

možnost úplného zákazu nebo podstatného omezení reklamy na hazardní hry. První evropskou 

zemí, která přistoupila k úplnému zákazu reklamy na hazardní hry, je Itálie. Ta přijala v roce 

2018 zákon407, podle kterého je zakázána jakákoliv reklama na hazardní hry, a to včetně 

jakékoliv formy sponzoringu. Všechny smlouvy o reklamě a sponzoringu musely být ukončeny 

do poloviny roku 2019, přičemž sankce, které hrozí za porušení zákonného zákazu reklamy 

a sponzoringu, mohou dosáhnout až 20% hodnoty reklamy či sponzoringu, minimálně však 

50 000 eur.408 Velmi přísnou regulaci reklamy na hazardní hry má i Lotyšsko, jehož zákon 

o hazardních hrách zakazuje reklamu na hazardní hry mimo herní prostory, kde jsou tyto hry 

nabízeny.409 Možnost zpřísnění pravidel pro reklamu na hazardní hry je aktuálně diskutována 

například ve Švédsku, Španělsku nebo ve Velké Británii. 

Kromě Litvy a Itálie se všechny ostatní evropské země v oblasti regulace reklamy 

soustředí spíše na úpravu jejího fungování než na její úplný zákaz. Většina evropských států se 

tak omezuje spíše na regulaci stanovující jasné mantinely pro reklamu na hazardní hry. Příklady 

takové regulace jsou požadavky, aby reklama byla pravdivá, neobsahovala zavádějící 

a zkreslující údaje, nebyla zaměřená na děti a mladistvé nebo osoby vyloučené z účasti na 

hazardní hře, aby neobsahovala sdělení vykreslující hazardní hry jako snadný zdroj obživy, nebo 

povinnost, aby reklama obsahovala sdělení o rizicích hazardních her.  

Podobný přístup k otázce regulace reklamy přijal i český zákonodárce. Pravidla pro 

reklamu na hazardní hry jsou obsažena především v ustanovení § 5j zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy.410 Podle tohoto ustanovení reklama podněcující k účasti na hazardní hře 

nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem 

finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné 

činnosti. Stejně tak obsahuje zákon o regulaci reklamy logické pravidlo, podle něhož nesmí být 

 
407 Decreto-Legge 12 Iuglio 2018, n. 87. [online]. [cit. 20. 7. 2019]. Available at: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg  
408 GIACOBBE, Luca. Practical Guide: Italy’s Gambling Advertising Ban and Subsequent Guidelines Drafted by 

the Communication Regulatory Authority. In: Gambling compliance. [online]. [cit. 24. 7. 2020]. Available at: 

https://gamblingcompliance.com/premium-content/research_report/practical-guide-italys-gambling-advertising-ban-

and-subsequent  
409 Srovnej k tomu ustanovení § 41 odst. 5 lotyšského zákona o hazardních hrách, dostupného v angličtině (viz 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/122941-on-gambling-and-lotteries). Za povšimnutí zde stojí, že i když je reklama 

v Lotyšsku mimo herní prostory zcela zakázána, stále je možné herní prostory označit ochrannou známkou 

provozovatele, což je v České republice podle stanoviska celní správy považováno za nelegální reklamu.  
410 Zákon č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg
https://gamblingcompliance.com/premium-content/research_report/practical-guide-italys-gambling-advertising-ban-and-subsequent
https://gamblingcompliance.com/premium-content/research_report/practical-guide-italys-gambling-advertising-ban-and-subsequent
https://likumi.lv/ta/en/en/id/122941-on-gambling-and-lotteries
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reklama na hazardní hry zaměřena na osoby mladší 18 let a musí obsahovat sdělení o zákazu 

účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: 

„Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“411 

Hazardní zákon řeší propagaci a reklamu na hazardní hry v ustanovení § 66 odst. 2, podle 

něhož „nesmí být na budově nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní 

prostor nachází, umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy propagace, zejména slovní, 

zvukové, pohyblivé, statické, světelné nebo grafické, na provozování hazardních her nebo získání 

výher“. Účelem tohoto ustanovení je podle důvodové zprávy eliminace negativních důsledků 

hazardních her vůči osobám, které se hazardních her primárně neúčastní. Podrobnější rozbor 

praktických dopadů tohoto ustanovení je proveden v kapitole 5.1.2 Regulace míst, kde mohou být 

hazardní hry provozovány. 

Kromě explicitní zákonné regulace obsažené v zákoně o hazardních hrách a v zákoně 

o regulaci reklamy můžeme najít určitá pravidla týkající se propagace hazardních her také 

v metodickém materiálu Ministerstva financí ČR pod názvem „Stanovisko k právní povaze 

jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním“.412 

Toto stanovisko se zaměřuje především na regulaci bonusů a doprovodných plnění, které 

poskytují provozovatelé hazardních her svým zákazníkům.  

Toto stanovisko za účelem eliminace podpory hraní hazardních her přichází s několika 

poněkud rozšiřujícími výklady, které brání provozovatelům hazardních her poskytovat hráčům 

hazardních her v souvislosti s jejich účastí na hazardních hrách jakoukoliv výhodu postavenou na 

základě náhody. Podle tohoto stanoviska jakékoliv plnění směřující od provozovatele k hráči, 

které je závislé na náhodě nebo neznámě okolnosti, musí být považováno za výhru z hazardní 

hry a jako takové musí být popsáno v herním plánu a nesmí odporovat pravidlům konkrétního 

druhu hazardní hry.413 

V praxi tak není podle tohoto stanoviska například možné, aby provozovatel kurzové 

sázky v rámci reklamní akce nabídl hráčům možnost, že nevýherní sázky následně zařadí do 

slosování o získání věcné ceny, a to přesto, že za tuto možnost nemusí hráči platit žádný vklad 

ani jiné plnění.414  

 
411 Srovnej ustanovení § 5j zákona č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona 

č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
412 Stanovisko k právní povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her 

a v souvislosti s ním ze dne 25. 8. 2017, č.j. MF-30513/2016/3402-19, vydané Ministerstvem financí ČR. [online]. 

[cit. 5. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-

provozovatele/stanoviska /2017/stanovisko-odboru-34-a-odboru-32-k-pravn-29437  
413 Tamtéž, s. 4. 
414 Tamtéž, s. 4–5. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska%20/2017/stanovisko-odboru-34-a-odboru-32-k-pravn-29437
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska%20/2017/stanovisko-odboru-34-a-odboru-32-k-pravn-29437
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Taková forma propagační akce svou povahou zcela odpovídá spotřebitelské soutěži, jak 

je definována v ustanovení § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Podle tohoto ustanovení 

je za spotřebitelskou soutěž nutné považovat „soutěž, anketu nebo jinou akci o ceny pořádané 

pro spotřebitele v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby 

prodávajícího, při níž se prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům 

určeným náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti 

zakoupení určitého výrobku či služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo uzavření 

smluvního vztahu s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na marketingové 

akci prodávajícího, a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby“.  

Tato definice spotřebitelské soutěže do značné míry vychází z definice spotřebitelských 

soutěží, jak je obsahoval zákon o loteriích.415 Předchozí právní úprava obsažená v zákoně 

o loteriích trpěla celou řadou terminologických i faktických nedostatků416 a byla soudní praxí 

dokonce shledána za rozpornou s evropským právem. Nejvyšší správní soud ve svém 

rozsudku417 konstatoval, že spotřebitelské soutěže, jak jsou definovány v § 1 odst. 5 zákona 

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, jsou „obchodní praktikou“ ve smyslu čl. 2 

písm. d) směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 

trhu (dále jen „směrnice o nekalých obchodních praktikách“)418. Obecný zákaz provozování 

spotřebitelských loterií stanovený v § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, který neumožňuje posoudit, zda konkrétní spotřebitelská loterie má „nekalý“ 

charakter ve smyslu článků 5 až 9 směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči 

spotřebitelům na vnitřním trhu, je v rozporu s uvedenou směrnicí. Za porušení předmětného 

zákazu nelze podle Nejvyššího správního soudu uložit sankci.419 

 
415 Srovnej k tomu ust. § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
416 ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných podobných her se zaměřením na loterie a jiné 

podobné hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. Vedoucí práce 

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
417 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č.j. 8 As 136/2015-51.  
418 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách 

vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. 
419 „I. Spotřebitelské loterie, jak jsou definovány v § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, jsou „obchodní praktikou“ ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních 

praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. II. Obecný zákaz provozování spotřebitelských loterií stanovený 

v § 1 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, který neumožňuje posoudit, zda 

konkrétní spotřebitelská loterie má „nekalý“ charakter ve smyslu článků 5 až 9 směrnice 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, je v rozporu s uvedenou směrnicí. Za porušení 

předmětného zákazu nelze uložit sankci.“ Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č.j. 8 As 

136/2015-51. 
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Na tento rozsudek z roku 2016 odkazuje i důvodová zpráva k zákonu o hazardních hrách, 

když v souvislosti s právní úpravou spotřebitelských soutěží stanoví, že z ohlašovacího režimu 

jsou nově vyjmuty hazardní hry ve formě spotřebitelských soutěží, anket a jiných akcí o ceny, 

jejichž současná úprava jeví z pohledu evropské judikatury značné známky nekompatibility 

s evropským právem. S ohledem na širokou definici obchodní praktiky uvedené v čl. 2 písm. d) 

směrnice 2005/29/ES není pochyb o tom, že spotřebitelská soutěž je obchodní praktikou vůči 

spotřebiteli dle zmiňované směrnice. Tomuto závěru taktéž odpovídá ustálená judikatura 

Soudního dvora EU. Směrnice 2005/29/ES obecně zakazuje nekalé obchodní praktiky. V příloze 

I směrnice 2005/29/ES jsou pak uvedeny obchodní praktiky, které jsou považovány za nekalé za 

všech okolností. S ohledem na skutečnost, že se jedná o plně harmonizovanou oblast, kterou není 

možné nad rámec evropské úpravy dále rozšiřovat, jediným východiskem je proto tuto část 

z návrhu nového zákona vypustit, a tím umožnit posuzování spotřebitelské soutěže jako 

obchodní praktiky obecně, neuvedené v příloze I směrnice 2005/29/ES.420  

Vyloučením úpravy spotřebitelských soutěží z režimu zákona o hazardních hrách tak 

došlo k odstranění rozporu české právní úpravy s evropským právem, neboť byl odstraněn zákaz 

provozovat tento druh propagačních akcí za účelem podpory prodeje zboží a služeb, který byl 

v českém právním řádu přítomen téměř po celé jedno století.421 

Toto rozhodnutí zákonodárce lze považovat jednoznačně za správné. Předchozí zákaz byl 

obchodníky snažícími se zvýšit atraktivitu jimi nabízeného zboží a služeb zhusta obcházen nebo 

byl dokonce zcela ignorován. Po vydání výše citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu 

bylo navíc zřejmé, že s ohledem na zásadu přednosti unijního práva spolu se zásadou přímého 

účinku směrnice nebude již možné na provozování spotřebitelských soutěží aplikovat 

vnitrostátní normu obsahující jejich obecný zákaz.422 S ohledem na skutečnost, že v oblasti 

správního trestání je nutné přiměřeně použít i zásady trestního práva, včetně zásady nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege423, bylo nesporné, že nebude možné za nedodržování 

zákazu provozovat spotřebitelské soutěže obchodníkům snažícím se zvýšit atraktivitu zboží 

a služeb pomocí tohoto nástroje uložit trest. Vypuštění zákazu spotřebitelských soutěží ze zákona 

o hazardních hrách a ponechání této úpravy pouze v režimu zákona o ochraně spotřebitele, podle 

kterého jsou postihovány pouze spotřebitelské soutěže, které naplní znaky nekalé obchodní 

 
420 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 67. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
421 Srovnej k tomu RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav a MALÍŘ, Jan. Právní aspekty hazardních her. Vydání 

první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xvi. Právní monografie, s. 126. ISBN 978-80-7552-646-5. 
422 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č.j. 8 As 136/2015-51, bod 27. 
423 Tamtéž, bod 17. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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praktiky, tak představovalo jedinou možnou alternativu, jak dosáhnout kompatibility národní 

regulace v této oblasti s evropským právem. 

O to více je překvapující, že Ministerstvo financí ČR méně než rok po účinnosti zákona 

o hazardních hrách přišlo s výše uvedeným „Stanoviskem k právní povaze jednotlivých plnění 

poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti s ním“. Toto stanovisko 

uvedenou logiku zcela nabouralo, když konstatovalo, že veškeré plnění, které směřuje od 

provozovatele k hráči a je závislé na náhodě, je nutné považovat za hazardní hru, a to bez ohledu 

na skutečnost, zda hráč za možnost účastnit se takové soutěže platí vklad do hry, nebo je mu 

možnost výhry poskytnuta zdarma, jako odměna za nákup služby v podobě účasti na hazardní 

hře. 

Tento výklad je problematický hned z několika důvodů. Jednak narušuje systematiku 

zákona o hazardních hrách, když popírá základní tři konstrukční znaky, které odlišují hazardní 

hry od ostatních soutěží a her (sázka, předem neznámá okolnost zčásti nebo zcela rozhodující 

o výsledku hazardní hry, výhra), jednak zavádí diskriminaci provozovatelů hazardních 

v porovnání s ostatními obchodníky, a v neposlední řadě velmi pravděpodobně opakuje dřívější 

chybu, když zakládá výklad národního práva, které je rozporný se směrnicí o nekalých 

obchodních praktikách. 

Dá se pravděpodobně pochopit přesvědčení Ministerstva financí ČR, že za účelem 

omezení atraktivity hazardních her není vhodné, aby jejich provozovatelé lákali hráče na výhry 

ve spotřebitelských soutěžích, do kterých budou zařazeny bez nutnosti hradit jakýkoliv 

dodatečný vklad. Je zřejmé, že primárním důvodem pořádání podobných soutěží je zvýšit prodej 

losů nebo výši a frekvenci sázek konkrétního účastníka hazardní hry, kterému je možnost na 

spotřebitelské soutěži nabídnuta. Je také pravděpodobné, že možnost vyhrát zájezd či automobil 

na základě dodatečného slosování u tiketů, které sázejícímu nevyšly, může určitou skupinu 

sázkařů podnítit k hraní hazardní hry. 

Přes výše uvedené však není možné, aby za účelem snižování atraktivity hazardních her 

docházelo k rozšiřující interpretaci zákonných ustanovení do takové míry, aby byla metodická 

stanoviska povýšena na pramen práva, obsahující normativní věty. Zákon o hazardních hrách ani 

zákon o ochraně spotřebitele nezakazuje pořádat spotřebitelské soutěže provozovatelům 

hazardních her za účelem zvýšení atraktivity jimi nabízených zboží a služeb, a tudíž takový 

výklad je nutné zcela jistě odmítnout.424 

 
424 Srovnej k tomu RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav a MALÍŘ, Jan. Právní aspekty hazardních her. Vydání 

první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xvi. Právní monografie, s. 130. ISBN 978-80-7552-646-5. 
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Navíc je nutné upozornit na vnitřní rozpornost logiky, s jakou „Stanovisko k právní 

povaze jednotlivých plnění poskytovaných v rámci provozování hazardních her a v souvislosti 

s ním“ přistupuje k omezení atraktivity hazardních her a ochraně sázejících před riziky 

problémového hráčství. Podle tohoto stanoviska nemůže například provozovatel kurzové sázky 

vyhlásit soutěž, v níž odmění hráče, který uhodne v daném období nejvyšší kurz (neboť tuto 

skutečnost ovlivňuje náhoda). Na druhou stranu v souladu se stanoviskem může provozovatel 

vyhlásit soutěž, podle níž vyhraje nový automobil hráč, který u daného provozovatele za roční 

období vsadí nejvíc peněz, nebo nejčastěji navštíví herní prostor, nebo stráví hraním hazardních 

her za daný rok největší množství času. Považovat prvek náhody za riziko z pohledu vzniku 

závislosti a umožnit naopak provozovateli hazardních her motivovat hráče k co nejčastější účasti 

a co nejvyšším sázkám nelze považovat za správný způsob regulace spotřebitelských soutěží 

a bonusů v oblasti hazardních her.  

Pokud se na základě provedených analýz skutečně ukáže, že spotřebitelské soutěže 

zvyšují atraktivitu hazardních her způsobem vedoucím ke zvýšení rizik problémového hráčství, 

lze de lege ferenda doporučit s patřičným zdůvodněním425 zakázat pořádání spotřebitelských 

soutěží v oblasti hazardních her. Tento zákaz však musí být proveden zákonem a musí být 

náležitě zdůvodněn, aby nepředstavoval diskriminaci jedné skupiny obchodníků na volném trhu 

zboží a služeb. Je také otázkou, zda by pak pořádání spotřebitelských soutěží nemělo být 

zakázáno i prodejcům alkoholu nebo tabákových výrobků, u nichž lze z pohledu snižování škod 

a ochrany veřejného zdraví vnímat stejný zájem na nezvyšování atraktivity konzumace alkoholu 

a tabákových výrobků. 

V posledních letech lze vysledovat v mnoha jurisdikcích poměrně zřetelnou snahu 

zpřísnit regulaci reklamy na hazardní hry. Přesvědčivé studie dokládající dopad těchto restrikcí 

nejsou doposud dostupné. V oblasti alkoholu a tabáku naopak značný počet vědeckých výzkumů 

naznačuje, že reklama má určitý vliv na rozdělení podílu na trhu mezi jednotlivými soutěžiteli, 

 
425 Stávající zdůvodnění lze považovat za nepříliš přesvědčivé. Stanovisko svůj závěr neopírá o žádné zákonné 

ustanovení, pouze neurčitě odkazuje na část věty obsažené v důvodové zprávě k zákonu o hazardních hrách, která 
říká, že „za výhry je nutné považovat vše, co poskytuje provozovatel hazardní hry účastníkovi na základě náhody 

nebo neznámé okolnosti, kterou musí provozovatel předem stanovit v herním plánu“. Důvodová zpráva však hned 

v následující větě, která se již do stanoviska nedostala, říká: „Uvedené je v souladu s § 3 odst. 1, který definuje 

hazardní hru.“ Ustanovení § 3 odst. 1 však kromě prvku náhody či neznámé okolnosti, která determinuje výhru, 

obsahuje i další definiční prvky hazardní hry, tedy sázku (vklad) a výhru, která je na základě náhody či neznámé 

okolnosti hráči vyplacena či nikoliv. Pokud kterýkoliv z těchto prvků není ve hře zastoupen, nemůže se jednat 

o hazardní hru. Pokud obchodník nabízí svým spotřebitelům možnost na základě slosování nebo jiného náhodného 

výběru získat výhru bez nutnosti, aby spotřebitelé za tuto možnost museli hradit jakékoliv peněžní plnění, pak se 

nejedná o hazardní hru bez ohledu na skutečnost, zda tuto možnost nabízí provozovatel hazardní hry nebo prodejce 

automobilů. 
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ale má velmi malý nebo žádný vliv na celkovou spotřebu alkoholu a tabáku ve společnosti.426 

Stejně tak rostoucí množství reklamy nevede k lepšímu vnímání hazardních her ve společnosti, 

ani ke zvyšování prevalence problémového hráčství.427 

V určitých podskupinách však omezení reklamy může přinést pozitivní výsledky. 

Zotavení alkoholici například často uvádějí, že reklama na alkohol představuje významný 

spouštěč relapsu jejich závislosti.428 Existují také významné obavy, že reklama na hazardní hry 

může zvýšit dostupnost a „normalizaci“ hazardních her, přilákat k účasti na hazardních hrách 

děti a nezletilé, posílit mylné představy hráčů o povaze hazardních her, a přispívat tak 

problémovému hráčství.429 

Přes výše uvedené nelze dopady restrikce či zákazu reklamy přeceňovat. Na první pohled 

tato opatření vypadají poměrně jednoduše a účinně, nicméně jak již bylo řečeno, nejčastěji 

využívané nástroje prevence problémového hráčství bývají také ty nejméně účinné. Lze důvodně 

očekávat, že restrikce reklamy a propagace hazardních her, stejně jako v oblasti alkoholu 

a tabáku, nebudou mít podstatný vliv na celkovou spotřebu hazardních her ve společnosti. Bylo 

by tedy poněkud licoměrné s tímto odůvodněním restrikce v oblasti reklamy na hazardní hry 

zavádět.  

5.3.5 Politika společenské odpovědnosti a seberegulace na straně provozovatelů 

hazardních her 

Za velmi efektivní nástroj ve snaze o snižování škod hazardních her a při prevenci vzniku 

a rozvoje problémového hráčství lze považovat snahu provozovatelů hazardních her dobrovolně 

přispět k dosažení tohoto cíle pomocí nástrojů, na jejichž vyvinutí a následném používání se 

sami mohou podílet.  

Jakkoliv se to může zdá nepravděpodobné, provozovatelé hazardních her sdílejí 

s regulátorem do značné míry stejné základní cíle politiky v oblasti hazardních her. Stát 

i provozovatelé mají enormní zájem na tom, aby legální hazardní trh byl širokou veřejností 

vnímán jako spolehlivý, čestný, kompetentní a sociálně odpovědný segment legálního zábavního 

a volnočasového průmyslu. V této souvislosti mají stát i legální provozovatelé společný zájem na 

 
426 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 75. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
427 Tamtéž. 
428 Tamtéž. 
429 GAINSBURY, Sally, BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: In: R. Pates, D. Riley 

(Eds.) Harm reduction in substance use and high-risk behaviour: International Policy and Practice. Oxford: Wiley-

Blackwell. p. 11. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation 

_in_gambling 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation%20_in_gambling
https://www.researchgate.net/publication/312167670_Harm_minimisation%20_in_gambling
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tom, aby společnost vnímala hazardní průmysl jako odvětví, které je společensky odpovědné a 

dbá o snižování škod a prevenci problémů spojených s problémovým hráčstvím u těch 

jednotlivců, kteří nad svým hraním ztratí kontrolu. Stejně tak mají obě strany tohoto partnerství 

společný zájem na tom, aby legální provozování hazardních her bylo ekonomicky profitabilní. 

Stát má tento zájem, neboť je často „závislý“ na příjmech, které plynou do veřejných 

rozpočtů z legálního provozování hazardních her. V případě potřeby zvednout daňovou zátěž se 

často nejprve přistoupí ke zvednutí těch daní, u kterých společnost toto zvýšení přijímá 

benevolentněji, a tudíž s menším dopadem do volebních preferencí vládnoucích politických 

stran. Proto se pravděpodobněji nejprve sáhne ke zvýšení daní z hazardních her, než by se 

zvedaly daně z příjmů či nemovitostí.430 Stát má zároveň kruciální zájem na tom představit se 

v očích svých obyvatel jako přísný a vzdělaný regulátor, který nastaví vyvážený regulační 

model, poskytující hráčům dostatečnou míru ochrany a veřejným rozpočtům dostatečné příjmy 

pro financování oblastí zvyšující veřejné blaho společnosti.  

Provozovatelé hazardních her zase chápou, že pokud bude společnost vnímat nabídku 

hazardních her jako problematickou a společnost poškozující, dojde velmi pravděpodobně 

ke zpřísnění regulace nebo úplnému zákazu možnosti legálně v této oblasti podnikat. 

I provozovatelé mají pochopitelný zájem na tom, aby bylo možné legálně nabízet hazardní hry 

a generovat z této činnosti zisk tak, jako je tomu v jakémkoliv jiném soukromém odvětví 

podnikání.  

Stát i legální provozovatelé hazardních her mají dále společný zájem na potírání nelegální 

nabídky hazardních her, prevenci podvodů v oblasti hazardních her, potírání kriminality, snahu 

zabránit praní špinavých peněz a sdílejí společné cíle i v celé řadě dalších oblastí regulace 

hazardních her. Je proto ironií osudu, že je vztah provozovatelů hazardních her a státu (potažmo 

regulátora) vnímán jako vztah, kde se vzájemně „bojuje“ o co nejvýhodnější podobu regulace. 

Jedním z největších prostorů pro zlepšení regulace je tak změna tohoto způsobu nahlížení na 

regulaci hazardních her a využití této změny paradigmatu k prohloubení snahy o snižování škod 

hazardního hraní ve společnosti. 

Jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout, je možnost legálního hazardního průmyslu 

pomocí programů společenské odpovědnosti přispět k prevenci vzniku a rozvoje problémového 

hráčství. Nástrojů, kterými mohou legální provozovatelé k dosažení tohoto cíle přispět, je celá 

řada. Primárně mohou provozovatelé podporovat vědecký výzkum problémového hráčství, 

 
430 K tomuto tématu srovnej COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, 

p. 66–67. ISBN 1-56720-585-2. 
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financovat a realizovat preventivní programy, vyčlenit finanční prostředky na vzdělávací 

a osvětové kampaně nebo pomoci zajistit dostupnou odbornou léčbu pro patologické hráče.  

Ještě větší naděje je však možné upínat do snahy provozovatelů hazardních her vyvinout 

nástroje, které umožní včasnou identifikaci problémových hráčů a nabídnout jim okamžitou 

a účinnou pomoc. Provozovatelé hazardních her totiž disponují v reálném čase velikým 

množstvím finančních a herních dat jednotlivých hráčů. Pomocí analýzy těchto dat a jejich 

komparace je tak možné například vyvinout nástroj, který bude sledovat problematické změny 

v chování jednotlivých hráčů a včas je upozorní na skutečnost, že nad svým chováním začínají 

ztrácet kontrolu. 

Nástroj včasného rozpoznání problémového chování hráčů hazardních her může mít 

využití i v tom, že výše popsaná opatření zodpovědného hraní, jako jsou sebeomezující limity 

nebo možnost vyloučení z hraní hazardních her, by v případě fungování tohoto nástroje 

nemusela být aplikována plošně na všechny hráče hazardních her, ale pouze na ty, kteří s hraním 

hazardních her již problém mají, nebo na ty, u kterých existuje zvýšené riziko, že 

k problémovému hraní směřují. 

Hraní hazardních her v tomto směru představuje unikum v porovnání s ostatními 

závislostními statky. V případě konzumace alkoholu, drog nebo tabákových výrobků totiž jejich 

výrobci či prodejci nemají přehled o tom, kolik litrů alkoholu vypijí nebo krabiček cigaret 

vykouří jejich zákazníci za určitý čas, nebo jak se proměňuje jejich spotřeba v závislosti na 

různých proměnných. V tomto směru má tak pokračující trend v oblasti hazardních her, kdy se 

všichni jejich hráči musejí zaregistrovat, identifikovat a zřídit si u legálních provozovatelů svá 

hráčská konta, kde je veškerá jejich hráčská aktivita zaznamenávána, velikou výhodu, neboť 

umožňuje právě vyvinutí a aplikaci nástrojů sledujících hráčské chování a umožňujících 

přizpůsobení jednotlivých preventivních opatření vždy přesně na míru konkrétního hráče. 

V tomto směru lze v nástrojích detekce hráčského chování spatřovat naději na účinnější 

budoucnost prevence problémů spojených s problémovým hráčstvím.  

Jedním z těchto nástrojů, které jsou již ve světě využívány po několik let, je například 

prediktivní model Playscan.431 Playscan je nástroj vyvinutý švédským provozovatelem Svenska 

Spel. Tato společnost je švédským státem vlastněným provozovatelem hazardních her, který až 

do otevření švédského trhu na začátku roku 2019 držel monopolní postavení na celém trhu 

s hazardními hrami ve Švédsku. Dodnes tento státem vlastněný podnik drží monopolní 

postavení, pokud jde o provozování kasin a loterií na švédském území.  

 
431 Playscan. [online]. Available at: http://playscan.com  

http://playscan.com/
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Playscan byl vyvinut za účelem identifikace hráčů, kteří jsou v riziku vzniku 

problémového hráčství. Následně byl doplněn o možnosti intervence a komunikace s hráči, kteří 

podle tohoto nástroje nemají své hraní pod kontrolou. Playscan pracuje na bázi sbírání dat 

a poskytování okamžité a srozumitelné zpětné vazby hráčům ve formě barevné škály. Hráč po 

celou dobu účasti vidí, zda má své hráčské chování pod kontrolou (zelená barva), začíná se 

chovat rizikově (žlutá barva) nebo již vykazuje všechny znaky problémového hráčství (červená 

barva). První verze tohoto systému byla ve Švédsku spuštěna již v roce 2007. Dnes jsou již 

dostupná data o účinnosti tohoto nástroje.  

Vědecká studie432 analyzující dopady tohoto prediktivního modelu byla provedena v roce 

2015. V té době byl Playscan dobrovolným nástrojem, který mohli využívat hráči v případě, že 

se pro jeho použití dobrovolně rozhodli. Z celkových více než 1,5 milionu hráčů registrovaných 

pro internetové hazardní hry u společnosti Svenska Spel tento dobrovolný instrument využívalo 

v době provedení studie přibližně 65 000 tisíc hráčů. Účelem studie bylo zjistit, jaký má tento 

nástroj vliv na výši vkladů, které hráči na stránkách provedou za týden, a na průměrnou výši 

sázek a také prozkoumat, jak se tyto hodnoty změní při použití nástroje u jednotlivých kategorií 

hráčů (tedy „zelených“ hráčů bez rizika, „žlutých“ hráčů v riziku a „červených“ problémových 

hráčů). 

Na základě provedené studie bylo zjištěno, že hráči, kteří pomocí systému Playscan 

dostali zpětnou vazbu o svém hráčském chování významným způsobem, snížili množství vkladů 

i výši sázek v týdnu, následujícím po zapsání do programu Playscan, i v následujícím období 

(další měření bylo provedeno 24 týdnů po zapsání do programu). Nejvýznamnější pokles vkladů 

a sázek byl zaznamenán u „žluté“ skupiny hráčů, tedy u hráčů vykazujících určité znaky 

rizikového chování. Určitý pokles nastal i u „zelené“ bezproblémové skupiny, zatímco 

u „červené“ skupiny problémových hráčů nebyl pokles v porovnání s kontrolní skupinou 

nikterak významný. 

Z provedené studie se zdá, že personalizovaná zpětná vazba v podobě nástroje 

analyzujícího hráčovo chování funguje velmi dobře jako obecný preventivní nástroj vedoucí 

ke snížení vkladů i sázek, a to jak v krátkém, tak delším časovém horizontu, přičemž nejúčinněji 

tento nástroj působí na změnu chování u jedinců, kteří vykazují první známky rizikového 

chování („žlutá“ skupina). Na osoby, které lze již označit za problémové hráče („červená“ 

skupina), tento nástroj nemá příliš veliký účinek, pravděpodobně s ohledem na skutečnost, že tito 

 
432 WOOD, T. A. Richard, WOHL, J. A. Michael. Assessing the effectiveness of a responsible gambling behavioural 

feedback tool for reducing the gambling expenditure of at- risk players. In: International Gambling Studies, Vol. 15, 

2015, p. 1–16. ISSN 1479-4276. 
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hráči si jsou svého problémového chování vědomi již před použitím tohoto nástroje 

a personalizovaná zpětná vazba, která je informuje o jejich problémovém chování, tak na ně 

nemá výraznější účinek. 

Nástroj Playscan využívá kromě Svenska Spel také například norský provozovatel 

národní loterie Norsk Tiping nebo francouzský provozovatel národní loterie Française des Jeux. 

Mezi další nástroje využívající datovou analýzu k identifikaci problémových vzorců chování 

mezi hráči hazardních her patří například BetBuddy433 nebo ARIC.434  

Na základě dostupných informací se zdá, že nástroje využívající datovou analýzu 

k identifikaci rizikového chování hráčů hazardních her mohou představovat velmi účinný nástroj 

ve snaze poskytnout hráčům hazardních her pomoc ve chvíli, kdy nad svým chováním začínají 

ztrácet kontrolu. Je proto velmi potěšující, že podle dostupných informací největší čeští 

provozovatelé internetových hazardních her sdružení do Institutu pro regulaci hazardních her435 

činí již kroky k tomu, aby byl podobný systém vyvinut i v České republice a mohl brzy 

poskytovat pomoc hráčům hrajícím různé druhy hazardních her v prostředí internetu. Ze 

zahraničních zkušeností436 se zdá být neoddiskutovatelné, že včasná identifikace prvních 

symptomů problémového hraní a následná rychlá intervence je téměř vždy méně nákladná 

a účinnější než snaha léčit problémové hráče, kteří již závislosti na kompulzivním hraní 

hazardních her propadli včetně všech doprovodných negativních jevů. 

Obecně lze do budoucna jedině doporučit větší zapojení legálních provozovatelů do 

systémů výzkumu, prevence a léčby problémového hráčství. Tato snaha je ostatně v souladu 

s cíli „Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–

2027“. Tento strategický dokument schválený vládou za jeden ze svých cílů označuje „rozšíření 

realizace screeningu, včasné diagnostiky a krátké intervence v oblasti závislostního chování do 

praxe“437, stejně jako snahu o „vytvoření podmínek pro zavedení nástrojů snižování rizik na 

straně výrobců a prodejců legálních návykových látek a provozovatelů hazardních her, včetně 

možností o těchto nástrojích informovat“.438 Zapojení provozovatelů hazardních her do 

 
433 BetBuddy. [online]. Available at: http://bet-buddy.com  
434 ARIC. [online]. Available at: https://www.featurespace.com/products1/aric-responsible-gambling/  
435 Institut pro regulaci hazardních her. [online]. Dostupné z: https://www.iprh.cz/o-nas/  
436 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 70. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
437 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2019. Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive 

Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 23. ISBN 978-80-

7440-231-9. 
438 Tamtéž, s. 25. 

http://bet-buddy.com/
https://www.featurespace.com/products1/aric-responsible-gambling/
https://www.iprh.cz/o-nas/
https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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programů snižování škod nadměrného hraní hazardních her je tak plně v souladu s tímto vládou 

schváleným dokumentem. 

V případě, že budou legální provozovatelé vnímáni jako rovnocenný partner pro tvorbu 

a implementaci vybraných nástrojů zodpovědného hraní, spíše než jako nepřítel, kterému jsou 

tyto nástroje vnuceny, aby je strpěl, dojde velmi pravděpodobně k prudkému nárůstu efektivity 

těchto opatření. Provozovatelé hazardních her totiž disponují, pokud jde o chování jejich 

zákazníků, znalostmi a zkušenostmi, které regulátor nebo jakýkoliv jiný orgán veřejné správy 

podílející se na tvorbě regulace v oblasti hazardních her disponovat nemůže. Spolupráce 

s legálními provozovateli hazardních her je také nezbytným předpokladem pro účinnou 

implementaci celé řady nástrojů zodpovědného hraní. 

5.3.6 Závěr k preventivním opatřením a doporučení de lege ferenda 

Český zákon o hazardních hrách přejal do svého znění celou řadu nástrojů směřujících 

k prevenci a snižování škod spojených s nadměrným hraním hazardních her. Inspirací pro 

implementaci jednotlivých opatření mu byla celá řada zahraničních studií439 i doporučení 

nadnárodních institucí.440 V tomto ohledu lze jednoznačně považovat provedené změny za 

vykročení správným směrem. Míra ochrany hráče před problémovým hraním hazardních her 

byla novým zákonem jednoznačně posílena a lze považovat za správné, že si nový zákon 

o hazardních hrách principy zodpovědného hraní vytkl jako jeden z primárních cílů právní 

úpravy.441 

Na druhou stranu je zřejmé, že zvolený přístup, kdy byly do českého právního řádu 

přebrány téměř všechny existující nástroje zodpovědného hraní, přináší v praxi také některé 

problémy. Pokud se například hráč registruje ke hře u internetového provozovatele kurzových 

sázek a technických her, musí si v procesu registrace jednotlivě nastavit jedenáct 

sebeomezujících opatření. Takový počet sebeomezujících opatření nelze považovat za přiměřený 

a v praxi vede velmi pravděpodobně k tomu, že hráč nastavení limitu spíše odmítne, než aby 

jednotlivě procházel nastavením limitů ve všech jedenácti kategoriích. Větší počet 

 
439 Zejména vycházel z: WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem 

Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario 

Problem Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, 

p. 70. [online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
440 Doporučení Komise ze dne 14. 7. 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online 

a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami. In: Úřední věstník Evropské unie. [online]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0478&from=CS (katalog 

obsažený v Doporučení Komise převzal prakticky celý). 
441 Srovnej k tomu ustanovení § 1 zákona o hazardních hrách. 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0478&from=CS
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sebeomezujících opatření tak paradoxně nemusí vést k vyšší ochraně hráče, ale spíše k odmítnutí 

sebeomezujících opatření jako celku.442 

De lege ferenda by za úvahu stálo nahradit denní a měsíční limity maximálních sázek, 

proher, počtu přihlášení do uživatelského konta nebo doby přihlášení k uživatelskému kontu 

jedním limitem maximální výše vkladu na uživatelské konto za kalendářní měsíc. Tento limit by 

byl pro hráče jednoduše srozumitelný (hráč dokáže poměrně kvalifikovaně určit, jakou část 

svého měsíčního příjmu je ochoten prohrát při hraní hazardních her), v praxi by hráčům 

neumožnil prohrát více než předem definovanou částku a díky omezenému počtu limitů by 

pravděpodobně významně vzrostl počet účastníků hazardních her, kteří by k tomuto 

sebeomezení přistoupili. 

Preventivní opatření a principy zodpovědného hraní by měly být do regulačních modelů 

zaváděny na základě vědeckých poznatků a empirických důkazů o jejich účincích. Podle 

profesora R. Williamse jsou preventivní opatření v oblasti hazardních her do národních právních 

řádů implementována často chaoticky, nekonzistentně a bez jakýchkoliv důkazů o jejich 

efektivitě.443 Implementovaná opatření jsou vybírána často náhodně a bez provedení dopadových 

analýz. Do právních řádů jsou nejčastěji implementována opatření, která jsou v praxi nejméně 

účinná.444 Často není implementace opatření provázena dopadovou analýzou a mnohdy nejsou 

přijatá opatření žádným způsobem vyhodnocována, takže chybí jakékoliv informace, zda 

skutečně vedou k zamýšleným cílům. Celá řada opatření podstatným způsobem omezuje 

bezproblémové hráče hazardních her, přičemž nemá žádný vliv na chování hráčů, kteří se 

potýkají s kompulzivní poruchou chování v podobě problémového hráčství. 

V tomto ohledu se jeví jako velmi pozitivní, že se stávající vláda České republiky ve 

svém programovém prohlášení zavázala „provést komplexní vyhodnocení aplikace nové 

regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na základě získaných poznatků případně 

 
442 Nutnost nastavovat si rozsáhlý katalog sebeomezujících opatření také značně zvyšuje komplexitu registračního 

procesu. Ten se tak následně v případě zákonem regulovaných hazardních her stává zdlouhavým a náročným 

procesem, ve kterém musí zájemce o účast na hazardních hrách provést celou řadu voleb, poskytnout celou řadu 

osobních a kontaktních údajů, deklarovat rozhodné skutečnosti z pohledu AML zákona, poskytnout údaje o svém 

platebním účtu a kartě atd. Složitost procesu vytváří bariéru pro vstup na legální trh, a může tak zvyšovat atraktivitu 

nelegálně provozovaných hazardních her. Proces registrace včetně nastavení sebeomezujících opatření by tak měl 
být navržen takovým způsobem, aby nebyl pro hráče příliš složitý a nepředstavoval pro ně přílišný zásah do jejich 

soukromí. V opačném případě se zvyšuje motivace hráčů uspokojovat své hráčské vášně v nelegálním prostředí, 

které však ve většině případů žádné principy zodpovědného hraní nerespektuje. 
443 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003. p. 5. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm 

_minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions 
444 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 84. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm%20_minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm%20_minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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navrhnout změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her“.445 Proces 

hodnocení dopadů regulace byl Ministerstvem financí ČR zahájen na konci roku 2019, kdy byl 

spuštěn projekt „ARHA – Analýza dopadů regulace hazardních her“.  

Za příznačné je možno považovat, že v rámci první etapy tohoto projektu je zkoumána 

právě oblast zodpovědného hraní, a to včetně efektivity nastaveného systému sebeomezujících 

opatření. Na základě této zpětné analýzy může dojít k vyhodnocení efektivity jednotlivých 

opatření a k případnému zjednodušení a zefektivnění stávajícího systému zodpovědného hraní. 

Důraz na důsledné vyhodnocení efektivity jednotlivých opatření představuje conditio sine 

qua non pro zefektivnění politiky zodpovědného hraní obsažené v zákoně o hazardních hrách. 

Mnohé z nástrojů zodpovědného hraní byly do české legislativy přebrány, protože se na první 

pohled zdály být jako „dobrý nápad“, anebo byly v době psaní zákona používány v jiných 

jurisdikcích, nicméně v praxi nejen že nemusí vůbec vést ke snížení rizika problémového 

hráčství, ale v mnohých případech mohou naopak hráče motivovat k riskantnějšímu způsobu 

účasti na hazardních hrách.  

Časové limity mohou například s blížícím se okamžikem svého dovršení motivovat hráče 

k riskantnějšímu chování a k vyšším sázkám.446 S ohledem na nedostatečné důkazy o jejich 

efektivitě na hráčské chování problémových hráčů a při zohlednění rizik uvedených výše tak 

podle doposud provedených vědeckých studií nelze časové limity prohlásit za efektivní nástroj 

snižující rizika problémového hráčství.447  

Dalším limitem zaváděných opatření zodpovědného hraní je skutečnost, že mnohé ze 

zaváděných opatření mají spíše vliv na chování hráčů, kteří nevykazují zvýšené riziko 

problémového hráčství, přičemž na hráče v riziku mají zanedbatelný nebo žádný vliv.448  

V tomto ohledu je možno doporučit rozvoj nástrojů sledujících chování hráčů, jakož 

i jejich následnou kategorizaci z pohledu rizika vzniku problémového hráčství (viz kapitola 5.3.5 

Politika společenské odpovědnosti a seberegulace na straně provozovatelů hazardních her). 

Díky technologickému pokroku, povinné registraci a hráčským kontům, které povinně vznikají u 

naprosté většiny legálně provozovaných hazardních her, je možné na straně provozovatelů 

provést v reálném čase analýzu chování jednotlivých hráčů a identifikovat hráče vykazující 

zvýšené riziko vzniku problémového hráčství. 

 
445 Programové prohlášení vlády České republiky, s. 7. [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/jednani-

vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf  
446 HARRIS, Andrew, GRIFFITHS, D. Mark. The Efficacy of Responsible Fambling Tools in STREJCEK, Gerhard, 

EDER Markus, HOSCHER Dietmar ed. Games of Chance EU/Austria: Law, Compliance and Social Aspects, Wien: 

Linde Verlag GmbH, 2019, p. 125. ISBN 978-3-7073-4092-1. 
447 Tamtéž. 
448 Tamtéž, s. 126. 

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
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Následně je možné místo plošné aplikace jednotlivých opatření na celou hráčskou 

populaci zaměřit jednotlivá opatření přímo na hráče, kteří se vyskytují v riziku vzniku 

problémového hráčství, nebo na ty, kteří již ztratili kontrolu nad svým chováním.449 Limity 

týkající se hráčské účasti, povinné přestávky, vyloučení z možnosti hrát hazardní hry po určité 

období, zákaz cílení reklamy a propagace hazardní hry nebo limitace bonusových nabídek pak 

může být provedena pouze vůči hráčům, vyskytujícím se v riziku problémového hráčství. Stejně 

tak může být takto identifikovaným hráčům nabídnuta personalizovaná zpětná vazba o jejich 

hráčském chování, nabídnuta krátká intervence v podobě konzultace s odborníkem na oblast 

problémového hráčství či poskytnut a zprostředkován kontakt na zařízení věnující se léčbě 

problémového hráčství. 

Všechna tato opatření nemohou být implementována bez součinnosti s provozovatelem 

hazardních her. Primárním předpokladem pro rozvoj těchto opatření je spolupráce legálních 

provozovatelů hazardních her se státem. Provádění politiky zodpovědného hraní a snižování 

rizik v oblasti hazardních her se tak do budoucna neobejde beze změny paradigmatu, ve kterém 

je prosazování výše diskutovaných opatření vnímáno jako souboj provozovatelů hazardních her 

s regulátorem.  

S ohledem na skutečnost, že ani jedna strana tohoto domnělého souboje nemá zájem na 

tom, aby hraním hazardních her docházelo k eskalaci jejich negativních celospolečenských 

dopadů hazardních her, vzájemná spolupráce je nejen možná, ale do budoucna i nezbytná. 

Aktuálně probíhající projekt ARHA, pokud k němu bude přistoupeno skutečně svědomitě 

a nikoliv pouze formálně, může v tomto procesu představovat pomyslný první krůček. Politika 

zodpovědného hraní a snižování škod by v ideálním případě měla být motivována nikoliv snahou 

regulátora vypadat přísně a implementovat všechna ve světě používaná opatření bez ohledu na 

jejich efektivitu, ale spíše úsilím ve spolupráci s provozovateli hazardních her vyvinout taková 

opatření, která skutečně pomohou problémovým hráčům, přičemž nebudou svou povahou 

nadměrně omezovat většinovou skupinu hráčů, pro které hraní hazardních her představuje 

bezproblémovou volnočasovou aktivitu.  

 

 

 

 

 

 
449 COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, p. 305. ISBN 1-56720-585-

2. 
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6 Finančněprávní aspekty provozování hazardních her 

Regulace hazardních her představuje multidisciplinární odvětví, v němž, jak jsme ostatně 

již viděli výše, se uplatní poznatky z celé řady vědních oborů. V kapitolách mapujících 

východiska pro regulaci hazardních her byly kromě poznatků z práva a právní vědy diskutovány 

i poznatky z filosofie, psychologie, sociologie, ekonomie, medicíny, etiky, historie i celé řady 

dalších souvisejících vědních oborů. Primární důraz je v této práci samozřejmě kladen na 

poznatky z oboru práva a právní vědy, které se nejvýznamněji podílejí na výsledné podobě 

právní regulace hazardních her. Systematicky je pak oblast právní regulace hazardních her nutno 

řadit do oblasti finančního práva, které je právním oborem s nejintenzivnějším vztahem ke 

zkoumané problematice.  

Tato kapitola pojednává o systematickém zařazení právní úpravy provozování hazardních 

her do širšího systému českého právního řádu. V jejím úvodu je nejprve vymezen předmět 

„herního práva“, které je následně klasifikováno jako specifická oblast se silným vztahem 

k finančnímu právu.  

Po tomto nezbytném teoreticko-právním úvodu jsou rozebrány ty aspekty provozování 

hazardních her, které mají nejužší vztah k finančnímu právu jako celku. Finančněprávních 

aspektů regulace hazardních her je možné identifikovat celou řadu. Pozornost je zde záměrně 

věnována těm finančněprávním aspektům regulace hazardních her, které nejvýznamněji 

ovlivňují výslednou podobu regulace (daňověprávní aspekty v podobě daně z hazardních her 

a „zdanění výher“), a těm finančněprávním aspektům, jejichž vědecká analýza nebyla doposud 

pro jejich aktuálnost v české odborné literatuře provedena (využití kryptoměn a blockchainu 

k provozování hazardních her). Dalším finančněprávním aspektům regulace hazardních her, jako 

je například souvztažnost zkoumané problematiky s právní úpravou zabývající se prevencí praní 

špinavých peněz nebo rozbor právní úpravy přikazující poskytovatelům platebních služeb 

neprovést platební transakce ve prospěch ani k tíži nelegálních provozovatelů internetových 

hazardních her, se v této práci blíže nevěnuji, a to primárně z důvodů uvedených při vymezení 

obsahu této práce (viz kapitola 1.4. Obsah a struktura práce).  

6.1 Zařazení regulace hazardních her do systematiky práva a právní vědy 

Tak jako můžeme u regulace hazardních her pozorovat multidisciplinární přesah do celé 

řady vědních oborů z mimoprávní oblasti, tak můžeme pozorovat i přesahy zkoumané 

problematiky do několika právních oborů. Regulaci hazardních her tvoří soubor právních norem 

z oblasti práva veřejného i soukromého. Veřejnoprávní normy upravující oblast provozování 



 

175 

 

 

hazardních her najdeme primárně v oblasti práva finančního. Mimo právního oboru finančního 

práva se nachází veřejnoprávní normy regulující provozování hazardních her také v právu 

správním, ústavním nebo trestním.  

Soukromoprávní normy regulující určité aspekty hazardních her najdeme převážně 

v občanském zákoníku, který vymezuje pojmy, jako je sázka450, hra451 nebo los.452 Občanský 

zákoník kromě definic hlavních soukromoprávních institutů herního práva obsahuje také soubor 

základních pravidel, kterými se soukromoprávní úprava sázek a her řídí. Občanský zákoník tak 

v několika málo ustanoveních zakotvuje mimo jiné takové principy, jako je soudní 

nevymahatelnost výher ze sázek a her,453 soudní nevymahatelnost pohledávek ze zápůjček 

a úvěrů vědomě poskytnutých k sázce,454 možnost snížení předané výhry rozhodnutím soudu, 

pokud je výhra zjevně přemrštěná,455 nebo zákaz zajištění některých pohledávek.456 

Z pohledu zařazení oblasti regulace hazardních her do systematiky práva a právní vědy je 

nejvýznamnějším ustanovením občanského zákoníku § 2883, který stanoví, že „ustanovení 

o nevymahatelnosti pohledávek ze sázky, hry nebo losu a ustanovení o pravomoci soudu výhru 

snížit se nepoužijí na pohledávky ze sázky, hry nebo loterie provozovaných státem nebo 

podléhajících úřednímu povolení“. Toto ustanovení občanského zákoníku představuje 

pomyslnou demarkační linii oddělující soukromoprávní a veřejnoprávní úpravu v oblasti 

hazardních her.  

Přes ne zcela přiléhající terminologii je zřejmé, že za „sázky, hry nebo loterie 

provozované státem nebo podléhající úřednímu povolení“ občanský zákoník považuje všechny 

druhy hazardních her provozovaných podle hazardního zákona, ať už na základě povolení nebo 

ohlášení. To však neznamená, že by byla na provozování hazardních her zcela vyloučena 

aplikace soukromoprávních norem obsažených v občanském zákoníku. I v případě hazardních 

her provozovaných podle zákona o hazardních hrách se základní vztah mezi provozovatelem 

 
450 Ustanovení § 2873 odst. 1 občanského zákoníku zní: „Sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit 

výhru, ukáže-li se nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany 

o této události správným.“ 
451 Na rozdíl od sázky není hra občanským zákoníkem explicitně definována. Ustanovení § 2881 pouze stanoví, že: 

„O hře platí ustanovení o sázce obdobně; jedná-li se však o hru vyžadující pouze zručnost nebo tělesná cvičení obou 

stran, použije se z ustanovení o sázce jen § 2875.“ 
452 Na los bývá nahlíženo jako na doplňkovou kategorii k sázce a hře. Je upraven v ustanovení § 2882 občanského 
zákoníku, který stanoví, že: „O losu platí ustanovení o sázce obdobně. Tato ustanovení se však nepoužijí, má-li být 

losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc, anebo rozhodnuto hlasování.“ 
453 § 2874 občanského zákoníku zní: „Nebyla-li výhra dána, nemůže ji vyhrávající strana vymáhat.“ 
454 § 2877 občanského zákoníku zní: „Vymáhat nelze ani pohledávku ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutých vědomě 

k sázce. To neplatí, dala-li zápůjčku nebo úvěr osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.“ 
455 § 2876 občanského zákoníku zní: „Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem 

stran zjevně přemrštěná, může ji soud na návrh prohrávající strany přiměřeně snížit.“ 
456 § 2878 občanského zákoníku zní: „Pohledávka ze sázky nebo ze zápůjčky či úvěru poskytnutých vědomě k sázce, 

kterou nelze vymáhat, nemůže být platně zajištěna. Byl-li dluh odpovídající takové pohledávce uznán, nepřihlíží se 

k tomu.“ 
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a hráčem řídí nevyloučenými ustanoveními občanského zákoníku. Vzájemný vztah mezi 

smluvními stranami hazardní hry je tak nutné považovat za smlouvu o hře. Veřejnoprávní úprava 

tento vztah nepopírá, počítá s ním a navazuje na něj.457 

Podrobnější rozbor soukromoprávní úpravy v oblasti herního práva přesahuje rámec této 

práce. Rozbor předchozí soukromoprávní úpravy sázky a hry jsem provedl v jiné své práci,458 

aktuálně účinná soukromoprávní úprava je pak podrobně rozebrána v souborném díle J. Rajchla, 

K. Kramáře a J. Malíře.459 

Veřejnoprávní úprava provozování hazardních her je pak primárně obsažena v zákoně 

o hazardních hrách a v podzákonných předpisech vydaných na základě zákonného zmocnění 

obsaženého v tomto základním předpise herního práva. Tím se však rozsah veřejnoprávních 

norem v oblasti hazardních her v žádném případě nevyčerpává. Jak jsme viděli v předchozích 

kapitolách, určitá pravidla veřejnoprávní povahy se vztahem k regulaci hazardních her lze nalézt 

například v zákoně o regulaci reklamy, správním řádě, zákoně o přestupcích, zákoně o obcích, 

trestním zákoníku i v dalších veřejnoprávních předpisech. 

6.2 Herní právo jako specifická oblast se vztahem k finančnímu právu 

Souhrn právních norem upravujících soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty hazardních 

her bývá někdy označován jako „herní právo“.460 V praxi se lze setkat i s jinými názvy pro tuto 

oblast právních vztahů, jako je například sázkové právo, loterijní právo nebo hazardní právo.461  

Přestože jde o poměrně významnou právní oblast sdružující právní normy značného 

rozsahu, nelze pravděpodobně považovat herní právo za samostatný obor práva. V rámci herního 

práva nemůžeme hovořit o specifických právních principech, které by daný právní obor 

odlišovaly od jiné právní oblasti. Význam společenských vztahů regulovaných herním právem 

nedosahuje významu jiných právních oborů. S ohledem na poměrně krátkou historii 

veřejnoprávní regulace hazardních her v evropské provenienci se také doposud nevytvořila 

tradice vědního oboru zkoumajícího výhradně právní normy regulující provozování hazardních 

her. Herní právo tak není etablovaným právním oborem ani primárním předmětem zájmu studia 

 
457 RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
2018, s. 89. ISBN 9788075526465. 
458 ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných podobných her se zaměřením na loterie a jiné 

podobné hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 17–22. Vedoucí 

práce JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
459 RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2018, s. 89. ISBN 9788075526465. 
460 KRAMÁŘ, Květoslav, HUŠÁK, Aleš. Herní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 

ISBN 80-86898-80-6. 
461 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 315. ISBN 

978-80-7552-935-0. V této práci je v tomto smyslu používán nejtradičnější z těchto pojmů, tedy herní právo. 
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na právnických fakultách evropských a světových univerzit, přestože existují výjimky z tohoto 

obecného principu.462  

Herní právo je tak nutné považovat spíše za účelový souhrn právních norem tvořící 

specifickou oblast se vztahem k finančnímu právu, které je nutné považovat za tradiční 

a etablovaný právní obor s bohatou tradicí. To, že některé právní normy z oblasti regulace 

hazardních her můžeme nalézt i v jiných právních odvětvích, nelze považovat za skutečnost, 

narušující kategorizaci herního práva jako specifické oblasti se vztahem k finančnímu právu, ale 

spíše jako důkaz příslušnosti herního práva k právu finančnímu, které je charakteristické úzkou 

mírou provázanosti s jinými právními obory.463 

Finanční právo je tvořeno souhrnem právních norem, které upravují finanční vztahy, 

finanční práva, finanční pravomoci, finanční povinnosti a rovněž vymezující určitá pravidla 

a deklarují určité skutečnosti. Finanční právo upravuje primárně ty vztahy, ve kterých vystupuje 

nebo do nichž zasahuje veřejná moc.464 Veřejnoprávní část herního práva, které je v této práci 

věnována primární míra pozornosti, tak do této definice jednoznačně zapadá.  

Finanční právo je mnohovýznamovým pojmem a provázaným systémem právních norem, 

který lze vnitřně kategorizovat na základě různých druhů klasifikačních rovin.465 Z pohledu 

regulace hazardních her je třeba vnímat finanční právo jako právo v (i) materiálním pojetí (jak 

jsme viděli, mnohé z pravidel aplikovaných veřejnou správou v oblasti hazardních her nemají 

svůj původ ve formálních pramenech práva, ale spíše ve správní praxi orgánů veřejné moci), (ii) 

jako právo veřejnoprávního charakteru se soukromoprávními prvky (regulace hazardních her má 

primárně veřejnoprávní charakter, nicméně jak jsme viděli výše, základní vztah mezi 

provozovatelem a hráčem hazardních her se řídí nevyloučenými ustanoveními občanského 

zákoníku), (iii) v širším pojetí (herní právo je inherentní součástí finančního práva) a finanční 

právo jednotné (herní právo nelze minimálně prozatím považovat za samostatný obor práva). 

Další argument podporující přidružení herního práva do systému práva finančního lze 

spatřovat ve skutečnosti, že primárním tvůrcem práva v oblasti regulace hazardních her je 

 
462 V České republice bylo herní právo jako volitelný předmět vyučováno již od počátku 21. století na Právnické 

fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2006 také na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s. Od roku 2018 je 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vyučován předmět „Právní meze hazardních her“. Poměrně 

bohatou tradici a vlastní studijní program má herní právo například na anglické Trent University v Nottinghamu 

nebo švýcarské univerzitě v St. Gallenu. Centrum pro studium a výzkum v oblasti hazardních her funguje na 

Southern Cross University v Autrálii. Mezinárodní Institut herního práva funguje v USA při Univerzitě v Nevadě, 

kde je herní právo vyučováno v samostatném magisterském studijním programu, ve kterém je možné získat 

specifický magisterský titul Master of Law in Gaming Law.  
463 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 60 a násl. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
464 Tamtéž, s. 31. 
465 Tamtéž, s. 31–34. 
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ústřední orgán státní správy pro oblasti finanční veřejné správy, tedy Ministerstvo financí ČR. 

Ministerstvo financí je primárním regulátorem pro oblast hazardních her, který rozhoduje 

o vydání, změně nebo zrušení základního povolení pro provozování hazardních her, vykonává 

dozor nad dodržováním hazardního zákona, projednává přestupky v oblasti internetových 

hazardních her, rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a ověřování, vede seznam 

nepovolených internetových her a je zřizovatelem a správcem rejstříku vyloučených osob 

i informačního systému provozování hazardních her.466 

Kromě těchto hazardním zákonem definovaných působností Ministerstvo financí ČR 

vykonává celou řadu dalších činností v oblasti hazardních her. Ministerstvo financí je primárně 

odpovědné za normotvorbu v oblasti hazardních her, je předkladatelem zákonů a tvůrcem 

podzákonných právních předpisů v oblasti hazardních her, jako ústřední orgán státní správy se 

Ministerstvo financí ČR podílí na legislativě a metodickém řízení finanční správy při správě 

daně z hazardních her nebo spolupracuje s Finančně analytickým úřadem při naplňování cílů 

v oblasti zabránění praní špinavých peněz a financování terorismu. Ministerstvo financí 

reprezentuje Českou republiku v rámci mezinárodních pracovních skupin věnovaných otázkám 

regulace hazardních her a je členem evropského sdružení regulátorů hazardních her GREF.467 

Ministerstvo financí tak lze jednoznačně označit za nejdůležitější normotvorný subjekt v oblasti 

hazardních her, který svým dominantním postavením posiluje příslušnost oblasti hazardních her 

k oboru finančního práva. 

Systém finančního práva není jednotný a názory na jeho strukturu a příslušnost jeho 

jednotlivých podoborů se mohou různit. S ohledem na vzrůstající kazuistiku a roztříštěnost 

právního řádu se z oboru finančního práva mnohdy vyčleňují jeho jednotlivé podobory, jako je 

herní právo nebo právo účetní.468 Jak již bylo řečeno podle autora této práce, nelze herní právo 

považovat za samostatný právní obor. Pravděpodobně dosud nelze argumentovat ani pro 

zařazení herního práva jako podoboru práva finančního. 

Názory na členění podoborů finančního práva do jednotlivých základních celků se mohou 

lišit. M. Karfíková a kolektiv autorů z pražské Právnické fakulty rozdělují zvláštní část 

finančního práva do tří základních celků, a to na (i) podobory fiskálního finančního práva 

(rozpočtové právo, daňové právo a právo dotační), (ii) podobory nefiskálního finančního práva 

 
466 § 114 zákona o hazardních hrách. 
467 Gaming Regulators European Forum. [online]. Available at: http://www.gref.net  
468 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 75–76. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 

http://www.gref.net/
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(měnové a devizové právo a právo finančního systému), (iii) rozšířené podobory nefiskálního 

finančního práva (bankovní právo, pojišťovací právo a právo kapitálového trhu).469 

Fiskální finanční právo souvisí primárně s veřejnými rozpočty, tj. s tvorbou, 

rozdělováním, přerozdělováním a užitím rozpočtových fondů, nefiskální finanční právo pak 

s tvorbou, rozdělováním, přerozdělováním a užitím peněžní masy. V obou těchto skupinách 

výrazně převládají veřejnoprávní normy. Rozšířené podobory nefiskálního práva finančního 

obsahují vedle finančněprávních pravidel i pravidla soukromoprávní a jejich společným znakem 

je skutečnost, že regulované osoby v této oblasti nakládají s významnou částí peněžní masy.470 

V rámci tohoto členění jsou pak definovány ještě specifické oblasti s blízkým vztahem 

k finančnímu právu. V rámci těchto specifických oblastí jsou však finančněprávní pravidla 

obsažena vedle pravidel dalších právních oborů, ať už z oblasti soukromoprávní nebo 

veřejnoprávní. Mezi tyto specifické oblasti patří podle M. Karfíkové a kol. vedle herního práva 

také například právo úvěrové, právo proti praní špinavých peněz, účetní právo, právo veřejných 

zakázek, cenové a oceňovací právo a mzdové právo.471 

Jak již bylo uvedeno, uvedené členění není možné považovat za dogmatické a jediné 

možné. Ať už budeme považovat právní úpravu hazardních her za specifickou oblast obsahující 

celou řadu finančněprávních pravidel s úzkým vztahem k finančnímu právu jako právnímu 

oboru, nebo budeme herní právo považovat přímo za podobor finančního práva, je 

neoddiskutovatelné, že právní úprava hazardních her svou povahou jednoznačně patří do oblasti 

finančního práva. V tomto ohledu je proto nutné považovat za vykročení správným směrem, 

pokud stávající odborná literatura, která je považována za etalon systematiky finančního práva, 

oblast herního práva rozeznává jako nezpochybnitelnou součást systému finančního práva.  

6.3 Obecně k daňověprávním aspektům hazardních her 

Zdanění provozování hazardních her patří k tradičně k jedněm z nejcitlivějších a nejvíce 

diskutovaných otázek, které se objevují v rámci veřejných debat o regulaci hazardních her. 

V České republice se debata o správné podobě zdaňování této specifické podnikatelské činnosti 

vede téměř nepřetržitě. Za posledních sedm let bylo přijato pět novel, které určitým způsobem 

pozměňovaly systém daňového zatížení provozování hazardních her nebo alespoň upravovaly 

sazbu daně u jednotlivých druhů hazardních her. Účelem této kapitoly je vnést do této debaty 

několik nových poznatků, které mohou být následně využity pro úpravu a zefektivnění právní 

 
469 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 77. ISBN 

978-80-7552-935-0. 
470 Tamtéž.  
471 Tamtéž. 
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úpravy v oblasti zdaňování hazardních her. To je ostatně jeden z cílů, které si vytkla i stávající 

vláda ve svém programovém prohlášení, kde v této souvislosti můžeme najít větu: „Provedeme 

komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na základě 

získaných poznatků případně navrhneme změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně 

z hazardních her, zejména internetového sázení.“472 

V návaznosti na tuto snahu si tedy i tato práce klade za cíl provést vyhodnocení přijaté 

právní úpravy v oblasti daně z hazardních her a navrhnout postupy, jak přispět k efektivnější 

správě této daně. Bude diskutována i otázka, zda daň z hazardních her může a má sloužit jako 

regulační nástroj, zda může přispět ke snížení škodlivých dopadů hazardního hraní a jaká kritéria 

mají být zvolena při diskusi o jednotlivých konstrukčních prvcích daně z hazardních her. 

Zvláštní pozornost je pak věnována i otázce diferenciace sazeb v závislosti na druhu hazardní 

hry. 

Kromě daně z hazardních her je na následujících řádcích věnována pozornost i tzv. „dani 

z výher“, která není zvláštní daní v našem daňovém systému, ale pouhou úpravou obecné 

výjimky, která byla po mnoho let obsažena v zákoně o dani z příjmů. Tato výjimka v původní 

podobě osvobozovala od daně z příjmu všechny výhry z hazardních her provozovaných na území 

České republiky i Evropského hospodářského prostoru, pokud tyto výhry pocházely od 

provozovatelů, kteří k této činnosti drželi veřejnoprávní povolení. Tato obecná výjimka byla 

obsažena v českém právním řádu až do začátku roku 2020.473  

Zavedení „daně z výher“, tedy spíše úprava parametrů osvobození výher z režimu zákona 

o dani z příjmu, byla poměrně hojně diskutována odbornou i širokou veřejností v rámci 

projednávání daňového balíčku na konci roku 2019.474 V rámci této kapitoly bude upozorněno na 

několik bodů, které zákonodárce v rámci legislativního procesu při zavádění „daně z výher“ 

dostatečně nezohlednil a jež ve svém důsledku mohou zapříčinit nesplnění cílů, které si od této 

změny sliboval. 

Z hlediska systematiky jsou na následujících řádcích nejprve rozebrána obecná 

teoreticko-právní východiska daně z hazardních her, včetně nastínění historických reálií, které 

vedly normotvůrce k vytvoření daně z hazardních her v podobě, v jaké ji dnes můžeme nalézt 

v české daňové soustavě. Následně jsou diskutovány základní konstrukční prvky této poměrně 

 
472 Programové prohlášení vlády České republiky, s. 7. [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/jednani-

vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf 
473 Zákon o dani z příjmů ve svém ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) stanovoval, že „příjmy v podobě výher z loterií, 

sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě 

obdobných předpisů vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor“. 

Srovnej znění zákona o dani z příjmu do roku 2020, konkrétně § 10 odst. 3 písm. b) tohoto zákona. 
474 Zákon č. 364/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů 

veřejných rozpočtů. 

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-364
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nové daně. Pozornost je dále věnována diskusi nad východisky pro efektivní a účelné nastavení 

systému daně z hazardních her, včetně některých doporučení de lege ferenda. Součástí této práce 

je také rozsáhlá komparativní analýza systému zdaňování hazardních her ve všech státech EU.  

6.4 Krátký historický pohled na zdaňování hazardních her v české právní 

úpravě 

Daň z hazardních her v užším slova smyslu byla do české daňové soustavy zavedena 

s účinností od 1. ledna 2017. V tento den, současně se zákonem o hazardních hrách, nabyl 

účinnosti i zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, 

přičemž oba tyto zákony jsou vzájemně úzce provázány a tvoří společně nedílný celek.  

Zákon o dani z hazardních her v mnohém odkazuje na hazardní zákon, když používá jeho 

terminologii. Pojmy využívané v rámci definic základních konstrukčních prvků daně 

z hazardních her jako „provozování hazardní hry“, „vklad“, „sázka“ aj., sám zákon o dani 

z hazardních her vůbec nevymezuje, a spoléhá se tak plně na definice obsažené v zákoně 

o hazardních hrách. Plná interpretace a aplikace zákona o dani z hazardních her tak není možná 

bez využití zákonných definic obsažených v hazardním zákoně. 

Jakkoliv je možné považovat daň z hazardních her v užším slova smyslu za poměrně 

nový prvek v českém daňovém právu, neznamená to, že by činnost spočívající 

v podnikatelském nabízení různých druhů hazardních her veřejnosti před přijetím zákona o dani 

z hazardních her nepodléhala povinným zákonným odvodům.  

Do 31. prosince 2011 bylo provozování loterií a jiných podobných her na území České 

republiky zatíženo velmi složitým a nepřehledným systémem odvodů. Provozovatelé držící 

veřejnoprávní oprávnění byli sice osvobozeni od daně z příjmů právnických osob, ale místo této 

povinnosti byli v souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně o loteriích a jiných podobných 

hrách povinni hradit odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely. Tato poměrně neobvyklá 

konstrukce spočívala v povinnosti odvést předem stanovenou část výtěžku475 z provozování 

hazardních her na sociální, zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně 

prospěšné účely.  

Tato právní úprava vykazovala celou řadu koncepčních nedostatků. Primárně 

představovala zcela nesystematický nástroj financování veřejně prospěšných činností, kdy bylo 

zcela v dispozici provozovatele hazardních her, jakou oblast či konkrétní právnickou či fyzickou 

osobu svým odvodem podpoří. Díky značnému množství provozovatelů, velikosti rozdělované 

částky a zcela chybějícím kontrolním mechanismům tento systém v praxi představoval veliké 

 
475 6–20 % v závislosti na velikosti obratu. 
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riziko korupčního jednání a byl ze strany provozovatelů hazardních her nezřídka zneužíván 

k financování činností, které by se jinak podpory ze strany státu pravděpodobně nedočkaly. Díky 

progresivní sazbě odvodu v závislosti na obratu provozovatele motivoval tento systém navíc 

provozovatele k formálnímu dělení společností do několika právnických osob za účelem snížení 

sazby odvodu, což činilo celý systém ještě více netransparentním.  

Systém odvodů na veřejně prospěšné účely představoval naprosté unikum, kdy byli 

provozovatelé hazardních her postaveni do role, ve které sami rozhodovali o redistribuci 

a alokaci finančních prostředků určených k zajištění veřejných potřeb společnosti, tedy do role, 

která je za normálních okolností svěřena jednomu subjektu, tj. státu spravujícímu veřejné 

rozpočty. Tento systém by tak musel být nahrazen i v případě, pokud by nedocházelo k jeho 

zneužití ze strany provozovatelů hazardních her, neboť systém, kdy několik desítek či stovek 

subjektů bez jakýchkoliv jednotících kritérií rozhoduje o finanční podpoře pro zajištění 

veřejných služeb, nelze v žádném případě považovat za koncepční a správné řešení financování 

veřejně prospěšných činností.  

Kromě odvodů na veřejně prospěšné účely byli provozovatelé povinni hradit dále správní 

poplatek, u nějž však s ohledem na jeho konstrukci a výši chyběl prvek ekvivalentnosti, takže se 

jednalo ve své podstatě o skrytou daň. Dále byli povinni platit místní poplatek za každé povolené 

technické zařízení a odvod na správní dozor. Také tyto poplatky neměly ekvivalentní charakter 

a bylo tedy možné je materiálně považovat za daně. Celý systém tak byl charakterizován 

značnou složitostí, nelogičností a popřením celé řady zásad, které finančněprávní teorie shledává 

jako nezbytné stavební kameny ideálního daňového systému.476 

Tento složitý a nefunkční systém zdanění hazardních her vydržel v českém právním řádu 

až do 1. ledna 2012, kdy byl nahrazen odvodem z loterií a jiných podobných her. Tento odvod 

již  obsahoval veškeré obligatorní a fakultativní znaky daně v teoretickém slova smyslu. Šlo tak 

ve své podstatě již o daň v užším slova smyslu, jakkoliv tak nebyl tento odvod formálně 

označen.477 Odvod z loterií a jiných podobných her tak již svou povahou a nastavením 

základních konstrukčních prvků představoval do značné míry předobraz dnešní daně 

z hazardních her.478 

 
476 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 146. ISBN 

978-80-7552-935-0. 
477 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 11. ISBN 978-80-7552-481-2. 
478 K historii srovnej blíže BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 

1.  vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 10–12. ISBN 978-80-7552-481-2. 
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6.5 Daň z hazardních her – teoreticko-právní základ a zařazení do daňového 

systému 

Daň z hazardních her byla do českého právního řádu formálně zavedena 1. ledna 2017, 

kdy vstoupil v účinnost zákon o dani z hazardních her. Jak bylo uvedeno výše, již předchozí 

odvod z provozování loterií a jiných podobných her představoval podle právně teoretického 

pohledu daň v užším slova smyslu. Podle finančněprávní teorie je možné daň v užším slova 

smyslu vymezit jako nenávratné, nedobrovolné, neekvivalentní a nesankční peněžité plnění 

uložené na základě zákona a spravované státem nebo jinými osobami vykonávajícími finanční 

veřejnou správu, které je příjmem veřejných rozpočtů, a to příjmem zpravidla řádným, 

pravidelným a plánovaným.479 Daň z hazardních her tak tuto definici bezezbytku naplňuje.480 

Zařazení daně z hazardních her do české daňové soustavy nepředstavuje tak triviální 

úkol, jak by se na první pohled mohlo zdát. Finančněprávní teorie dělí daně podle několika 

hledisek. Nejzákladnějším členěním daní je jejich rozdělování na daně přímé a daně nepřímé. 

Nahlíženo na toto členění z pohledu příjmu, za přímé daně můžeme označit ty daně, které 

zdaňují příjem při jeho vzniku, daně nepřímé jsou pak daně, které zdaňují příjem při jeho 

spotřebě. Z pohledu daňového subjektu přímé daně hradí ten, kdo ekonomicky daň nese, nepřímé 

daně hradí někdo jiný než ten, kdo ekonomicky daň nese a hrazení daně na toho, kdo 

ekonomicky daň nese, přenáší prostřednictvím ceny za poskytované zboží a služby. Přímé daně 

pak právní teorie dělí dále na daně důchodového typu (daně z příjmů) a daně majetkového typu 

(daň z nemovitých věcí).481  

Je zřejmé, že u některých typů daní je jejich přesné zařazení do výše uvedených kategorií 

sporné, přičemž daň z hazardních her je možné považovat za jeden z těchto případů. Z pohledu 

charakteru příjmu, který je předmětem daně, je možné konstatovat, že předmětem daně není 

příjem, ale činnost spočívající v provozování hazardních her. Na druhou stranu je však zřejmé, 

že daň je reálně hrazena provozovatelem z příjmu, který z této činnosti pochází, a že je tato daň 

hrazena z příjmu při jeho vzniku a nikoliv v momentě jeho spotřeby. Daň z hazardních her je 

hrazena provozovatelem, který daň ekonomicky nese a ve většině případů ji není schopen 

přenést na spotřebitele, tedy na hráče hazardních her.  

Přenesení daňové zátěže na hráče hazardních her není prakticky proveditelné hned 

z několika důvodů. Díky konkurenci na trhu s hazardními hrami spojené s nemožností efektivně 

 
479 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 150. ISBN 

978-80-7552-935-0. 
480 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xii. Komentáře Wolters Kluwer, s. 6. ISBN 978-80-7552-481-2. 
481 Srovnej k tomu KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 

2017, s. 145–147. ISBN 978-80-7552-935-0. 
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zablokovat veškeré nelegální provozování této činnosti si provozovatel nemůže dovolit přenést 

větší část daňového zatížení na hráče, neboť by je tím motivoval k uspokojení jejich poptávky 

u jiného soutěžitele na legálním trhu nebo nepřímo hráče motivoval k účasti na nelegálně 

provozovaných hazardních hrách. Ještě důležitějším momentem hovořícím pro nemožnost 

přenesení daňové zátěže do ceny zboží nebo služby je skutečnost, že většina druhů hazardních 

her cenu v klasickém slova smyslu ani nemá. 

Jak již bylo rozebráno na jiném místě této práce (k tomu srovnej blíže kapitolu 2.3.1 

Nabídka a poptávka v oblasti hazardních her, cenová elasticita a teorie ekonomického přebytku), 

u většiny druhů hazardních her je cena hazardní hry představována výherním podílem, tedy 

statistickou hodnotou vycházející z poměru mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. 

Hráč do hazardní hry vsází vždy stejnou částku bez ohledu na výši daně. Pokud je daň 

provozovatele zvýšena neúměrně, může tento provozovatel část daňové zátěže přenést na hráče 

ve formě snížení výherního poměru (dojde ke zhoršení pravděpodobnosti dosažení výhry, 

případně k snížení její výše), nicméně na ceně samotné služby z pohledu hráče se tato změna až 

na určité výjimky neprojeví.482 

Z výše uvedených důvodů se zdá, že daň z hazardních her je nutné považovat spíše za 

daň přímou. K tomuto závěru se kloní i R. Boháč a H. Krasulová,483 ačkoliv připouštějí, že by 

bylo možné argumentovat i ve prospěch zařazení daně z hazardních her mezi daně nepřímé, a to 

v závislosti na úhlu pohledu. Oba autoři nabízejí pohled, podle kterého by na daň z hazardních 

her mohlo být také pohlíženo jako na daň nepřímou, pokud bychom na tuto činnost nahlíželi 

optikou hráče. Předmětem daně je v takovém případě určitá činnost (provozování hazardních 

her), hráčův příjem je zdaněn při jeho spotřebě a provozovatel fakticky daň přenáší na toho, kdo 

daň ekonomicky nese (v tomto případě na hráče). Nejednoznačnost kategorizace daně 

z hazardních her podtrhuje i skutečnost, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

považuje daň z hazardních her za daň přímou, podle Eurostatu se jedná naopak o daň spotřební, 

tedy daň nepřímou. Kvůli neexistenci pevných hranic mezi kategoriemi přímých a nepřímých 

daní a s ohledem na doposud panující rozdílnost mezinárodních klasifikačních standardů není 

pravděpodobně nezbytné v současné chvíli kategoricky prosazovat zařazení daně z hazardních 

her do jedné z výše uvedených kategorií.  

 
482 Ze základních druhů hazardních her upravených zákonem o hazardních hrách lze o „ceně“ služby v klasickém 

slova smyslu hovořit jen u loterií, totalizátorových her, binga a tomboly, tedy u her, které z pohledu podílu na 

výnosu daně z hazardních her představují spíše marginální část legálního trhu s hazardními hrami v České republice. 

U těchto her existuje cena za sázkový tiket, sloupec či lístek do tomboly, tedy může dojít k jeho „zdražení“. U her 

typu kurzová sázka, technická či živá hra nelze hovořit o ceně v klasickém slova smyslu, neboť hráč si u těchto her 

nic „nekupuje“, ale vsází určitou sumu, přičemž výši této částky určuje sám hráč. 
483 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. Vydání první. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. xii. Komentáře Wolters Kluwer, s. 9. ISBN 978-80-7552-481-2. 
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Autor této práce přesto považuje daň z hazardních her spíše za daň přímou. Daň 

z hazardních her zdaňuje příjem provozovatele při jeho vzniku, daň nese její provozovatel, a jak 

jsme viděli výše, v naprosté většině případů ji z praktických důvodů není schopen přenést na 

konečné spotřebitele, tedy hráče hazardních her. Zařazení daně z hazardní hry mezi přímé daně 

odpovídá i zvolená zákonná terminologie.484  

Zároveň je nutné daň z hazardních her podle mého názoru považovat za názorný příklad 

daně sektorové, neboť subjektem této daně je pouze určitá velmi specifická skupina podnikatelů 

a jejím předmětem je provozování specificky definované činnosti. Provozovatelé hazardních her 

kromě této zvláštní daně, která postihuje jen tuto specifickou oblast podnikatelské činnosti, 

podléhají ještě obecné dani z příjmů právnických osob.  

6.6 Daň z hazardních her – základní konstrukční prvky a otázky s nimi 

související 

Základní konstrukční prvky daní představují základní stavební kameny, které vymezují 

a charakterizují konkrétní daň. Bez těchto základních stavebních kamenů by daň nemohla 

existovat. V rámci analýzy základních konstrukčních prvků daně si tak lze učinit základní 

představu o konstrukci a účelu zkoumané daně. Finančněprávní teorie řadí mezi základní 

konstrukční prvky daně subjekt daně, předmět daně, základ daně a sazbu daně. Dále je možné 

k základním konstrukčním prvkům řadit výpočet daně, zdaňovací období a rozpočtové určení 

daně.485 Vedle základních konstrukčních prvků daně existují i konstrukční prvky ostatní, které 

určitým způsobem korigují některý ze základních konstrukčních prvků, případně modifikují 

samotnou daň.486 

Podrobný rozbor základních konstrukčních prvků daně z hazardních her byl proveden 

v komentáři k dani z hazardních her R. Boháčem a H. Krasulovou.487 V této práci je tak 

věnována pozornost určitému rozvedení těchto poznatků a jejich aplikaci do probíhající debaty 

o správné podobě regulace hazardních her na území České republiky. 

 
484 Např. subjekt daně je označován jako „poplatník“, nikoliv jako plátce atd.  
485 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 158. ISBN 

978-80-7552-935-0. 
486 Tamtéž. 
487 Tamtéž. 
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6.6.1 Subjekt daně 

Subjektem daně je obecně ten, jehož příjem, věc nebo činnost jsou podrobeny dani.488 

V případě daně z hazardních her je subjekt daně vymezen v ustanovení § 1 zákona o dani 

z hazardních her, který definuje poplatníka daně, jímž je podle tohoto ustanovení „držitel 

základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní 

hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo ohlašovatel hazardní hry nebo 

ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení“.  

Uvedená definice, jakkoliv to nemusí být na první pohled úplně zjevné, v sobě obsahuje 

pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších hmotněprávních posunů, ke kterému došlo při 

přeměně předchozího odvodu z provozování loterií a jiných podobných her na daň z hazardních 

her. Poplatníkem daně z hazardních her totiž není pouze ten subjekt, který drží veřejnoprávní 

povolení k provozování hazardních her na území České republiky, případně komu náleží 

povinnost ohlašovanou hazardní hru ohlásit, ale také každý subjekt, který takovou hazardní hru 

provozuje bez ohledu na skutečnost, zda veřejnoprávní povolení drží, usiluje o něj nebo se 

kontaktu s veřejnou mocí vyhýbá úplně. Jinými slovy, na rozdíl od předchozí právní úpravy je 

subjektem daně provozovatel nejen legální, ale také nelegální.  

Tím byl nahrazen předcházející nevyhovující stav, kdy nelegální provozovatel hazardní 

hry nemohl být označen za poplatníka odvodu z loterií a jiných podobných her, a nebylo tak 

u nelegálního provozování hazardních her možné stanovit, vybrat ani vymáhat zákonem 

předepsaný odvod. Tato situace samozřejmě zvýhodňovala nelegální provozovatele hazardních 

her a snižovala jejich motivaci svou činnost na území České republiky zlegalizovat, tedy požádat 

o povolení k provozování hazardních her. Do české právní úpravy daně z hazardních her tak byl 

zaveden prvek neutrality vůči legalitě nebo nelegalitě jejich provozování.489  

Tuto změnu lze jednoznačně označit za pozitivní a vedoucí ke zrovnoprávnění všech 

subjektů nabízejících možnost účastnit se hazardních her na území České republiky. Zároveň 

rozšíření subjektu a předmětu daně přispívá pozitivně k rozhodnutí zahraničních provozovatelů 

hazardních her požádat o povolení své činnosti na území České republiky. Lze ho tak vedle 

správních a trestních sankcí za nedovolené provozování hazardní hry, blokace webových stránek 

a plateb u nepovolených internetových her nebo správních sankcí za reklamu na nepovolené 

hazardní hry považovat za další užitečnou ingredienci v mixu nástrojů, které by měly odradit 

 
488 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 158–159. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
489 Srovnej BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. Vydání první. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. xii. Komentáře Wolters Kluwer, s. 19 a násl. ISBN 978-80-7552-481-2. 
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zejména nelegální provozovatele internetových hazardních her od toho, aby svou nabídku cílili 

na české občany bez patřičných veřejnoprávních povolení. 

6.6.2 Předmět daně 

Předmět daně obecně určuje, co se zdaňuje. Bývá jím nejčastěji příjem, věc nebo 

činnost.490 Předmět daně z hazardních her je vymezen v ustanovení § 2 zákona o dani 

z hazardních her jako činnost „spočívající v provozování hazardní hry na území České republiky 

pro účastníka hazardní hry“. Předmětem daně je tedy činnost spočívající v „provozování“ 

hazardní hry. Provozování je právní pojem, který byl vždy definován v zákonné úpravě velmi 

široce, a nová právní úprava v tomto směru do tohoto trendu nepřinesla žádnou podstatnou 

změnu.  

Provozování hazardních her je definováno v ustanovení § 5 zákona o hazardních hrách 

jako „vykonávání činností spočívajících v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení 

zisku, zejména příjem sázek a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti 

organizačního, finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do 

provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání 

hazardní hry“. Jak je z textu patrné, uvedená definice je velmi široká a za provozování hazardní 

hry je podle ní možné označit celou škálu činností, které, byť jen okrajově, přispívají k zajištění 

vlastního průběhu hazardní hry. Důvodová zpráva širokou definici provozování jako činnosti 

tvořící základ daně dodatečně zužuje několika významnými korektivy. 

Předně je podle ní za provozování hazardních her nutné považovat pouze takovou 

činnost, která je vykonávána za účelem dosažení zisku. Podle důvodové zprávy k zákonu 

o hazardních hrách se tak za provozování hazardních her nemůže považovat například „drobné 

hraní hazardních her mezi přáteli či v rodině, které jsou vyjádřením základních společenských 

vztahů v soukromé sféře jednotlivců“.491 Takovou činnost nelze označit za provozování hazardní 

hry, a není proto ani předmětem daně z hazardních her.  

Na druhou stranu je však nutné mít na paměti, že při provozování hazardní hry nemusí 

být naplněn znak soustavnosti, jako je tomu u obecné definice podnikání. Za provozování 

hazardní hry je tak nutné považovat i činnost jednorázovou či nahodilou. Do provozování 

hazardní hry je nutné počítat i činnosti doprovodného charakteru, které neodmyslitelně souvisejí 

s realizací hazardní hry, ale i další činnosti, které nemusejí být realizovány přímo samotným 

 
490 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 159. 

ISBN 978-80-7552-935-0. 
491 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 124. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
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provozovatelem, nýbrž mohou být pro provozovatele zajištěny i třetí osobou na základě 

smluvního vztahu.492 

Z těchto vět vyplývá, že některé činnosti, které jsou považovány za provozování hazardní 

hry a tvoří tudíž předmět daně z hazardních her, nemusí vykonávat subjekt, který k této činnosti 

drží veřejnoprávní povolení. To znamená, že samotné provozování hazardní hry může být 

vykonáváno prostřednictvím třetích osob, které potřebná veřejnoprávní povolení nedrží. 

I v takovém případě je však tato činnost předmětem daně z hazardních her, přičemž subjektem 

daně není třetí osoba, nýbrž provozovatel hazardní hry, pro kterého jsou tyto činnosti 

vykonávány a který je tudíž poplatníkem daně z hazardních her.  

Druhým důležitým korektivem z pohledu předmětu daně je skutečnost, že předmětem 

daně je pouze takové provozování hazardních her, ke kterému dochází „na území České 

republiky pro účastníka hazardní hry“.493 R. Boháč a H. Krasulová v této souvislosti hovoří 

o tzv. místní („… na území České republiky“) a osobní („… pro účastníka hazardní hry“) 

působnosti zákona o dani z hazardních her.494 Toto promítnutí principu teritoriality do systému 

zdanění hazardních her nečiní výraznějších problémů v případě, že jsou tyto hry provozovány 

v land based (kamenné) podobě. V takovém případě není pochyb o tom, jestli je hazardní hra 

provozována na území České republiky a zda je tedy předmětem daně z hazardních her, či 

nikoliv. Komplikovanější situace nastává v případě internetových hazardních her, kde je 

s ohledem na neohraničitelnost kyberprostoru obtížnější jednoznačně určit, kde se daná činnost 

z pohledu teritoriality skutečně odehrává a kde se nachází její spotřebitel v momentě, kdy se 

hazardní hry účastní. 

Tyto komplikace mají svůj původ v samotné podstatě veřejné informační sítě internet. 

Internet byl navržen tak, aby pracoval na základě logickém, nikoliv geografickém. Díky tomu je 

tok dat na internetu řízen principem efektivity, bez ohledu na klasické státní hranice.495 Často se 

v této souvislosti hovoří o tom, že internet nemá hranic. Princip teritoriality tak ztrácí na 

internetu svůj klasický smysl, což přináší v oblasti regulace online hazardních her celou řadu 

právně složitých otázek a praktických problémů týkajících se určování jurisdikce a rozhodného 

práva.496 Díky tomu, že internet nerespektuje státní hranice, není vyřešení těchto otázek úplně 

 
492 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 124. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
493 § 2 zákona o dani z hazardních her. 
494 Srovnej BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. Vydání první. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. xii. Komentáře Wolters Kluwer, s. 39–49. ISBN 978-80-7552-481-2. 
495 Srovnej k tomuto BELLIA, P.; BERMAN, P.; POST, D. (ed.). Cyberlaw: Problems of Policy and Jurisprudence 

in the Information Age. St. Paul : West Group, 2003. 704 s, s. 65–70. ISBN 0-314-14412-9. 
496 SMEJKAL, V. Internet a §§§. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 18. ISBN 80-247-0058-1. 
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jednoduchou záležitostí. Jejich vyřešení navíc komplikuje doposud chybějící mezinárodní 

konsenzus, který by dokázal na tyto otázky uspokojivě a autoritativně odpovědět.497 

S ohledem na korektiv místní působnosti („... na území České republiky“) daně 

z hazardních her je z pohledu předmětu daně zcela nezbytné určit, kde k provozování 

internetových hazardních her dochází. Odpověď na tuto otázku nám pomůže definovat nejen 

předmět daně, ale také nastíní odpovědi na celou řadu souvisejících otázek, které musí logicky 

následovat.  

Mezi tyto otázky, kterým jsem se věnoval v jiné své práci498 a na které není doposud 

možné uspokojivě odpovědět, patří například: Která země má právo zdanit příjem 

u přeshraničního provozování internetových hazardních her? Stát, kde je provozovatel těchto her 

usazen, nebo stát, kde se nachází jejich účastník? Jak má být daňová povinnost rozdělena mezi 

státy, pokud se těchto her účastní hráči ze států A a B a provozovatel je držitelem licence ve státě 

C? Na jakém principu lze hráče označit za hráče pocházejícího ze státu A nebo B? Je tímto 

kritériem občanství, trvalý pobyt nebo jeho aktuální lokace? Jak jsou tato kritéria v praxi 

ověřována? Existují v mezinárodním či evropském právu pravidla poskytující odpovědi na výše 

uvedené otázky? Jakým způsobem jsou pak řešeny situace, kdy na tyto otázky jednotlivé státy 

pohlížejí rozdílně? Existují v mezinárodním daňovém právu mechanismy, které by byly schopny 

zabránit nežádoucím účinkům, jako je nulové nebo dvojí zdanění přeshraničního provozování 

internetových hazardních her?499 

Český zákonodárce k vyřešení problému teritoriality v případě internetových hazardních 

her přistoupil poměrně racionálně. Podle důvodové zprávy k zákonu o dani z hazardních her 

musí být hazardní hra „buď fyzicky provozována na území České republiky, nebo v případě 

hazardní hry provozované prostřednictvím internetu musí být toto provozování alespoň zčásti 

zaměřeno nebo cíleno na český trh“.500  

U internetových hazardních her je z tohoto úhlu pohledu zcela nezbytné určit, podle 

jakých kritérií lze internetovou hazardní hru označit za „aspoň zčásti zaměřenou nebo cílenou na 

český trh“. Zákon o dani z hazardních her ani zákon o hazardních hrách nám na tuto otázku 

 
497 BOHÁČ, Radim, ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Regulace online hazardních her v ČR: východiska pro 
moderní regulaci z národní i mezinárodní perspektivy. Daně a finance, 2016, roč. 24, číslo 4, s. 12–14. ISSN 1801-

6006. 
498 Tamtéž, s. 10–17. 
499 Tamtéž, s. 14.  
500 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 40. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507. Důvodem této právní úpravy je 

přesvědčení, že příjmy českých provozovatelů nabízejících své hry v zahraniční by neměly být předmětem české 

daně z hazardních her, protože lze předpokládat, že takové provozování je zdaněno obdobnou daní v zahraničí. 

Naopak je žádoucí zdanit daní z hazardních her příjmy z hazardních her provozovaných zahraničními provozovateli 

na území České republiky. 
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výslovně neodpovídají. Kritéria „částečného zaměření či cílení na český trh“ tak musíme opět 

hledat v důvodové zprávě k zákonu o dani z hazardních her. Podle ní je tímto rozhodujícím 

kritériem bydliště osob (osobní působnost), na které se provozovatel hazardní hry alespoň z části 

při provozování hry zaměřuje nebo na které alespoň zčásti cílí.501 Tomuto závěru odpovídá 

ostatně i ustanovení § 4 odst. 2 zákona o hazardních hrách, podle kterého je v případě 

internetové hazardní hry jejím účastníkem pouze fyzická osoba, jež má bydliště na území České 

republiky.502  

Pojem „bydliště“ není opět zákonem o hazardních hrách ani zákonem o dani z hazardních 

her jakkoliv definován. Důvodová zpráva k zákonu o hazardních hrách hovoří o bydlišti ve 

smyslu „faktického stavu, tj. stálého bytu či místa, kde má daná osoba úmysl zdržovat se 

trvale“.503 Důvodová zpráva k zákonu o dani z hazardních her v souvislosti s vymezením pojmu 

bydliště pro změnu odkazuje na soukromoprávní úpravu obsaženou v ustanovení § 80 

občanského zákoníku, podle kterého „má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít 

tam s výhradou změny okolností trvale“.504 Obě definice bydliště se od sebe v určitých detailech 

liší. Jakkoliv v praxi tyto rozdíly nebudou pravděpodobně způsobovat aplikační problémy, de 

lege ferenda by stálo za zvážení znění důvodových zpráv sjednotit, aby se předešlo teoretickým, 

interpretačním a aplikačním obtížím při definování tohoto klíčového pojmu pro řešení osobní 

působnosti. 

Z výše uvedených řádků je již zřejmé, že v případě internetových her je předmětem daně 

z hazardních her v České republice jen takové jejich provozování, které je alespoň zčásti 

zaměřeno nebo cíleno na osoby, které mají úmysl se na území České republiky trvale zdržovat. 

Nepůjde tedy o české občany, kteří žijí trvale v zahraničí, ani o osoby, které se dočasně nacházejí 

na území České republiky v momentě, kdy se přihlásí ke svému uživatelskému kontu v rámci 

internetové hazardní hry. Druhé skupině osob však může svědčit vyvratitelná právní domněnka 

obsažená v ustanovení § 4 odst. 3 zákona o hazardních hrách, podle které platí, že neprokáže-li 

 
501 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 141. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
502 § 4 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
503 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 123. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
504 Ustanovení § 80 občanského zákoníku zní: „(1) Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam 

s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li 

člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti 

tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném 

místě. (2) Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit 

jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště 

naposledy.“ 
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provozovatel, že má daná fyzická osoba bydliště v jiném státě, má se za to, že má bydliště na 

území České republiky, a dopadá tak na ni úprava tohoto zákona.505 

Pokud jde o odpověď na otázku, jakým způsobem lze rozeznat, zda je nabídka hazardní 

hry zaměřena nebo cílena na osoby s bydlištěm v České republice, musíme odpověď opět hledat 

v důvodové zprávě k zákonu o dani z hazardních her. Podle ní mohou být jako indikativní 

kritéria použita například skutečnost, zda je internetová stránka, na které je hazardní hra 

provozována, dostupná v české jazykové mutaci, zda vklady, sázky a výhry jsou prováděny 

v české měně, zda má provozovatel sídlo v České republice, zda podporuje příjem vkladů 

a zasílání výher z a do českých bank, zda poskytuje hráčům technickou podporu, kterou je 

snadné kontaktovat z území České republiky a s níž je možné se dorozumět v českém jazyce, 

případně pokud při propagaci odkazuje na české reálie (např. využívá známého českého herce či 

sportovce).506  

Výčet kritérií není a nemůže být konečný, přičemž neplatí, že musí být naplněna všechna 

výše uvedená kritéria. Kritéria je nutné posuzovat každé jednotlivě a všechny v jejich vzájemné 

souvislosti. Důvodová zpráva při určování, zda daný provozovatel zaměřuje své služby na osoby 

s bydlištěm na území České republiky, také odkazuje na spojený rozsudek Soudního dvora 

Evropské unie C-585/08 a C-144/09 (Pammer a Hotel Alpenhof). V tomto spojeném rozsudku 

došel Evropský soudní dvůr k podobným indikativním a podpůrným kritériím, pokud jde 

o určení, zda je internetové podnikání zaměřeno a cíleno na určitý členský stát či nikoliv.507 

Kromě těchto pomocných a indikativních kritérií však Soudní dvůr Evropské unie zároveň 

definoval kritérium hlavní, o kterém se důvodová zpráva nezmiňuje a které české dozorové 

orgány ve své stávající správní praxi příliš nerespektují. Tento rozpor je podrobněji rozebrán 

v následující podkapitole. 

6.6.2.1 Problematika zaměření a cílení internetových hazardních her a návrh změny de 

lege ferenda  

Jakkoliv lze obecně označit přístup České republiky k řešení otázky teritoriality 

(respektive místní a osobní působnosti) regulace hazardních her za velmi rozumný, logický 

a správný, existují zde přesto určité oblasti, kde by bylo vhodné stávající interpretaci zákonných 

ustanovení upravit, a dosáhnout tak efektivnější ochrany hráčů hazardních her. Jednou z těchto 

oblastí je právě interpretace požadavku zaměření a cílení na český trh. 

 
505 Srovnej § 4 odst. 3 zákona o hazardních hrách. 
506 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 41. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 
507 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. 2. 2011, C-585/08 a C-144/09. [online]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0004:0005:CS:PDF 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507
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Ministerstvo financí, jakožto orgán, který vykonává dozor nad dodržováním hazardního 

zákona,508 projednává přestupky v oblasti internetových hazardních her,509 vede seznam 

nepovolených internetových hazardních her510 a rozhoduje z moci úřední o zapsání nepovolené 

internetové hry na tento seznam,511 totiž k výkladu zaměření a cílení na českých trh přistupuje 

poněkud zdrženlivě.  

Při hodnocení, zda provozovatel hazardní hry zaměřuje svou nepovolenou nabídku 

internetových hazardních her na český trh, totiž primárně vychází z podpůrných indikativních 

kritérií vymezených v důvodové zprávě k zákonu o hazardních háchr, tedy zejména ze 

skutečnosti, zda je webová stránka dostupná v českém jazyce, zda je možné provádět vklady 

a výplaty výher v české měně, případně zda v reklamě na své produkty odkazuje na české reálie.  

Takovou interpretaci cílení internetových služeb v případě hazardních her je však třeba 

odmítnout. Pokud bychom připustili, že by k určení působnosti práva sloužila pouze tato 

podpůrná kritéria, pak by pro provozovatele hazardních her nebyl žádný problém prostou 

úpravou parametrů svých webových stránek docílit toho, že se na jeho nabídku hazardních her 

nebude vztahovat český zákon o hazardních hrách ani jejich provozování nebude podléhat dani 

z hazardních her, a to přesto, že bude nelegální provozovatel tyto hry nabízet na českém území 

(tj. hráčům s bydlištěm na území České republiky). 

Provozovatel internetových her se v takovém případě může zákonné regulaci vyhnout 

poměrně jednoduše tím, že internetové stránky s nepovolenou hazardní hrou nebude provozovat 

v českém jazyce (ale například v jazyce anglickém či slovenském), vklady a výhry nebude 

přijímat v českých korunách (ale například v mezinárodních měnách, ke kterým mají čeští 

občané přístup v rámci cizoměnových účtů u českých bank, nebo k této činnosti využije 

v prostředí internetu stále populárnější virtuální měny) a k reklamě na své nepovolené hazardní 

hry nevyužije osoby či symboly spojované s českými reáliemi, ale spíše světoznámé sportovce či 

veřejně známé osobnosti. 

Není zcela zřejmé, proč Ministerstvo financí ČR přistoupilo na tento zužující výklad 

zaměření a cílení na české občany. Z logiky věci by se dalo spíše očekávat, že Ministerstvo 

financí ČR, jakožto dozorující orgán, bude k této otázce přistupovat opačně a bude se snažit 

naopak regulovat a zdanit všechny druhy hazardních her, které jsou dostupné na území České 

republiky, a to bez ohledu na skutečnost, v jakém jazyce či v jaké měně jsou tyto hry 

provozovány. Dogmatickou aplikací určitých a předem známých kritérií, která představují pro 

 
508 § 114 písm. b) bod 1 zákona o hazardních hrách. 
509 § 114 písm. c) zákona o hazardních hrách. 
510 § 114 písm. h) zákona o hazardních hrách. 
511 § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
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nelegální provozovatele hazardních her pouze vodítka, jak se zákonné regulaci včetně zdanění 

vyhnout, Ministerstvo financí ČR zužuje rozsah své působnosti, a to včetně snižování míry 

ochrany českých hráčů. V neposlední řadě tím dochází k zúžení předmětu daně a ke snížení 

možného inkasa daně z hazardních her. 

Ministerstvo financí v rámci určení teritoriální působnosti českého práva a osobní 

a místní působnosti daně z hazardních her poněkud nelogicky využívá kritéria, která sama 

důvodová zpráva k zákonu označuje pouze za indikativní a podpůrná.  

Primárním kritériem, na základě kterého je možné považovat internetovou službu za 

dostupnou na území konkrétního státu a zaměřenou na spotřebitele, kteří mají v tomto státě 

bydliště, je podle výše zmíněného spojeného rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci 

Pammer a Hotel Alpenhof nutno považovat skutečnost, „zda před případným uzavřením smlouvy 

se spotřebitelem z uvedených internetových stránek a celkové činnosti podnikatele vyplývalo, že 

podnikatel zamýšlel obchodovat se spotřebiteli s bydlištěm v jednom či více členských státech, 

včetně členského státu, ve kterém má spotřebitel bydliště, v tom smyslu, že byl připraven uzavřít 

s nimi smlouvu.“.512 

Primárním kritériem pro zodpovězení otázky zaměření a cílení internetové služby tedy 

není jazyk internetové stránky či měna, ve které se na ni dá za poskytnutou službu zaplatit, ale 

úmysl podnikatele uzavřít smlouvu se spotřebitelem, jenž má bydliště v konkrétním členském 

státě. Indikativní kritéria, která obsahuje výše zmíněný rozsudek513 a která do značené míry byla 

přebrána do důvodové zprávy k zákonu o hazardních hrách, tak pouze představují pomocná 

vodítka, na základě kterých lze na takový úmysl podnikatele usuzovat, nikoliv rozhodující 

kritéria pro určení, zda je internetová služba zaměřena a cílena na území daného státu. 

V případě internetového provozování hazardních her pak využití těchto podpůrných 

kritérií nebude ve většině případů zapotřebí, neboť na úmysl provozovatele hazardních her 

nabízet hazardní hry osobám trvale se nacházejícím na území České republiky lze poměrně 

efektivně usuzovat již z toho, že takový provozovatel umožní osobám s bydlištěm v České 

 
512 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. 2. 2011, C-585/08 a C-144/09, bod 92. [online]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0004:0005:CS:PDF 
513 V této souvislosti srovnej bod 93 výše uvedeného rozsudku, který zní: „Následující skutečnosti, jejichž výčet není 

taxativní, mohou představovat indicie umožňující se domnívat, že činnost podnikatele je zaměřena na členský stát 

bydliště spotřebitele: mezinárodní povaha činnosti, popis cesty do sídla podnikatele s počátkem v jiných členských 

státech, použití jiného jazyka nebo jiné měny, než jsou jazyk nebo měna, které jsou obvykle používány v členském 

státě, ve kterém má podnikatel sídlo s možností provést rezervaci a potvrdit ji v tomto jiném jazyce, uvedení 

telefonického spojení s mezinárodním předčíslím, vynaložení nákladů na službu sponzorovaných odkazů na 

internetu s cílem usnadnit spotřebitelům s bydlištěm v jiných členských státech přístup na stránku podnikatele nebo 

jeho zprostředkovatele, použití jiného jména domény prvního řádu, než je doména členského státu, ve kterém má 

podnikatel sídlo, a uvedení mezinárodní klientely složené ze zákazníků s bydlištěm v jiných členských státech. 

Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby existenci takových indicií ověřil.“. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0004:0005:CS:PDF
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republice zaregistrovat se k účasti na jím provozovaných hazardních hrách. Tento úmysl navíc 

nebude v naprosté většině případů nikterak složité prokázat, neboť naprostá většina zahraničních 

provozovatelů internetových hazardních her má velmi dobrý přehled o tom, kde se nachází hráč, 

se kterým uzavírají soukromoprávní smlouvu o sázce. 

Naprostá většina internetových provozovatelů hazardních her totiž vyžaduje od svých 

hráčů v procesu zřizování hráčského konta poskytnutí kontaktních a identifikačních údajů, 

včetně jejich následného ověření. Ačkoliv nelegální provozovatelé internetových hazardních her 

nemusejí dodržovat pravidla nastavená pro registraci českým zákonem o hazardních hrách, mají 

i tito provozovatelé ve svých interních postupech nastavené mechanismy, jak ověřit identitu 

hráče, který si u nich zřizuje hráčské konto. Tyto nástroje jsou součástí KYC (Know Your 

Customer) postupů, které provozovatelé hazardních her na internetu zavádějí bez ohledu na 

skutečnost, zda je k tomu zavazuje národní regulace, či nikoliv. Je totiž v obchodním zájmu 

internetových provozovatelů hazardních her znát co nejvíce informací o svém zákazníkovi, aby 

mu mohli vhodným způsobem personalizovat nabídku hazardních her, komunikovat mu 

speciální reklamní akce a bonusové nabídky nebo se s ním spojit v případě nutnosti řešit 

jakoukoliv neobvyklou situaci, která nastane v průběhu jeho účasti na hazardních hrách.  

Provozovatelé internetových hazardních her využívají KYC postupů také k tomu, aby 

zabránili hráčům v získávání vstupních bonusů, které patří k nejrozšířenějším a nejúčinnějším 

akvizičním nástrojům v oblasti internetových hazardních her. Obvykle jsou tyto bonusy nabízeny 

v podobě, kdy provozovatel hazardní hry poskytne hráči po dokončení registrace finanční bonus, 

který mu připíše na hráčské konto. Pokud by provozovatel neznal a neověřoval identitu hráčů, 

kteří se u něj registrují, nedokázal by zabránit pro něj nežádoucí situaci, ve které by mu jeden 

hráč mohl vstupní bonus získávat opakovaně.  

Mimo jiné i z těchto důvodů provozovatelé internetových hazardních her využívají celou 

škálu technických nástrojů (geolokace IP adres, vyžadování kopie osobních dokladů a výpisů 

z bankovních účtů, provedení referenčních plateb, ověřování telefonního čísla včetně 

mezinárodní předvolby atd.), pomocí nichž mají velmi dobrou představu o identitě svých hráčů, 

včetně jejich skutečného bydliště. 

De lege ferenda lze tedy jednoznačně doporučit změnu stávající správní praxe, která pro 

určení teritoriální působnosti hazardní regulace využívá pouze podpůrná kritéria, přičemž 

nepřihlíží k hlavní rozhodné skutečnosti pro určení, zda konkrétní internetová hazardní hra je 

zaměřena a cílena na osoby nacházející se na území České republiky.  

Tímto hlavním kritériem by se v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie 

měla stát skutečnost, zda se osoba s bydlištěm na území České republiky může nepovolených 
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internetových hazardních her účastnit, či nikoliv. Tato změna by se v ideálním případě měla 

promítnout i v rámci metodických stanovisek514 určených pro povolovací a dozorové orgány 

a správce daně tak, aby byla v této oblasti posílena doposud poněkud chybějící právní jistota. 

Tato změna výkladu navíc nevyžaduje jakoukoliv změnu platné právní úpravy, neboť přesně 

odpovídá znění § 4 odst. 3 zákona o hazardních hrách, podle kterého je v případě internetové 

hazardní hry jejím účastníkem „pouze fyzická osoba, která má bydliště na území České 

republiky“.515  

Pokud by skutečně došlo ke změně výkladu v oblasti zaměření a cílení nabídky 

internetových hazardních her, představovala by tato změna nejen rozšíření okruhu právních 

vztahů, na které by dopadala česká regulace hazardních her (což by bylo pravděpodobně spojené 

i se zvýšením inkasa daně z hazardních her), ale také zjednodušení práce orgánů dozoru nad 

jejím dodržováním. Orgánům dozoru by stačilo pro zahájení přestupkového či trestního řízení, 

případně pro zařazení internetové stránky na seznam nepovolených hazardních her pouze 

prokázat, že se fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky může zaregistrovat 

a účastnit konkrétní internetové hazardní hry. Ostatní podpůrná a indikativní kritéria by tak 

vůbec nemusela být zkoumána.  

Taková změna výkladu by také více odpovídala judikatuře Soudního dvora Evropské 

unie, na kterou se stávající důvodová zpráva odvolává. Zároveň by posílila úroveň ochrany 

českých hráčů, kteří by se obtížněji mohli dostat do kontaktu s nelegální nabídkou internetových 

hazardních her. V neposlední řadě by touto změnou došlo k narovnání konkurenčního prostředí, 

ve kterém je dnes pro určité subjekty poměrně jednoduché vyhnout se zákonné regulaci a platbě 

daně z hazardních her, a tím získat ve svůj prospěch neoprávněnou výhodu v porovnání 

s provozovateli, kteří českou právní regulaci dodržují a řádně ze svých příjmů odvádějí daň 

z hazardních her. 

6.6.2.2 Kolize národních právních řádů při určování předmětu daně z internetových 

hazardních her 

Ze samotné povahy internetu je naprosto zřejmé, že v rámci regulace internetových 

hazardních her musí zcela nezbytně docházet ke kolizím rozdílných regulačních rámců 

 
514 Po tom ostatně volá i Boháč. Viz BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ, Hana. Zákon o dani z hazardních her: 

komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. xii. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-481-2. 
515 Srovnej ustanovení § 4 odst. 2 zákona o hazardních hrách, který zní: „V případě internetové hry je účastníkem 

hazardní hry pouze fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která má bydliště na území České republiky.“. 
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jednotlivých států.516 Kvůli skutečnosti, že jednotlivé státy přistupují k vymezení teritoriality 

působnosti své regulace jakožto i předmětu daně z hazardních her zcela odlišným způsobem, 

není výjimkou, když si pravomoc regulovat a zdaňovat provozování internetových hazardních 

her nárokuje více států nebo naopak stát žádný, přičemž obě tyto situace v mezinárodním právu 

představují situace nežádoucí. Při absenci mezinárodního konsenzu, jak přistupovat k řešení 

otázek teritoriální působnosti práva při poskytování služeb prostřednictvím internetu, následně 

dochází k nežádoucím kolizním situacím. Ty poté vedou k všeobecnému poklesu míry právní 

jistoty v oblasti regulace internetových hazardních her jak na straně adresátů právních norem, tak 

i na straně orgánů veřejné moci. Ty jsou nuceny národní pravidla aplikovat i na právní vztahy 

vznikající v kyberprostoru, a to přesto, že tato pravidla jsou často na prostředí internetu značně 

nepřiléhavá. Je zřejmé, že rozdílné podmínky národních regulačních řádů dopadají nejen na 

samotné provozovatele online hazardních her, ale zákonitě mají svůj vliv i na samotné hráče.517 

Jak již bylo zmíněno výše, internet je fenomén, se kterým si právo obecně neví příliš 

rady. Internet není ani subjektem, ani objektem práva. Internet není ani věcí v právním slova 

smyslu, neboť ho nelze ztotožňovat s hmatatelnými technickými zařízeními, na nichž je 

provozován, a není ani čistě nehmotným právním statkem, tj. právem nebo jinou majetkovou 

hodnotou. Naopak internet je nutné považovat za složitý informační systém, který se skládá ze 

všech výše uvedených komponentů, tj. z různých subjektů práva, i ze souboru věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot. Problémem, který brání jeho právnímu zaškatulkování, je fakt, že na rozdíl 

od ostatních informačních systémů netvoří technické, programové a lidské složky internetu 

určitou společenskou entitu, tedy instituci, která by mohla být subjektem práva, tudíž internet 

nemá suveréna, majitele ani správce.518 Všechny výše uvedené vlastnosti internetu mají přímé 

implikace do snahy regulovat lidské činnosti, které se odehrávají jeho prostřednictvím.519  

Z pohledu působení práva (v našem případě z pohledu vymezení předmětu daně 

z hazardních her) se jako klíčové jeví, jak jednotlivé státy vymezí svou místní a osobní 

působnost v prostředí internetu, kde klasické principy teritoriality založené na pravomoci 

regulovat lidské chování odehrávající se v rámci geograficky vymezených státní hranic selhávají.  

 
516 Blíže k významu internetu v oblasti provozování a regulace hazardních her srovnej BOHÁČ, Radim, ŘEHOLA, 

Jan, ULRICH, Václav. Regulace online hazardních her v ČR: východiska pro moderní regulaci z národní 

i mezinárodní perspektivy. Daně a finance, 2016, roč. 24, číslo 4, s. 10–17. ISSN 1801-6006. 
517 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her – kolize národních právních řádů 

při poskytování legálních online hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 12–13. ISSN 1801-6006. 
518 Viz SMEJKAL, Vladimír. Internet a §§§. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001, s. 16–18. ISBN 80-247-0058-1. 
519 Tato pasáž byla přebrána, jakož i některé další pasáže v této kapitole, jsou přebrány z článku: ŘEHOLA, Jan, 

ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her – kolize národních právních řádů při poskytování 

legálních online hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 12–17. ISSN 1801-6006. Pro další 

podrobnosti lze na tento článek dále odkázat. 
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Proto některé státy ve snaze mít vliv na chování odehrávající se v kyberprostoru začaly 

svou jurisdikční pravomoc prosazovat na základě tzv. „effect based doctrine“.520 Na základě této 

doktríny, prosazované především v posledních dvou desetiletích, státy přijímají legislativu, která 

jim dává pravomoc rozhodovat nad všemi událostmi, jejichž následky jsou pociťovány na území 

dotčeného suverénního státu.521 Jak jsme viděli v předchozí kapitole, podobný přístup k otázce 

regulace internetových hazardních her a určení předmětu daně z hazardních her zvolil i český 

stát. Ten své regulaci podřídil provozování internetových hazardních her, ať už jsou 

provozovány odkudkoliv, pokud se jich účastní osoba s bydlištěm na území České republiky. 

R. Boháč a H. Krasulová tento přístup k otázce teritoriality označují jako princip místa 

spotřeby, přičemž upozorňují, že jakkoliv není tento princip pravidelně používán ani v právní 

úpravě hazardních her, jedná se o jeden z možných výkladů principu teritoriality právních 

norem. Od běžného principu teritoriality veřejnoprávních norem, podle kterého se veřejnoprávní 

norma aplikuje na úkony učiněné subjektem, který se v době učinění úkonu nachází na území 

státu, který normu přijal, bez ohledu na to, jaká je příslušnost daného subjektu, se princip 

teritoriality využívající princip místa spotřeby (respektive „effect based doctrine“) poměrně 

výrazně odlišuje. 

Podle rozvinutí myšlenky principu teritoriality s využitím principu místa spotřeby 

(respektive „effect based doctrine“) se totiž veřejnoprávní norma aplikuje na subjekt, který úkon 

učinil, i tehdy, pokud se v době učinění úkonu nenacházel na území státu, který normu přijal, 

avšak důsledek jeho právního úkonu se na území tohoto státu projevil.522 Právě tento výklad 

principu teritoriality má v prostředí internetu zcela nepopíratelný význam, který umožňuje 

založit působnost právní normy i na subjekty, které se nacházejí mimo klasickou jurisdikční 

pravomoc národních států.523 

R. Boháč s H. Krasulovou v této souvislosti upozorňují na analogii tohoto rozšířeného 

vnímání principu teritoriality v trestněprávní oblasti, kde se podle § 4 odst. 2 písm. b) trestního 

zákoníku524 za trestný čin spáchaný na území České republiky považuje i situace, kdy dojde 

 
520 DIXON, M. Textbook on International Law. 6th edition. New York : Oxford University press, 2007, p. 142–153. 

ISBN 978-0199208180. 
521 DIXON, M. Textbook on International Law. 6th edition. New York : Oxford University press, 2007, p. 142–153. 

ISBN 978-0199208180. 
522 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 47. ISBN 978-80-7552-481-2. 
523 Srovnej k tomu i mezinárodní case law. Viz ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných 

podobných her se zaměřením na loterie a jiné podobné hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2010, s. 64–69. Vedoucí práce JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
524 Srovnej § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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k porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nebo měl-li tu aspoň zčásti 

takový následek nastat, i když se pachatel tohoto jednání dopustil v cizině.525 

Jak již bylo naznačeno výše, v posledních letech se při určení místní příslušnosti 

národních právních úprav v prostředí internetu prosazuje princip místa spotřeby stále častěji. 

Využití tohoto principu jedním státem však nevede k automatickému odstranění kolizních 

situací, a to především proto, že existuje celá řada států, které nadále preferují aplikaci svých 

národních úprav na základě klasického vnímání principu teritoriality, tedy primárně aplikují své 

národní právní normy na subjekty, které se nacházejí na jejich území.526 K odstranění kolizních 

situací by však nedošlo automaticky ani v případě, pokud by k využití principu místa spotřeby 

k určování působnosti právních norem v oblasti internetových hazardních her přistoupily 

všechny státy. V takové situaci by ještě bylo nutné shodně definovat, kdy je hazardní hra 

spotřebovávána na území konkrétního národního státu. Jak jsme viděli, v případě České 

republiky je tomu tak tehdy, pokud se hazardní hry účastní fyzická osoba s bydlištěm na území 

České republiky. 

6.6.2.3 Případová studie kolize české a slovenské právní úpravy 

Pro případ odlišného kritéria pro určení místní působnosti, a tudíž pro potencionální zdroj 

kolize národních právních úprav v oblasti regulace internetových hazardních her, není třeba 

chodit příliš daleko v prostoru ani čase. Stačí pouze nahlédnout do návrhu právní úpravy našich 

východních sousedů. Slovenská republika dne 25. července 2018 notifikovala Evropské komisi 

v rámci plnění povinností vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 1535/2015527 návrh nového zákona o hazardních hrách (dále jen „návrh slovenského zákona 

 
525 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 48. ISBN 978-80-7552-481-2. 
526 V prostředí internetových hazardních her tímto přístupem proslula zejména Malta, která se dlouhodobě snaží 

prosazovat názor, že pokud jsou provozovatelé internetových hazardních her usazeni na tomto středomořském 

ostrově a dodržují maltskou právní regulaci, nevztahuje se na ně právní úprava ostatních evropských států, a to 
přesto, že se těchto internetových hazardních her účastní i občané ostatních evropských států. Díky tomuto přístupu, 

moderní regulaci a benevolentním daňovým podmínkám ze sebe Malta učinila velmi atraktivní místo pro usazení 

provozovatelů internetových hazardních her. V současnosti je tak Malta největším evropským rájem pro internetové 

provozovatele hazardních her, což Maltě přináší i nemalé zisky do veřejných rozpočtů. Sektor hazardních her na 

Maltě představuje jedno z největších odvětví národního hospodářství, které je dnes zodpovědné za 12 % HDP 

Malty. Mezi další státy, které lze označit za „hazardní ráje“ pro provozovatele internetových hazardních her, patří 

Gibraltar, Isle of Man, Alderney, Antiqua and Barabadua nebo Curacao.  
527 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 

informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. [online]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.241.01.0001.01.CES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.241.01.0001.01.CES


 

199 

 

 

o hazardních hrách“).528 Ten nakonec nabyl účinnosti dne 1. března 2019 jako zákon č. 30/2019 

Z.z. o hazardných hrách (dále jen „slovenský zákon o hazardních hrách“). 

Pro ilustraci hrozící kolize české a slovenské právní úpravy je příhodnější věnovat se 

návrhu slovenského zákona o hazardních hrách, který v sobě obsahoval explicitní určení místní a 

osobní působnosti. V konečné podobě zákona byla tato ustanovení ze zákona vypuštěna, což, jak 

uvidíme dále, hrozící kolizi právních úprav neodstranilo, nýbrž ji to učinilo pouze na první 

pohled méně nápadnou. 

Podrobnému rozboru kolize českého zákona o hazardních hrách a návrhu slovenského 

zákona o hazardních hrách jsem se podrobně věnoval na jiném místě.529 V této práci jsou proto 

citovány jen hlavní závěry tohoto rozboru a diskutovány praktické dopady, které by nastaly, 

pokud by slovenská právní úprava byla přijata v podobě, v jaké byla notifikována Evropské 

komisi.530  

Návrh slovenského zákona o hazardních hrách obsahoval úpravu místní působnosti 

v ustanovení § 2 písm. j), podle kterého se hráčem v případě internetových hazardních her 

provozovaných provozovatelem se sídlem v členském státě Evropské unie nebo státě, který je 

smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, rozuměl pouze občan Slovenské 

republiky.531 Další podmínkou účasti na online hazardních hrách byla stejně jako v případě 

českého zákona o hazardních hrách povinná registrace všech hráčů. V rámci procesu registrace 

byl hráč povinen provozovateli sdělit údaj o trvalém pobytu, avšak bez explicitní podmínky, dle 

níž by se tento trvalý pobyt musel nacházet na území Slovenské republiky.532  

Z notifikované podoby návrhu zákona o hazardních hrách tedy vyplývalo, že 

internetových hazardních her provozovaných na základě příslušného povolení na území 

Slovenské republiky se mohou účastnit všichni občané Slovenské republiky splňující podmínky 

stanovené návrhem zákona o hazardních hrách pro účast na online hazardních hrách (tedy 

 
528 Text návrhu slovenského zákona o hazardních hrách je dostupný online. Viz http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=378  
529 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her – kolize národních právních řádů 

při poskytování legálních online hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 12–17. ISSN 1801-6006. 
530 Na tomto místě ponecháváme stranou skutečnost, že členský stát by se měl po notifikaci právní úpravy vyvarovat 

podstatných změn v návrhu notifikovaného zákona. Změnu ve vymezení místní a osobní působnosti zákona lze jistě 

považovat za podstatnou změnu návrhu, která může zakládat porušení pravidel notifikačního procesu. V důsledku 

tohoto porušení se za určitých skutečností mohou neplatnosti právní normy dovolávat u národních soudů všechny 

subjekty, kterým tato nesprávně notifikovaná právní norma ukládá povinnosti.  
531 Konkrétně pak příslušné ustanovení § 2 písm. j) návrhu zákona o hazardných hrách stanovilo, že: „… hráčom [se 

rozumí] fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre, v prípade prevádzkovateľa internetovej hry 

so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) sa hráčom rozumie iba občan Slovenskej republiky.“ 
532 Viz ustanovení § 31 odst. 1 písm. c) návrhu slovenského zákona o hazardních hrách. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=378
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=378
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zejména podmínku dovršení 18 let věku533 a úspěšného dokončení procesu registrace), a to bez 

ohledu na to, zda se jejich bydliště nebo trvalý pobyt nacházejí na území Slovenské republiky. 

V praxi tak velmi reálně hrozila kolize, která mohla nabývat různých podob. Jedním 

z případů takové kolize mohla být například situace, kdy by se občan Slovenské republiky 

s bydlištěm na území České republiky po nabytí účinnosti slovenského návrhu zákona 

o hazardních hrách mohl účastnit internetových hazardních her provozovaných jak na území 

České republiky, kde by takový hráč splnil podmínku bydliště, tak na území Slovenské 

republiky, kde by příslušný hráč splnil podmínku státního občanství. Obě země by provozování 

hazardních her pro takového hráče považovaly za provozování hazardní hry na svém území a obě 

země by z takového provozování vyžadovaly odvést daň z hazardních her (ve slovenském 

případě v podobě odvodu za provozování internetových her).534 

Shora popsaný příklad, kdy se občan Slovenské republiky s bydlištěm na území České 

republiky může účastnit internetových hazardních her na území obou těchto států, není 

problematický pouze z toho pohledu, že si místní příslušnost a předmět daně z takového 

provozování hazardní hry mohou nárokovat oba státy, ale takováto situace může mít 

i trestněprávní konsekvence.  

Pokud se slovenský občan s bydlištěm na území České republiky bude ze svého domova 

účastnit internetové hazardní hry řádně povolené slovenským Úřadem pro regulaci hazardních 

her,535 bude tato hra na území České republiky považována za nelegálně provozovanou 

internetovou hazardní hru, neboť je zaměřena a cílena na osoby s bydlištěm na území České 

republiky a Ministerstvo financí ČR k jejímu provozování nevydalo základní povolení.  

Slovenský provozovatel internetové hazardní hry, který bude přijímat sázky od 

slovenských občanů s bydlištěm na území České republiky, tak bude postupovat v souladu se 

slovenskou právní úpravou, nicméně zcela jistě poruší českou právní úpravu, podle níž není 

možné na území České republiky provozovat internetové hazardní hry bez vydání základního 

povolení od českého ministerstva financí. Slovenský provozovatel se tak podle českého práva 

dopustí trestného činu neoprávněného provozování hazardní hry,536 a to přesto, že bude 

postupovat zcela v souladu se slovenskou právní úpravou.  

Stejně tak bude tento pomyslný slovenský provozovatel povinen s ohledem na vymezení 

předmětu daně z hazardních her v České republice odvést z provozování hazardní daň, neboť jak 

 
533 Viz ustanovení § 33 odst. 1 návrhu slovenského zákona o hazardních hrách. 
534 Srovnej § 71 a násl. slovenského zákona o hazardních hrách, který je dostupný online. Viz 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-30  
535 Úrad pre reguláciu hazardných hier. [online]. Dostupné z: https://www.urhh.sk  
536 § 252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-30
https://www.urhh.sk/
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bylo rozebráno výše, předmětem české daně je provozování hazardních her na území České 

republiky bez ohledu na skutečnost, zda k této činnosti má daný provozovatel veřejnoprávní 

oprávnění, či nikoliv. Odvod za provozování internetových her bude po slovenském 

provozovateli však vyžadovat i slovenský správce daně, neboť půjde o provozování hazardních 

her pro slovenské státní občany. 

Jak je patrné z předchozích řádků, rozpor české a slovenské právní úpravy při určování 

místní příslušnosti hazardní regulace a předmětu daně z hazardních her je učebnicovým 

příkladem toho, co v praxi způsobuje nejednotnost při určování teritoriality právní úpravy, a to 

dokonce i v případě, pokud oba státy vychází z principu místa spotřeby, pro jejíž určení však volí 

odlišná kritéria. Slovenský zákonodárce byl v průběhu legislativního procesu na tuto skutečnost 

upozorněn, a tak konečná podoba ustanovení § 2 písm. j) slovenského zákona o hazardních hrách 

doznala určitých změn. Z definice hráče byla odstraněna podmínka občanství Slovenské 

republiky a nově je hráč definován velmi stručně jako „fyzická osoba, ktorá splnila podmienky 

účasti na hazardnej hre“.537 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, došlo tímto vypuštěním pouze k domnělému 

vyřešení kolizního stavu. Slovenská právní úprava tak nadále vyžaduje v procesu registrace do 

internetových hazardních her sdělení státní příslušnosti a trvalého pobytu účastníka hazardní 

hry,538 ale žádným způsobem již nespecifikuje povinnost, aby hráč byl občanem či státním 

příslušníkem Slovenské republiky nebo měl na jejím území trvalý pobyt. Ve své podstatě tak 

slovenský zákon o hazardních hrách umožňuje slovenským provozovatelům internetových 

hazardních her zaregistrovat jakoukoliv osobu bez ohledu na její občanství, státní příslušnost, 

trvalý pobyt, či jakékoliv jiné kritérium. K hraní internetových hazardních her u slovenských 

provozovatelů internetových hazardních her se tak může zaregistrovat i osoba, která ke 

slovenskému státu nemá žádný vztah a nikdy jej ani nenavštívila. 

V případě naší modelové situace, tedy v případě slovenského státního občana s bydlištěm 

v České republice,539 tedy ani po vypuštění kritéria občanství není zřejmé, podle jakého právního 

řádu se má jeho účast na hazardních hrách řídit, případně kdo má povinnost z jeho vkladů 

a výher odvádět daň z hazardních her. Pokud se takový slovenský občan zaregistruje 

u slovenského provozovatele internetových hazardních her, bude se jeho právní vztah 

s provozovatelem řídit slovenským zákonem o hazardních hrách a slovenský provozovatel ze 

 
537 § 2 písm. j) nového znění slovenského zákona o hazardních hrách. 
538 § 31 odst. 1 nového znění slovenského zákona o hazardních hrách. 
539 Takových osob je podle posledních informací cca 50 tisíc. Viz V ČR přibývá lidí ze Slovenska, za 12 let se počet 

zdvojnásobil. In: České noviny. [online]. [cit. 25. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cr-

pribyva-lidi-ze-slovenska-za-12-let-se-pocet-zdvojnasobil/1732299  

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cr-pribyva-lidi-ze-slovenska-za-12-let-se-pocet-zdvojnasobil/1732299
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-cr-pribyva-lidi-ze-slovenska-za-12-let-se-pocet-zdvojnasobil/1732299
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sázek a výher takového hráče odvede v souladu se slovenským zákonem odvod z provozování 

internetových her. 

Podle českého zákona o hazardních hrách by však měla hra slovenského občana 

s bydlištěm na území České republiky u slovenského provozovatele internetových hazardních 

her podléhat českému zákonu o hazardních hrách, neboť je provozována na území České 

republiky (pro hráče s bydlištěm na českém území). Ze stejného důvodu budou vsazené vklady a 

vyplacené výhry tohoto hráče u slovenského provozovatele internetových hazardních her 

představovat i základ daně z hazardních her podle českého zákona o dani z hazardních her, neboť 

do předmětu této daně náleží provozování internetových hazardních her na území České 

republiky bez ohledu na skutečnost, zda je poplatník této daně držitelem základního povolení, či 

nikoliv. 

Přestože se tedy slovenský zákonodárce snažil kolizi české právní úpravy se slovenskou 

právní úpravou v oblasti místní působnosti regulace internetových hazardních her odstranit, ve 

skutečnosti došlo spíše k eskalaci tohoto problému. Tím, že slovenský zákonodárce zcela 

abdikoval na snahu jakýmkoliv způsobem definovat místní působnost své regulace, ve 

skutečnosti pouze založil univerzální místní působnost své právní úpravy v této oblasti. Tím 

nejenže neodstranil kolizi s českou právní úpravou, ale potencionálně vytvořil kolizi se všemi 

národními úpravami, které se pokusily či se do budoucna pokusí místní působnost své regulace 

internetových hazardních her založit.  

6.6.2.4 Důsledky kolize národních úprav a návrhy de lege ferenda 

Rozdílná kritéria pro určení místní působnosti národní právní úpravy v oblasti 

internetových hazardních her nezpůsobují v praxi problémy pouze s určením rozhodného práva 

a vymezením předmětu daně z hazardních her, ale mají samozřejmě i další nežádoucí důsledky 

při aplikaci národní právní úpravy na právní vztahy vznikající při provozování internetových 

hazardních her. 

Jedním z těchto nežádoucích důsledků je skutečnost, že osoby, které jsou na základě 

takovýchto kritérií oprávněny k účasti na internetových hazardních hrách provozovaných ve více 

státech, mohou disponovat právem volby mezi jednotlivými jurisdikcemi. Takový hráč si totiž de 

facto může zcela dle svého uvážení zvolit jurisdikci, jejíž regulace provozování internetových 

hazardních her odpovídá jeho představám. Za situace, kdy moderní regulační rámce stanovují 

více či méně přísné podmínky a účast na internetových hazardních hrách omezují 

prostřednictvím regulačních opatření, jakou jsou zápis v registrech vyloučených osob, limity 

maximálních sázek, výše maximálních výher, pravidla dostupností bonusových programů či 
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jiných pobídek ke hře, nebo už jen prostou povinností nastavit si sebeomezující opatření, lze mít 

důvodně za to, že hráč, který by disponoval privilegiem si zvolit národní režim, by nepochybně 

zvolil takový národní právní řád, který by jeho účast na online hazardních hrách omezoval co 

možná nejméně.  

Stejně tak by takovýto hráč mohl volně „přecházet“ mezi internetovými hazardními 

hrami provozovanými na různých územích vždy, když by mu z nejrůznějších důvodů (např. 

provedení jeho zápisu na registru vyloučených osob, překročení sebeomezujících opatření aj.) 

bylo znemožněno se účastnit internetových hazardních her v zemi, jejíž regulace by mu 

již přístup k hraní hazardních her zamezila. 

Takováto situace by znamenala zjevné obcházení národních pravidel pro regulaci 

provozování internetových hazardních her, přičemž je velice důvodné se domnívat, že by 

v důsledku takovéto „regulační turistiky“ ubýval počet legálních hráčů internetových hazardních 

her v jurisdikcích vymezujících účinná omezující opatření zabraňující negativním vlivům 

spojeným s účastí na těchto hrách, a naopak by narůstal počet hráčů v regulačních systémech, 

které na takovouto formu ochrany hráčů přistupovaly benevolentněji, případně na ni abdikovaly 

úplně.  

Stejně tak by mohlo pravděpodobně docházet k odchodu hráčů do jurisdikcí, kde by byla 

aplikována nižší sazba daně z hazardních her a kde by tudíž legální provozovatelé mohli hráčům 

nabídnout vyšší výherní podíly a atraktivnější herní produkty. Stejně tak by bylo možné očekávat 

exodus hráčů ze zemí, které by, jako Česká republika, zavedly daň z výher hráčů hazardních her. 

Taková situace by v konečném důsledku mohla vést k pomyslnému konkurenčnímu boji mezi 

jurisdikcemi a ke zvýšení motivace některých států ke zmírnění regulačních podmínek v oblasti 

ochrany hráčů před škodlivými dopady hazardního hraní, případně k neúměrnému snižování 

sazeb daně z hazardních her. Všechny tyto kroky by pak v konečném důsledky vedly ke snížení 

míry ochrany hráčů hazardních her a poklesu příjmů veřejných rozpočtů států, které by 

k regulaci hazardních her přistupovaly svědomitěji.540 

V této souvislosti se jako jediné řešení zdá být usilování o posílenou mezinárodní 

spolupráci spojenou s vytvořením mezinárodně akceptovaného standardu kritérií určujících 

místní působnost národních regulací internetových hazardních her. Tento konsenzus by neměl 

spočívat jen v prosazení principu místa spotřeby („effect based doctrine“), ale také v jednotném 

nastavení kritérií, kdy je možné službu nacházející se v kyberprostoru považovat za 

konzumovanou na území konkrétního státu, případně jednotně definovat, jaké účinky musejí být 

 
540 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her - kolize národních právních řádů 

při poskytování legálních online hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 14–16. ISSN 1801-6006. 
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na území konkrétního státu pociťovány, aby to dostačovalo k založení místní působnosti práva 

daného státu. 

V rámci národních úprav se vedle výše uvedených modelů, tj. kritéria bydliště nebo 

státního občanství, objevuje například povinnost disponovat evidenčním číslem v rámci 

centrálních evidencí obyvatelstva.541 Nekonzistentnost těchto základních kritérií pro vymezení, 

které fyzické osoby se mohou legálně účastnit internetových hazardních her provozovaných na 

území příslušného státu, má mimo jiné svůj původ také v absenci jakékoliv závazné právní 

úpravy na úrovni Evropské unie. Vzhledem k tomu, že absence závazné evropské legislativy 

v této oblasti vychází z velmi konzistentní judikatury Soudního dvora Evropské unie542, která je 

navíc podpořena poměrně zdrženlivým postojem Evropské komise k otázce vymáhání práva 

Evropské unie v oblasti regulace online hazardních her543, lze pouze obtížně očekávat, že by 

orgány Evropské unie přistoupily v dohledné době k zavedení závazných jednotných nebo 

alespoň jednotících pravidel pro regulaci online hazardních her.544 Mezinárodní konsenzus tedy 

bude muset velmi pravděpodobně vzniknout spíše odspodu a být iniciován národními státy, které 

budou chtít ochránit své občany (případně osoby nacházející se na jejich státním území) před 

nelegální nabídkou hazardních her. Silnou motivací při snaze najít jednotná kritéria bude velmi 

pravděpodobně i snaha jednoznačně vymezit předmět daně z provozování internetových 

hazardních her, aby nedocházelo k nežádoucí situaci, kdy příjmy z této daně budou putovat do 

států odlišných od těch, jejichž občané či obyvatelé se těchto her budou fakticky účastnit.  

Jakkoliv je zjevné, že tato situace by mohla být „snadno“ vyřešena tím, že by národní 

právní řády sjednotily příslušná kritéria pro účast na internetových hazardních hrách, v reálném 

prostředí se bude jednat o zdlouhavý a náročný proces, jelikož státy přistupují, i přes určité 

náznaky sbližování a spolupráce v této oblasti545, k regulaci často velmi individualistickým 

 
541 Příkladem takovéto podmínky může být povinnost stanovená v rámci vyhlášky č. 47/2013 ministra hospodářství 

a financí Itálie, jejíž ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. o) stanoví, že „hráčem se rozumí jakákoliv osoba, která se 

identifikuje prostřednictvím daňového čísla a která uzavřela smlouvu o hráčském kontu za účelem účasti na dálkově 

provozovaných hazardních hrách“. 
542 Soudní dvůr Evropské unie dlouhodobě přiznává členským státům Evropské unie poměrně širokou autonomii, 

pokud jde o nastavení vlastních regulačních systémů a opatření upravujících provozování hazardních her. V tomto 

ohledu je možné jmenovat např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. března 1994 ve věci C-275/92 

Schindler, zejména bod 2, věta třetí a bod 31, popř. rozsudek Soudního dvora Evropské unie v této oblasti, ve věci 
C-42/07 Liga Portuguesa, bod 57–61. 
543 V této souvislosti je možné odkázat na skutečnost, že Evropská komise uzavřela ke dni 7. 12. 2017 všechna 

řízení o nesplnění povinnosti dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie a řešení stížností v oblasti hazardních 

her. Viz tisková zpráva Hazardní hry: Komise uzavírá řízení o nesplnění povinnosti a řešení stížností ze dne 

7. 12. 2017. [online]. [cit. 2. 12. 2019]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5109_cs.htm  
544 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her – kolize národních právních řádů 

při poskytování legálních online hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 14. ISSN 1801-6006. 
545 Posílenou spolupráci a jednotnost při přístupu k regulaci internetových hazardních her v současné době prosazuje 

např. Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko. Tyto státy uzavřely dne 6. 7. 2017 mezi sebou mezinárodní smlouvu 

zavazující je ke spolupráci při vytváření právního rámce pro provozování tzv. poolových internetových her, jakožto 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5109_cs.htm
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způsobem. V této souvislosti není jednoduchá už samotná volba příslušného kritéria, které by 

určovalo místní příslušnost národní regulace.  

Z výše uvedených příkladů české a návrhu slovenské právní úpravy je zřejmé, že jen 

mezi těmito dvěma státy existovala dvě rozhodná kritéria, a to bydliště na území příslušného 

státu a státní občanství.546 V rámci regulace internetových hazardních her, které, jak bylo výše 

naznačeno, mohou být provozovány prakticky bez ohledu na státní hranice, se jeví jako 

praktičtější a vhodnější definovat hráče na základě jeho bydliště. Toto kritérium totiž daleko 

přesněji definuje místo, ve kterém je služba, tj. provozování internetových hazardních her, 

fakticky ze strany hráče konzumována, jinými slovy, kde se hráč (zpravidla) internetových 

hazardních her účastní. Podobný názor vyjadřuje i Evropská komise, která ve svém doporučení 

ze dne 14. 7. 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online 

a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami výslovně doporučila členským 

státům Evropské unie, aby při procesu registrace hráčů vyžadovaly od fyzických osob informace 

o jejich adrese, přičemž otázka státního občanství je z pohledu Evropské komise v tomto směru 

zcela irelevantní.547  

I přesto, že členské státy Evropské unie (a nejen ty) nejsou zásadně povinny při regulaci 

provozování online hazardních her vycházet z identických standardů, popř. respektovat společné 

principy,548 a že možnost harmonizace pravidel pro regulaci online hazardních her na úrovni 

závazných právních předpisů Evropské unie je s ohledem na judikaturu Soudního dvora 

Evropské unie prakticky vyloučena, je důvodné se domnívat, že patrně pouze tzv. soft-law 

Evropské unie, tedy například výše uvedené doporučení, by mohlo sloužit členským státům jako 

zdroj inspirace pro nastavení jednotných kritérií pro účast fyzických osob na online hazardních 

hrách.  

Zmiňované doporučení Evropské komise ze dne 14. 7. 2017 totiž již v minulosti sloužilo 

jako významný zdroj základních východisek při tvorbě četných národních regulačních řádů, 

 
i k posílení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými národními regulačními úřady. Text této úmluvy je dostupný 
online. Viz http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20170706CP.pdf  
546 V současné době kritéria obou národních právních úprav v přímém rozporu nejsou, nicméně jejich úplná absence 

v případě slovenské právní úpravy počet kolizních situací spíše znásobila. 
547 Srov. článek V. odst. 16 doporučení Evropské komise ze dne 14. 7. 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů 

a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami. Viz 

Doporučení Komise ze dne 14. 7. 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online 

a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami. In: Úřední věstník Evropské unie. [online]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0478&from=CS 
548 Viz RAJCHL, Jiří, KRAMÁŘ, Květoslav, MALÍŘ Jan. Právní aspekty hazardních her. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2018, s. 352. ISBN 9788075526465. 

http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20170706CP.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014H0478&from=CS


 

206 

 

 

mimo jiné i českého zákona o hazardních hrách.549 V této souvislosti se tak přímo nabízí, aby 

Evropská komise znovu iniciovala vyhodnocení poznatků jednotlivých národních regulačních 

úřadů a po tomto vyhodnocení přistoupila přinejmenším k aktualizaci výše uvedeného 

doporučení. V rámci této aktivity by pak Evropská komise mohla realizovat teze obsažené 

ve sdělení č. 2017/C 18/02 – Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování ze dne 

19. 1. 2017, jehož prostřednictvím mimo jiné jednoznačně vyjádřila postoj, dle nějž zdokonalení 

tvorby právních předpisů napomáhá jejich lepšímu uplatňování a provádění.550 Z pohledu 

možného „zdokonalení“ doporučení Evropské komise ze dne 14. 7. 2014 by pak primárně mohlo 

dojít k upřesnění definice „hráče“ dle tohoto doporučení, kdy by definice tohoto pojmu měla již 

obsahovat i podmínku bydliště na území příslušného státu551. Takováto úprava by jednoznačným 

způsobem vyjádřila myšlenku, jaká základní kritéria pro účast fyzických osob na internetových 

hazardních hrách by měly národní právní řády vymezit, čímž by významným způsobem přispěly 

k jejich možnému sjednocení. 

Druhou možností, která se nabízí s ohledem na výše uvedenou podobnost popisované 

problematiky s mezinárodním dvojím zdaněním příjmů, je řešení případných rozdílných 

(kolizních) ustanovení národních právních řádů upravujících kritéria pro účast na online 

hazardních hrách prostřednictvím bilaterálních mezinárodních smluv. Předmětem těchto smluv 

by pak mělo být upravení podmínek, za kterých se budou fyzické osoby účastnit internetových 

hazardních her provozovaných legálními provozovateli, kteří jsou oprávněni provozovat tyto hry 

na základě povolení vydaných regulačními úřady příslušných států. Takové řešení se jeví však 

jako poměrně nekoncepční a zdlouhavé, a to především s ohledem na velké množství smluv, 

které by státy byly nuceny v této souvislosti uzavírat.552  

De lege ferenda tak lze národním státům doporučit spíše iniciovat společnou diskusi na 

úrovni Evropské unie, kde by se měla otázka místní působnosti národních právních úprav pokud 

možno jednotně upravit. S ohledem na skutečnost, že oblast regulace hazardních her patří do 

neharmonizované oblasti a zároveň do oblasti, v níž se právní úpravy jednotlivých států 

podstatným způsobem odlišují, můžeme oblast regulace internetových hazardních her považovat 

 
549 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů. [online]. 
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 
550 Blíže viz sdělení Evropské komise č. 2017/C 18/02 – Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování ze dne 

19. 1. 2017. [online]. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0 

119(01)&from=EN  
551 Doporučení Komise ze dne 14. 7. 2014 o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online 

a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami ve své aktuální podobě definuje hráče jako „fyzickou 

osobu, která je držitelem účtu hráče u provozovatele a účastní se hazardních her online“. 
552 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Přeshraniční regulace online hazardních her – kolize národních právních řádů 

při poskytování legálních online hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 4, s. 15–16. ISSN 1801-6006. 

 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0%20119(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0%20119(01)&from=EN
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za jakousi pilotní oblast, kde si členské státy mohou vyzkoušet, jak najít společnou řeč při 

určování kritérií pro místní působnost právních úprav v prostředí internetu. Pokud se v této 

oblasti tento postup osvědčí, bude jej možné s úspěchem přenést i do dalších evropským právem 

neharmonizovaných oblastí. Právní zájem na ochraně svých občanů před nelegálním hraním 

hazardních her i snaha vylepšit bilanci národních rozpočtů o příjmy z této specifické 

podnikatelské činnosti by měly zajistit, že si členské státy tuto příležitost nenechají ujít. 

6.6.3 Základ daně 

Základ daně je v penězích nebo jinak stanovený předmět, z něhož se daň určuje. Jde tedy 

určitým způsobem o kvantifikovaný předmět daně, který určuje, z čeho se daň vypočítává. 

Základ daně může mít buď valorický, nebo specifický základ. U valorického základu daně je 

jeho předmět určen v měnových jednotkách a vyjadřuje cenu (hodnotu) předmětu daně. 

U specifického základu daně je předmět kvantifikován jinak než jeho hodnotou. Může se jednat 

například o obsah, objem, délku, hmotnost nebo například počet.553  

Základ daně z hazardních her je upraven v ustanovení § 3 zákona o dani z hazardních her. 

Základ daně je podle tohoto ustanovení „součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou 

úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher“.554 Předmět daně 

z hazardních her má tedy valorický základ, neboť jeho hodnota je vyjádřena v peněžních 

jednotkách.  

Základ daně z hazardních her se skládá z dílčích základů daně, které jsou tvořeny 

rozdílem mezi přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými výhrami. Zjednodušeně lze 

konstatovat, že základ daně odráží hospodaření provozovatele hazardních her, tedy skutečnost, 

jak se mu v rámci provozovaní hazardní hry daří v porovnání s hráči, kteří u něj pokoušejí své 

štěstí. Každý přijatý vklad od hráče základ daně zvyšuje, každá hráči vyplacená výhra ho naopak 

snižuje. Celková bilance provozovatele hazardních her ze všech jeho provozovaných hazardních 

her pak tvoří jeho základ daně z hazardních her. 

Základ daně z hazardních her se rozpadá do osmi dílčích základů daně, které odpovídají 

jednotlivým druhům hazardních her tak, jak je vymezuje ustanovení § 3 zákona o hazardních 

hrách. Oba právní předpisy se tak zde spolu vzájemně doplňují a používají jednotnou strukturu 

i terminologii. Zákon o dani z hazardních her tak definuje dílčí základ z loterií, kurzových sázek, 

totalizátorových her, bing, technických her, živých her, tombol a turnajů malého rozsahu. Základ 

daně konkrétního provozovatele tvoří součet dílčích základů daně ze všech druhů hazardních her, 
 

553 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Právní monografie, s. 159. ISBN 978-80-7552-935-0. 
554 § 3 odst. 1 zákona o dani z hazardních her. 
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které v daném zdaňovacím období provozoval. Diferenciace základu daně do jednotlivých 

dílčích základů umožňuje nejen větší přehled o jednotlivých finančních tocích v rámci 

jednotlivých druhů her provozovaných konkrétním provozovatelem, ale také umožňuje, jak bude 

rozebráno dále, rozdílné nastavení sazeb u jednotlivých druhů her. Rozdílné nastavení sazeb u 

jednotlivých druhů her umožňuje následně zohlednit jejich rozdílné charakteristiky a v teoretické 

rovině následně využít rozdílné zdaňování jednotlivých druhů hazardních her jako regulačního 

nástroje politiky prevence a snižování škod hazardního hraní. O tom, zda tento nástroj skutečně 

v praxi funguje, pojednává kapitola 6.6.4.1 Obecné poznámky k hledání efektivní sazby daně.  

Dílčí základ daně u jednotlivého druhu hazardní hry je určován na tzv. principu IN-OUT, 

tedy je tvořen rozdílem úhrnu přijatých a nevrácených vkladů a úhrnem výher, který 

provozovatel vyplatil hráčům. Pojmy „vklad“ ani „výhra“ nejsou zákonem o dani z hazardních 

her definovány. Pro výklad těchto pojmů je tak opět třeba využít zákon o hazardních hrách.  

Pojem „vklad“ je definován v ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) jako „jakékoliv plnění 

opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména jedna nebo více sázek nebo, 

další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní hry 

k účasti na hazardní hře“. Vklad je nutné odlišovat od sázky, která je definována hned 

v následujícím ustanovení zákona o hazardních hrách jako „sázejícím dobrovolně určené 

nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry“.555 

Z uvedeného vyplývá, že vkladem jsou nejenom sázky, ale i další plnění opravňující 

k účasti na hazardní hře. Pojem „vklad“ je tedy širším pojmem než pojem „sázka“. Na rozdíl od 

sázky je za vklad nutné považovat i takové plnění, které hráč nesází přímo do hazardní hry, ale 

přesto jej poskytuje provozovateli, aby se mohl hazardní hry účastnit. Takovým plněním může 

být například úplata za vstup do kasina nebo dříve běžný manipulační poplatek u kurzových 

sázek.556 Za vklad se musí považovat také provize zaplacená provozovateli hazardní hry za to, že 

umožní hráčům hrát hazardní hru mezi sebou.557 Sázka je na rozdíl od vkladu nevratná. Část 

vkladu, která není představována sázkou a není porovnávána s výsledkem hazardní hry 

(například výše zmíněný manipulační poplatek či poplatek za vstup do kasina), tak může být na 

rozdíl od sázky hráči vrácena. V takovém případě nevstupuje tato vrácená část vkladu do 

výpočtu základu daně, tzn. nezvyšuje jej.  

 
555 § 4 odst. 1 písm. d) zákona o hazardních hrách. 
556 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 58. ISBN 978-80-7552-481-2. 
557 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 43. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507
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Pojem „výhra“ také není zákonem o dani z hazardních her definován. Na rozdíl od pojmů 

„vklad“ a „sázka“ však definici tohoto pojmu nelze nalézt ani v zákoně o hazardních hrách. To 

lze považovat za nedostatek, který by bylo vhodné de lege ferenda napravit. Výhra představuje 

jeden ze tří základních znaků hazardní hry (srovnej kapitolu 3.1 Pojem „hazardní hry“). 

Jde o klíčový pojem pro stanovení celé řady práv a povinností v oblasti hazardních her 

a představuje jeden ze dvou klíčových pojmů pro správné určení základu daně z hazardních her. 

Takový pojem by si tedy zasloužil zákonnou definici, neboť její absence přináší celou řadu 

výkladových problémů (srovnej kapitolu 5.3.4 Regulace propagace, marketingu a reklamy). 

Kvůli absenci definice tohoto pojmu v zákonných předpisech upravujících hazardní hry je 

třeba při vymezení pojmu „výhra“ vyjít z obecného významu tohoto slova a ze znění důvodové 

zprávy k zákonu o hazardních hrách. Ta za výhry považuje vše, co poskytuje provozovatel 

hazardní hry účastníkovi na základě náhody nebo neznámé okolnosti, kterou musí provozovatel 

předem stanovit v herním plánu. Uvedené je v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona 

o hazardních hrách, který definuje hazardní hru. V hazardní hře dle tohoto ustanovení o výhře 

nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Plnění poskytnuté na 

základě kladně vyhodnocené sázkové příležitosti tedy je výhrou, neboť ze své vlastní podstaty 

není prohrou a bylo o něm rozhodnuto zcela nebo zčásti na základě náhody nebo neznámé 

okolnosti.558  

6.6.3.1 Vyplacená výhra a aplikační problémy spojené s tímto pojmem 

Pro účely dílčích základů daně se zohledňují pouze výhry vyplacené. Co je nutné 

považovat za vyplacenou výhru, zákon opět nedefinuje. Důvodová zpráva k zákonu o dani 

z hazardních her tento pojem negativně vymezuje tak, že nejde o výhry, které provozovatel 

hazardní hry dosud nevyplatil, nebo o výhry, na které sázející neuplatnil právo, a toto právo 

zaniklo.559 S ohledem na zdaňovací období je třeba za klíčovou otázku považovat především 

skutečnost, v jaké fázi účasti hráče na hazardní hře je nutné výhru považovat za vyplacenou.  

R. Boháč a H. Krasulová v této souvislosti uvádějí, že pro posouzení, zda výhra byla 

vyplacena, či nikoliv, by mělo být rozhodující, kdo s výhrou může nakládat. Vyplacenou výhrou 

je podle nich takové plnění, jež poskytuje provozovatel hráči na základě náhody nebo neznámé 

okolnosti, kterou musí předem stanovit v herním plánu, a s nímž může už výherce nakládat 

 
558 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 130. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
559 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 43. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507
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a provozovatel s ním disponovat nemůže.560 Výhra proto může být vyplacena nejen v penězích, 

ale také v žetonech nebo připsána na uživatelské konto, neboť s těmito prostředky již může hráč 

disponovat. Naopak v tomto smyslu podle nich není vyplacením výhry směna žetonů za peníze 

nebo výplata prostředků z uživatelského konta.561 

Takový výklad nepostrádá vnitřní logiku a analogicky kopíruje smysl ustanovení 

o přijatém vkladu, když jednotně označuje za rozhodující kritérium pro určení okamžiku 

vyplacení výhry možnost dispozice s daným plněním ze strany hráče. Na druhou stranu tento 

výklad v praxi naráží na několik problémů, které se nejlépe dokreslují na provozování živých her 

provozovaných v herním prostoru kasina.  

K živé hře v kasinu se používají dva druhy žetonů, přičemž oba druhy musejí být hmotné 

podstaty. Hodnotové žetony, které obsahují vyznačení své hodnoty a oficiální zkratku měny562, a 

hrací žetony, jež lze získat výměnou hodnotových žetonů u hracího stolu. Po skončení hry u 

hracího stolu vymění obsluha živé hry účastníkovi hrací žetony za žetony hodnotové.563 Nákup 

nebo výměnu hodnotových žetonů je možné provádět pouze v pokladně kasina, popřípadě u 

hracího stolu.564 Provozovatel je povinen vést evidenci všech platebních transakcí souvisejících 

s nákupem nebo výměnou hodnotových žetonů a uchovávat tuto evidenci po dobu 10 let.565 

K vlastní hře tak lze používat jak hrací, tak hodnotové žetony. Hráč může k uzavření 

sázky použít oba druhy žetonů, stejně tak mu případná výhra může být vyplacena jak 

v hodnotových, tak v hracích žetonech nebo i kombinací obou druhů žetonů, jak tomu nezřídka 

v praxi i bývá. Konkrétní podmínky použití jednotlivých druhů žetonů stanoví herní plán 

konkrétního provozovatele, nicméně obecně platí, že hráč může provést sázku a dostat 

vyplacenou výhru u hracího stolu jak v hodnotových, tak hracích žetonech.  

Pohyb hracích žetonů a hodnotových žetonů v průběhu jednotlivých her u hracího stolu 

živé hry se neeviduje. Pokud hráč odchází od stolu živé hry, jsou mu hrací žetony směněny za 

žetony hodnotové. Výplata výher probíhá na pokladně kasina po předložení hodnotových žetonů. 

V případě vyplacení výhry bezhotovostním převodem je provozovatel povinen vystavit 

sázejícímu potvrzení o výhře.566 

Z výše uvedených zákonných ustanovení je zřejmé, že okamžik, kdy je dosaženou výhru 

nutné považovat za výhru vyplacenou, není zcela triviální určit. Podle výše citovaného 

 
560 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ, Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 60. ISBN 978-80-7552-481-2. 
561 Tamtéž. 
562 § 58 odst. 1 zákona o hazardních hrách. 
563 § 58 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 
564 § 58 odst. 4 zákona o hazardních hrách. 
565 § 58 odst. 5 zákona o hazardních hrách. 
566 § 58 odst. 7 zákona o hazardních hrách. 
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komentáře R. Boháče a H. Krasulové je nutné za vyplacenou výhru považovat okamžik, kdy hráč 

může s výhrou disponovat, tedy v případě živé hry je za takový moment nutné považovat 

okamžik, kdy jsou hráči vyplaceny žetony (lhostejno zda hrací či hodnotové) jako výhra 

u hracího stolu. Takové žetony se ocitají plně v dispozici hráče, který s nimi může volně 

nakládat. Může je například darovat jinému hráči či se rozhodnout, že si je promění za peníze 

v pokladně kasina. Výměnu žetonů za peníze podle výše uvedených autorů naopak za výplatu 

výhry považovat nelze, neboť tento okamžik je v časové posloupnosti až za okamžikem 

vyplacení výhry. 

Výše uvedený výklad pojmu „vyplacená výhra“ naráží na dva hlavní problémy. Prvním je 

ustanovení § 58 odst. 7, podle kterého je „provozovatel povinen vyplácet výhru proti 

hodnotovým žetonům předloženým v pokladně kasina“.567 Z jazykového i logického výkladu 

tohoto ustanovení se zdá, že momentem, od kterého je možné výhru považovat za vyplacenou, 

pravděpodobně není okamžik vyplacení výhry v žetonech u hracího stolu, ale až následná směna 

hodnotových žetonů za peníze na pokladně kasina. Druhým argumentem, který svědčí spíše 

tomuto výkladu, je skutečnost, že jednotlivé výplaty výher hráčům ve formě žetonů u hracího 

stolu nejsou provozovatelem žádným způsobem evidovány. Stejně tak nejsou evidovány ani 

jednotlivé sázky hráčů u hracího stolu. Provozovatel tak není schopen určit úhrn vyplacených 

výher a odečíst je od úhrnu přijatých a nevrácených vkladů, pokud by tímto rozhodným 

momentem byla sázka hráče na hracím stole, respektive výplata výhry provozovatelem u hracího 

stolu živé hry (v souvislosti s určením okamžiku „výplaty“ výhry je nutné analogicky určit 

i okamžik, kdy je vklad hráče možné považovat za „přijatý vklad“).568 

Z výše uvedených argumentů se tak zdá, že v případě živé hry je nutné za moment přijetí 

vkladu a vyplacení výhry spíše považovat směnu žetonů za peníze na pokladně kasina než 

faktickou úhradu sázky či výplatu výhry na hracím stole živé hry. Výklad navrhovaný 

R. Boháčem a H. Krasulovou neodpovídá podle mého názoru zákonným ustanovením a není pro 

určení základu daně z hazardních her v praxi realizovatelný. 

Výše uvedený diskurz nelze považovat jen za akademickou disputaci. Správné určení 

okamžiku „přijetí“ vkladu a „vyplacení“ výhry je zcela esenciální pro správné určení základu 

daně v daném zdaňovacím období, neboť tyto okamžiky jsou rozhodné pro základní veličiny, 

podle kterých se základ daně určuje.  

 
567 § 58 odst. 7 zákona o hazardních hrách. 
568 Tuto systematiku drží i R. Boháč a H. Krasulová, kteří za přijatý vklad neoznačují moment nákupu hodnotových 

žetonů na pokladně kasina či u hracího stolu, ale až okamžik, kdy hráč tyto žetony vsadí do hry a ztrácí nad nimi 

kontrolu. Od toho okamžiku o jejich „osudu“ rozhoduje náhoda, nikoliv hráč či provozovatel. Tento výklad se zdá 

být logický, nicméně naráží na stejné limity, jako je tomu u „vyplacené výhry“, tedy především na skutečnost, že se 

tyto prostředky u hracích stolů žádným způsobem neevidují. 
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V praxi provozování hazardních her se v této souvislosti objevují i další otázky. I pokud 

bychom přijali výklad, který je prosazován v této práci, není například jasné, jakou část výhry je 

nutné považovat za vyplacenou v případě, že je část výhry vyplacena na pokladně kasina 

v hotovosti bezprostředně po předložení hodnotových žetonů a další část výhry později, ať už 

v hotovosti na podkladně kasina v následujících dnech, nebo bezhotovostně formou bankovního 

převodu na účet hráče. K této situaci dochází v praxi poměrně často, a to především v situaci, 

kdy výše výhry přesáhne limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb 

v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o omezení plateb v hotovosti“). 

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o omezení plateb v hotovosti „poskytovatel platby, 

jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč, je povinen provést platbu bezhotovostně“. V případě, že 

tuto povinnost provozovatel hazardních her nesplní, dopustí se jako právnická osoba přestupku, 

za nějž mu hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.569 Pokud hráč dosáhne výhry v řádech milionů 

korun, pak je mu po předložení hodnotových žetonů na pokladně kasina vyplacena 

bezhotovostně maximálně částka nepřevyšující 270 tisíc Kč, přičemž na zbývající část 

„nevyplacené výhry“ je hráči vystaveno potvrzení o jejím dosažení. S tímto potvrzením může 

hráč přijít na pokladnu kasina následující den pro hotovostní výplatu opět nepřevyšující 

270 tisíc Kč (limit stanovený zákonem o omezení plateb v hotovosti platí pro jeden kalendářní 

den570), nebo požádat o bezhotovostní výplatu výhry. Stejné situace nastávají i u výplaty 

vysokých výher u číselných loterií nebo u vysokých výher dosažených v rámci kurzového sázení 

provozovaného v kamenných pobočkách (v případě internetových her je výhra připisována 

bezhotovostně na hráčské konto účastníka hazardní hry). 

Ze zákona, z důvodové zprávy ani ze žádného jiného metodického materiálu není zřejmé, 

zda má provozovatel v takovém případě za „vyplacenou výhru“ považovat částku, kterou hráč 

donese v hodnotových žetonech na pokladnu kasina (tedy celou výhru), nebo pouze částku, 

kterou fyzicky v hotovosti dostane vyplacenu na pokladně kasina (pouze část výhry). Stejně tak 

není jasné, zda je za „okamžik vyplacení výhry“ nutné považovat předložení hodnotových 

žetonů na pokladně kasina a vystavení potvrzení o výhře ze strany provozovatele, nebo 

jednotlivé okamžiky, kdy je výhra hráči postupně splácena.  

R. Boháč a H. Krasulová v této otázce zastávají názor, že v případě, že je výhra hráči 

vyplácena bezhotovostně pomocí poskytovatele platebních služeb, pak je za okamžik vyplacení 

výhry nutné považovat moment, kdy je částka platební transakce odepsána z platebního účtu 

 
569 § 5 odst. 3 zákona o hazardních hrách. 
570 § 4 odst. 4 zákona o hazardních hrách zní: „Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, 

provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.“ 
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provozovatele.571 V případě, kdy je výhra vyplácena výherci postupně (například právě z důvodu 

možného překročení limitu stanoveného zákonem o omezení plateb v hotovosti), je podle těchto 

autorů možné za okamžik vyplacení výhry považovat i výplatu jejích jednotlivých částí.572 

I v této otázce by však s ohledem na význam pojmů „vyplacená výhra“ pro správné 

určení základu daně z hazardních her bylo na místě s ohledem na posílení právní jistoty na straně 

subjektů daně definici „vyplacené výhry“ doplnit do zákonného textu, popřípadě alespoň do 

důvodové zprávy. Jak již bylo řečeno, stávající stav v praxi přináší celou řadu situací, na něž se 

bez zákonné definice obtížně hledají odpovědi. 

Pokud by se za „vyplacenou výhru“ považovala částka vyplacená u hracího stolu živé hry 

(tedy částka v hracích a hodnotových žetonech, se kterými již může hráč volně nakládat) nebo 

částka odpovídající hodnotovým žetonům následně hráčem doneseným na pokladnu kasina, pak 

tato částka nemusí (a velmi často také nebude) odpovídat částce, kterou si hráč fyzicky 

v hotovosti z kasina odnese. Na zbytek částky (převyšující například limit 270 tisíc Kč) dostane 

hráč od provozovatele potvrzení o výhře, na němž bude uvedena zbývající část výhry, která bude 

následně poskytnuta v hotovosti v následujících dnech, případně bezhotovostním převodem. 

 Zajímavou otázkou v této souvislosti například je, co považovat za „vyplacenou výhru“ 

v situacích, kdy si hráč pro zbývající část výhry nepřijde. Stejně tak je otázkou, zda hráč může 

s potvrzením o výhře, tedy s listinou, do které je vtělen jeho nárok na finanční plnění vůči 

provozovateli, dále nakládat, tedy například, jej za úplatu postoupit jiné fyzické osobě. V této 

souvislosti je pak i otázkou, zda může provozovatel na základě takového potvrzení o výhře 

vyplatit zbývající část nevyplacené výhry i jiné osobě, než která výhry v jeho herním prostoru 

dosáhla. Tyto otázky nabývají na relevanci i v souvislosti se zavedením „daně z výher“ u hráčů 

hazardních her.  

Tato nová povinnost na straně hráčů zdaňovat výhry, pokud v úhrnu za zdaňovací období 

překročí zákonem stanovený administrativní limit, může dále motivovat hráče k podobným 

druhům chování. Tím může dále růst počet situací, kdy bude nutné nadevší pochybnost 

a jednotně odpovědět na výše uvedené otázky. V této souvislosti by tak de lege ferenda stálo za 

zvážení buď doplnit zákonný text, nebo na tyto otázky zkusit odpovědět metodickým materiálem 

finanční správy. 

 
571 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ, Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 61. ISBN 978-80-7552-481-2. Srovnej však jistý nesoulad tohoto okamžiku s premisou stejných 

autorů, podle které je za okamžik vyplacení výhry nutné považovat již okamžik, kdy je hráči jeho výhra vyplacena 

ve formě žetonů u hracího stolu živé hry, tedy okamžik, který často i o několik dní může (a velmi často i bude) 

předcházet odeslání peněžních prostředků z platebního účtu provozovatele.  
572 Tamtéž, s. 63. 
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6.6.3.2 Modely základu daně z hazardních her a mezinárodní srovnání 

Jak již bylo uvedeno výše, základ daně z hazardních her je konstruován s využitím 

principu IN-OUT, tj. tvoří se tak, že při jeho výpočtu dochází k přičítání přijatých a nevrácených 

vkladů a odečítání vyplacených výher. Základ daně pak tvoří bilance konkrétního provozovatele 

v daném zdaňovacím období. Princip IN-OUT573 však není jediným modelem, který je ve světě 

využíván při konstrukci základu daně z hazardních her. Jak uvádí mimo jiné i RIA k zákonu 

o dani z hazardních her574, kromě tohoto principu přicházel do úvahy při tvorbě české daně 

z hazardních her také tzv. princip IN575, při kterém je základ daně tvořen pouze úhrnem přijatých 

vkladů od hráčů hazardních her, přičemž provozovatel si v takovém případě nemůže od základu 

daně odečíst výhry, jež úspěšným hráčům vyplatí.  

Při hodnocení nákladů a přínosů byly v rámci analýzy RIA zkoumány oba výše uvedené 

modely, a to zejména z pohledu dvou hledisek. Oba modely byly hodnoceny z pohledu jejich (i) 

aplikovatelnosti na různé druhy hazardních her a jejich (ii) souladu s Ústavním pořádkem. 

V rámci provedené analýzy byl z obou těchto hledisek shledán jako vhodnější model konstrukce 

daňového základu s využitím modelu IN-OUT, který umožňuje lépe zohlednit rozdílné 

ekonomické aspekty jednotlivých druhů hazardních her (zejména jejich ziskovost). Model IN-

OUT byl shledán také jako vhodnější z pohledu jeho souladu s Ústavním pořádkem, neboť 

u modelu IN existuje vyšší riziko nežádoucího rdousícího efektu u některých druhů hazardních 

her.  

Rdousící efekt u modelu IN hrozí především v situaci, pokud by byla sazba daně 

stanovena neúměrně vysoko. V takovém případě by hrozilo reálné riziko finanční ztráty 

provozovatelů hazardních her, neboť model IN neumožňuje zohlednit vyplacené výhry ani 

jakékoliv další náklady provozovatele, který se tak poměrně jednoduše může dostat do finanční 

ztráty. V konečném důsledku by tak mohla hrozit i situace, kdy by provozovatel nebyl schopen 

vyplácet hráčům dosažené výhry, čímž by došlo k poškození spotřebitele a snížení inkasa daně 

z hazardních her.576 

Se závěry analýzy RIA lze v tomto směru určitě souhlasit. Podle většiny zahraničních 

studií se GGR model ukazuje jako model variabilnější, který je schopen více zohlednit rozdílné 

 
573 Ve světě je tento model označován také zkratkou GGR (gross gaming revenue). 
574 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0  
575 Tento model konstruování daňového základu je v zahraniční literatuře označován jako „turnover“ tax 

a s ohledem na odlišnou konstrukci daňového základu se vyznačuje obvykle nižší sazbou daně v porovnání se 

základem daně tvořeným s využitím principu IN-OUT (GGR).  
576 Sněmovní tisk č. 579/0 - závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 29. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
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ekonomické fungování jednotlivých druhů her.577 Ve většině studií je také model GGR 

považován za model efektivnější při zdaňování internetových hazardních her. Model GGR je 

také ve většině případů hodnocen jako model vhodnější nejen z pohledu provozovatelů 

hazardních her a státu, kterému zabezpečuje vyšší daňové inkaso, ale také z pohledu hráčů, 

kterým tento model zajišťuje výhodnější podmínky pro jejich účast na hazardních hrách. 

Model obratové daně (IN), u kterého se daňový základ nesnižuje o finanční prostředky 

vyplacené hráčům na výhrách, totiž žádným způsobem nemotivuje provozovatele hazardních her 

k tomu, aby na výhrách vypláceli co největší část z prostředků, které hráči hazardních her vloží 

do hry. V důsledku toho vede tento model konstrukce daňového základu ke snižování výherního 

poměru a ke zhoršování podmínek, za nichž se hráči hazardních her účastní. Někteří autoři však 

na druhé straně vyzdvihují jednodušší správu a kontrolu u modelu postaveného na obratové 

dani.578 

Na příkladu internetových kurzových sázek bylo v rámci mezinárodní komparativní 

studie prokázáno, že model obratové daně vede ke snížení kurzové hladiny a zvýšení marže 

provozovatele u všech typů běžně provozovaných kurzových sázek v porovnání s GGR 

modelem.579 To v praxi znamená, že zatímco při využití modelu GGR tento konstrukční prvek 

daně nemá vliv na kurzovou hladinu a marži provozovatele, pokud je jakýkoliv typ internetové 

kurzové sázky zdaňován na základě obratové daně, vede tato skutečnost ke snížení kurzů, které 

jsou hráčům nabízeny, a zvýšení marže provozovatelů těchto her. Ve svém důsledku tak tento 

model vede ke zhoršení podmínek pro všechny hráče kurzových sázek.580 

Obecně lze tedy shrnout, že z pohledu modelu základu daně z hazardních her se ve světě 

uplatňují dva základní modely. Model postavený na GGR (v České republice nazývaný IN-OUT) 

a model „turnover“ obratové daně (v České republice nazývaný IN). Obecně panuje v odborných 

studiích shoda, že GGR model konstrukce daňového základu je vhodnější pro většinu druhů 

hazardních her a v prostředí internetových hazardních her vede k vyššímu daňovému inkasu státu 

z legálně provozovaných hazardních her. Tento model konstrukce daňového základu je 

vhodnější také z pohledu hráčů hazardních her, když nevede k zhoršování podmínek, za kterých 

se legálních hazardních her účastní. Tyto závěry jsou plně v souladu se závěry analýzy RIA, jež 

byla provedena při přípravě zákona o dani z hazardních her. Stávající konstrukci základu daně 

 
577 BOHÁČ, Radim, ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Regulace online hazardních her v ČR: východiska pro 

moderní regulaci z národní i mezinárodní perspektivy. Daně a finance, 2016, roč. 24, číslo 4, s. 13. ISSN 1801-

6006. 
578 MILLAR, S.Taxation of Regulated Internet Gambling In: CABOT A., PINDELL N (Ed.). Regulating Internet 

Gaming. Las Vegas: UNLV Gaming Press. ISBN 978-1-939546-04-3. 
579 PUGA-VIDAL, Juan. On the effect of taxation in the online sports betting market. In: SERIEs. 8, 145–175 

(2017). [online]. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13209-017-0156-y  
580 Tamtéž. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13209-017-0156-y
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z hazardních her tak v souladu se závěry odborných studií lze považovat za správnou a není zde 

důvod model konstrukce daňového základu jakýmkoliv způsobem modifikovat. 

6.6.4 Sazba daně 

Sazbu daně lze vymezit jako údaj, pomocí něhož se ze základu daně vypočítá daň.581 

Sazba daně je základním konstrukčním prvkem daně, který je potřebný znát pro výpočet daně.582 

Ten je v případě daně z hazardních her upraven v ustanovení § 5 zákona o dani z hazardních her. 

Sazbu daně z teoretického hlediska můžeme dělit na poměrnou a pevnou. Poměrná sazba 

daně se vyjadřuje v procentech (daň je určitým procentem z valorického základu daně), pevná 

sazba daně se vyjadřuje pevnou částkou za jednotku specifického základu daně. Jelikož má daň 

z hazardních her valorický základ, je sazba daně z hazardních her poměrná. Poměrná sazba daně 

může být lineární, progresivní nebo degresivní. Progresivní sazba daně se zvyšuje s rostoucím 

základem daně, degresivní sazba daně s rostoucím základem daně klesá a u lineární sazby daně 

nemá výše základu daně na sazbu daně vliv. Sazba daně z hazardních her je lineární, neboť je na 

základu daně nezávislá. 583 

Z hlediska počtu můžeme dělit sazbu daně na jednotnou a diferenciovanou. U jednotné 

sazby daně existuje pouze jedna sazba, která se aplikuje na konkrétní základ daně, u sazby 

diferenciované existuje více sazeb, které se aplikují buď rozdílně na jednotlivé daňové subjekty, 

nebo na různé základy daně, resp. na různé dílčí základy daně. Sazba daně z hazardních her je 

diferenciovaná, neboť existuje více sazeb, které se při výpočtu daně aplikují na dílčí základy 

daně z hazardních her. Obecně lze konstatovat, že diferenciovaná sazba daně znamená složitější 

právní úpravu pro daňové subjekty, i náročnější správu daně ze strany správce daně. 

Diferenciovaná sazba má i další nevýhody, neboť je také náchylnější k daňovým únikům, ať už 

úmyslným nebo neúmyslným.584 Na druhou stranu, jak je rozebráno dále, diferenciovaná sazba 

daně u hazardních her umožňuje zohlednit rozdílné vlastnosti jednotlivých druhů hazardních her, 

ať už je to jejich rozdílná společenská škodlivost nebo ziskovost. 

 
581 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Právní monografie, s. 159. ISBN 978-80-7552-935-0. 
582 BOHÁČ, Radim, KRASULOVÁ, Hana. Zákon o dani z hazardních her: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 72. ISBN 978-80-7552-481-2. 
583 Tamtéž. Dříve v rámci odvodu na veřejně prospěšné účely se uplatňovala progresivní daň. O nevýhodách tohoto 

systému viz kapitola 6.4 Krátký historický pohled na zdaňování hazardních her v české právní úpravě. 
584 Tamtéž. 
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6.6.4.1 Obecné poznámky k hledání efektivní sazby daně 

Nastavení sazby u daně z hazardních her, jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, patří 

tradičně k jedněm z nejcitlivějších a nejvíce diskutovaných otázek, které se v rámci debaty o 

regulaci hazardních her objevují. Díky skutečnosti, že daně z neřestí, kam je bezesporu nutné 

řadit i daň z hazardních her, patří mezi typy daní, jejichž zvýšení přijímá společnost 

benevolentněji, než zvednutí daní tradičních (například daně z příjmů či daně z přidané 

hodnoty)585, patří daň z hazardních her mezi daně, u nichž debata o výši sazby probíhá poměrně 

často. U daně z hazardních her proto můžeme jen s obtížemi hovořit o dodržování principu 

legislativní zdrženlivosti, kterému by minimálně v oblasti daňové legislativy mělo být dopřáváno 

větší relevance.  

Apetit politické reprezentace zvyšovat daňovou zátěž v této oblasti je navíc dále 

umocňován skutečností, že přestože daň z hazardních her dopadá na velmi malý počet subjektů, 

je tato daň stále způsobilá generovat značné příjmy do veřejných rozpočtů. Z důvodů, které byly 

blíže popsány v kapitole 2.3.1 Nabídka a poptávka v oblasti hazardních her, cenová elasticita 

a teorie ekonomického přebytku, je navíc možné oblast hazardních her zatížit nestandardně 

vysokými daněmi, které jsou poplatníci této daně částečně schopni přenést na hráče hazardních 

her v podobě zhoršení statistické pravděpodobnosti dosažení výhry, tedy v podobě snížení 

výherního podílu u jednotlivých druhů hazardních her.  

Díky tomu, že poptávka po hazardních hrách je v zásadě velmi neelastická, zvýšení sazby 

daně z hazardních her doprovázené případným snížením výherního poměru (například zhoršení 

kurzové hladiny u kurzových sázek) nemá v zásadě vliv na spotřebu hazardních her ve 

společnosti. Zvýšení sazby daně z hazardních her by tak teoreticky mělo přinést i zvýšení příjmů 

veřejných rozpočtů. Jak uvidíme dále i na příkladu české právní úpravy, ve skutečnosti tak tomu 

být nemusí.  

Oblast hazardních her je totiž také oblastí, kde při nadměrném zvýšení daňové zátěže 

dochází k odlivu hráčů do šedé či černé sféry nelegálního provozování těchto her, ze které státy 

nejsou schopny generovat žádné příjmy do veřejných rozpočtů. Tento závěr je plně v souladu se 

závěry analýzy RIA k zákonu o dani z hazardních her, podle kterých je velikost nelegálního trhu 

citlivá i na malé zvýšení sazby daně. To znamená, že i malé zvýšení sazby daně může násobně 

 
585 K tomuto tématu srovnej COLLINS, Peter. Gambling and the public interest. Westport, Conn.: Praeger, 2003, 

p. 66–67. ISBN 1-56720-585-2. 
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ovlivnit velikost nelegálního trhu. Z tohoto důvodu je správnému stanovení výše sazby u daně 

z hazardních her věnovat zvýšenou pozornost.586  

Tato podmínka je v případě české právní úpravy do značné míry splněna, bohužel je 

pozornost tomuto tématu věnována spíše z pohledu politického než odborného. Díky značnému 

zpolitizování otázky efektivní míry zdanění hazardních her dochází k úpravě základních 

konstrukčních prvků daně z hazardních her velmi často, přičemž nejčastějším cílem novelizací je 

právě parametrická změna u sazby daně. Důkazem tohoto konstatování je skutečnost, že právní 

úprava daně z hazardních her (respektive předchozí právní úprava odvodu z loterií a jiných 

podobných her, která byla obsažená v zákonu o loteriích) byla předmětem novelizace hned 

pětkrát za posledních sedm let, přičemž v naprosté většině případů se provedené změny omezily 

právě jen na parametrickou úpravu sazby daně.  

Kvůli častým změnám v daňovém zatížení hazardních her není v mnoha případech možné 

provést kvalitní dopadové analýzy a zhodnotit, zda předchozí změna přinesla očekávané 

výsledky a zda je změna navrhovaná skutečně potřebná, přiměřená a způsobilá dosáhnout cílů, 

které sleduje. V tomto trendu se bohužel nesla i poslední novela zákona o dani z hazardních her, 

jež byla provedena zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2020.  

Tato změna přišla pouhé tři roky od doby, kdy nabyl účinnosti zákon o dani z hazardních 

her. Podle programového prohlášení vlády mělo být provedeno před případnou změnou 

daňového zatížení hazardních her komplexní vyhodnocení nové regulace hazardních her a na 

základě získaných poznatků případně přistoupeno k navržení změn, které by přispěly mimo jiné 

i k zefektivnění správy daně z hazardních her.587 Ke splnění tohoto rozumného a systematického 

požadavku však nedošlo. 

Projekt hodnocení dopadů regulace hazardních her (ARHA) byl formálně Ministerstvem 

financí ČR zahájen na konci roku 2019. Podle vyjádření představitelů ministerstva by tento 

projekt měl být dokončen v první polovině roku 2021, kdy by měla být závěrečná zpráva 

z tohoto projektu spolu s návrhem možných legislativních změn předložena vládě. Skutečnost, že 

novela zákona byla v rozporu s programovým prohlášením vlády přijata před tím, než byly 

k dispozici jakékoliv výsledky z projektu hodnocení dopadů regulace hazardních her, nebo bez 

jakékoliv jiné dopadové analýzy a pouhé tři roky od doby, kdy byl zákon o dani z hazardních 

 
586 Srovnej k tomu Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 29. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 
587 Programové prohlášení vlády České republiky, s. 7. [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/jednani-

vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
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přijat, jednoznačně podporuje výše uvedené tvrzení, že otázka hledání správného nastavení sazby 

daně z hazardních her je dnes bohužel spíše otázkou politickou než odbornou. 

6.6.4.2 Diferenciace sazeb a kritéria pro určení jejich výše 

Existuje celá řada způsobů, jak určit vhodnou a efektivní sazbu daně z hazardních her. 

Velmi podrobně a kvalitně zpracovaná dopadová analýza RIA, která byla provedena při přípravě 

zákona o dani z hazardních her v roce 2016, v této souvislosti provedla poměrně rozsáhlou 

mezinárodní komparaci způsobu zdaňování jednotlivých druhů hazardních her ve vybraných 

zemích Evropské unie. Přestože tato analýza obsahuje vzorek více než desítky evropských států, 

nelze tuto analýzu s ohledem na skutečnost, že se právní úprava zdaňování hazardních her liší 

v každé jednotlivé zemi EU, považovat za ucelenou a komplexní. Od jejího zpracování navíc 

uběhly již více než čtyři roky. Proto jsem v rámci této práce provedl rozsáhlou komparativní 

analýzu všech 27 členských států EU a Velké Británie.  

Hlavní závěry této komparativní studie jsou rozebrány v následující kapitole a přehledně 

zpracovány v tabulce 2 a tabulce 3, které tvoří přílohy této práce, nicméně již na tomto místě lze 

jednoznačně konstatovat, že způsob zdaňování jednotlivých druhů hazardních her a výše sazeb 

se v jednotlivých členských státech EU velmi podstatným způsobem liší. Každý stát přistupuje 

k regulaci a zdaňování hazardních her zcela individuálně, na základě morálních, kulturních, 

náboženských a historických reálií daného státu a při zohlednění specifik, které konkrétní trh 

s hazardními hrami v daném státě vykazuje. Stejně tak se odlišují důvody, které jednotlivé státy 

sledují konkrétním nastavením sazeb daně u jednotlivých druhů hazardních her. Možnost 

přenesení určitého modelu zdaňování včetně výše sazeb pro jednotlivé druhy her a důvodů, které 

vedly k určení její konkrétní výše z jedné země do druhé, je tedy omezená. Přesto provedená 

analýza představuje velmi užitečný nástroj, z něhož lze vyčíst celou řadu zajímavých závěrů a 

doporučení, kterým směrem může národní zákonodárce uvažovat při úpravě stávající podoby 

zdanění hazardních her v České republice. 

Jednou ze základních otázek, která stojí před zákonodárcem při hledání optimální sazby 

daně hazardních her, je otázka, podle jakých kritérií vhodnou sazbu daně určit. Podle důvodové 

zprávy k zákonu o hazardních hrách byla při určování výše sazeb u dílčích základů daně pro 

jednotlivé druhy her v České republice použita dvě základní kritéria. Prvním kritériem byla (i) 

společenská škodlivost jednotlivých druhů hazardních her, druhým pak (ii) jejich ziskovost.588 

Tato dvě kritéria nebyla zákonodárcem zvolena náhodně, neboť zároveň korelují s hlavními cíli 

 
588 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 21. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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nové právní úpravy, kterými jsou podle téže důvodové zprávy (i) potírání sociálně patologických 

jevů spojených s provozováním hazardních her a (ii) zvýšení daňových výnosů, které z této 

činnosti směřují do veřejných rozpočtů.589 Oba tyto hlavní cíle se tedy zprostředkovaně promítly 

do kritérií, která byla zvolena pro stanovení nejvhodnější sazby daně pro jednotlivé dílčí základy 

odvodu z hazardních her.  

Při zohlednění obou těchto kritérií je na místě zavést diferenciovanou sazbu hazardních 

her, neboť jednotlivé typy her vykazují odlišnou ziskovost a v očích široké veřejnosti jsou také 

považovány za jinak společensky škodlivé. Z provedené mezinárodní komparace je navíc 

zřejmé, že jednotnou sazbu daně pro všechny legálně provozované druhy hazardních her 

neuplatňuje žádná země EU.590 Diferenciace sazeb u jednotlivých druhů hazardních her je tak 

provedena bez ohledu na to, jaká konkrétní kritéria jsou daným státem zvolena. Diferenciace 

sazeb tedy není odvislá od konkrétních kritérií, ale spíše důsledkem rozdílných charakteristik 

jednotlivých her, které vedou k diferenciaci bez ohledu na skutečnost, jaká kritéria jsou 

konkrétním zákonodárcem zvolena. V rámci následující kapitoly bude provedeno mimo jiné 

i zhodnocení toho, zda lze v České republice zvolená kritéria považovat za vhodná a efektivní. 

6.6.4.2.1 Škodlivost jako kritérium pro určení sazby daně 

Pokud jde o kritérium (i) škodlivosti jednotlivých druhů hazardních her, pak podle 

důvodové zprávy zohlednění tohoto kritéria umožňuje docílit pomocí diferenciace sazeb ochrany 

spotřebitelů a společnosti před negativními vlivy hraní hazardních her. Stanovená výše sazeb 

jednotlivých dílčích základů daně z hazardních her reflektuje podle důvodové zprávy závěry 

studií zabývajících se škodlivostí her. Samotná důvodová zpráva v tomto bodě odkazuje na studii 

Společenské náklady na hazardní hraní v České republice,591 tedy studii, která byla podrobena 

poměrně rozsáhlé odborné kritice (srovnej kapitolu 2.3.2 Společenské náklady a přínosy 

hazardního hraní). 

Podle důvodové zprávy mají různé typy her různou míru společenské škodlivosti 

a rizikovosti pro samotné hráče. U relativně snadno dostupných technických her je riziko vzniku 

patologických jevů u hráče velmi vysoké. Tyto hry jsou velmi snadné na ovládání, vizuálně 

a zvukově přitažlivé, relativně snadno dostupné, dynamické (s vysokou frekvencí sázek), 

jednoduše ovladatelné a okamžitě informují o výsledku hry. Vyšší rizikovost her vyplývá podle 

 
589 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 13. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
590 Srovnej kapitolu 6.7 Komparativní analýza zdanění hazardních her v EU a hlavní závěry z této analýzy 

vyplývající. 
591 WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L., WEISSOVÁ, A. Problémové hráčství – společenské náklady na 

hazardní hraní v České republice. 1. vydání 2015, Národní ústav duševního zdraví 2015. ISBN 978-80-87142-26-4. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
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důvodové zprávy především z tzv. strukturních charakteristik jednotlivých druhů her a z faktorů 

prostředí, kde se hry hrají – tyto faktory podněcují vtažení do hry, pohlcení hrou, rychlé a časté 

opakování sázek, hraní v jednom tahu, překračování původní zamyšlené maximální výše sázek 

apod.  

Při zohlednění těchto hledisek důvodová zpráva označuje za nejvíce rizikové technické 

hry a živé kurzové sázky (tedy možnost vsadit si na sázkovou příležitost v průběhu sportovního 

utkání). Na druhém pólu stupnice z pohledu škodlivosti stojí tomboly, jejichž společenská 

škodlivost se jeví jako zanedbatelná, a to s ohledem na četnost a charakter jejich provozování, 

a turnaje malého rozsahu, u kterých je omezen okruh jejich provozovatelů, počet účastníků 

a výše maximálního vkladu.592 

Je zřejmé, že kritérium škodlivosti hazardních her (na rozdíl od kritéria ziskovosti) je 

obtížně objektivně měřitelné a názory na škodlivost jednotlivých her se mohou lišit nejen mezi 

širokou veřejností, ale také v rámci odborných vědeckých kruhů. Obecně je u nás přijímaný výše 

uvedený závěr, že rozdílné riziko vzniku problémů u různých hazardních her je dáno jejich 

strukturálními charakteristikami, jako je rychlost hry, výše sázek, světelné a zvukové efekty, 

přítomnost „těsných proher“ atd. (více podrobností viz kapitola 5.3.3 Úprava strukturálních 

charakteristik her a prostředí, kde jsou provozovány). Na druhou stranu je zřejmé, že činit na 

základě těchto strukturálních charakteristik obecný závěr o škodlivosti jednotlivých druhů her 

není v praxi nic jednoduchého. Některé strukturální charakteristiky jsou typičtější pro určité 

druhy her, nicméně v praxi dochází často k průnikům mezi jednotlivými kategoriemi a obecné 

závěry o škodlivosti jednotlivých druhů her v závislosti na strukturálních charakteristikách pak 

přestávají platit.  

Tuto skutečnost lze poměrně jednoduše dokumentovat na příkladu rychlosti hry, tedy 

frekvence, s jakou dochází k realizaci sázky, spuštění náhodného procesu a vyplacení výhry. 

Obecně jsou z titulu této strukturální charakteristiky za nejškodlivější považovány technické hry, 

u nichž jedna hra obvykle trvá několik málo vteřin. Za nejméně škodlivé jsou pak považovány 

loterie, u nichž ke slosování a výplatě výher dochází obvykle jednou či dvakrát za týden.  

Při bližším zkoumání je však patrné, že tento závěr je silně zjednodušující a na základě 

rychlosti obvykle přisuzované konkrétnímu druhu hry nelze bez dalšího činit relevantní závěr 

o skutečné škodlivosti hazardní hry v konkrétním případě. Pokud zůstaneme u porovnání 

technických her a loterií, tedy u her, které jsou obvykle považovány za druhy her nacházející se 

na rozdílných pólech stupnice určující škodlivost hazardních her, a podíváme se do české právní 

 
592 Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s. 45. [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
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úpravy, pak zákon o hazardních hrách stanoví minimální dobu jedné hry u technické hry593, 

nicméně takový požadavek zákon již nestanoví pro loterie.  

Z tohoto důvodu mohou být jako loterie provozovány internetové hry v podobě „stíracích 

losů“, jejichž setření je okamžité a u nichž neplatí ani jiná omezení, pokud jde například 

o maximální výši vkladu či výhry z jedné hry.594 V rámci těchto her lze vsadit neomezeně 

vysokou částku a hráči mohou být lákáni k účasti na hře propagováním možnosti sáhnout si na 

velmi vysoké výhry. S ohledem na skutečnost, že nastavený výherní podíl se u okamžitých 

loterií pohybuje kolem 50 % (u technických her musí být v rozmezí 75–100 %),595 pak je zřejmé, 

že takové okamžité loterie provozované v prostředí internetu vykazují celou řadu strukturálních 

charakteristik, které mohou být dokonce v mnohém nebezpečnější než technické hry. Kromě 

vyšší frekvence a rychlosti hry totiž okamžité loterie na internetu v porovnání s technickými 

hrami nabízejí i vyšší sázky, vyšší výhry a menší výherní podíl (tedy procento z vložených 

částek, které je určeno na výhry). Obecná představa o tom, že technické hry jsou nejškodlivějším 

druhem hazardní hry, zatímco loterie jsou z pohledu rizika vzniku problémového hráčství 

nejméně škodlivé, tak v tomto konkrétním případě zcela jistě neplatí. Spoluurčovat výši sazby 

daně v závislosti na obecné představě o škodlivosti jednotlivých druhů her tak nemusí být 

považováno za zcela vhodný přístup. 

Obecné představy o škodlivosti jednotlivých druhů her tak nemusejí být nutně založeny 

na objektivních a neměnných kritériích, jak ostatně poukazuje i profesor M. Griffiths. Ten ve své 

práci596 zmiňuje i výše provedené srovnání technických her a loterií. V rámci tohoto porovnání 

upozorňuje na skutečnost, že i technická hra může být upravena tak, že si na ní nebude možné 

vybudovat závislost, pokud bude hráči umožněno provést například jen jednu „otočku“ za týden. 

Naopak číselné loterie v podobě rychlého Kena, které jsou losovány v řádu minut a kde jsou 

výhry vypláceny okamžitě s možností další účasti na hazardní hře, představují v tomto ohledu 

z pohledu strukturálních charakteristik a rizika vzniku problémového hráčství mnohem větší 

nebezpečí. M. Griffiths shrnuje, že škodlivost her není dána jejich typem, ale právě jejich 

strukturálními charakteristikami, které však nejsou inherentně svázány s konkrétním druhem 

 
593 § 50 odst. 2 zákona o hazardních hrách, který zní: „V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky 

a jedna hra nesmí být kratší než 2 vteřiny.“ 
594 Stejně tak jsou jako internetové hry provozovány číselné loterie typu Keno, jejichž slosování obvykle probíhá 

v řádu minut, nicméně nic nebrání tomu, aby se náhodný výsledek hry generoval třeba každou vteřinu.  
595 § 51 odst. 1 zákona o hazardních hrách, který zní: „Konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení 

výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %.“ 
596 GRIFFITHS, M. D, AUER, M. (2013) The irrelevancy of game-type in the acquisition, development, and 

maintenance of problem gambling. In: Front. Psychology 3: 621. [online]. Available at: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2012.00621/full 
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hazardní hry. Více než vypovídající je v tomto směru ostatně samotný název článku: „Irelevance 

druhu hazardní hry na vzniku a rozvoji problémového hráčství“.597 

K podobným závěrům došla i poměrně rozsáhlá statistická studie provedená na více než 

9000 hráčích hazardních her ve Velké Británii. Smyslem této studie bylo prokázat vztah mezi 

rizikovostí jednotlivých her a prevalencí problémového hráčství, tedy jinými slovy prokázat 

skutečnost, že určité druhy her vedou k problémovému hráčství častěji než jiné. Výsledky této 

studie však poněkud překvapivě ukázaly, že při započítání statistických korelací zohledňujících 

skutečný výskyt konkrétních druhů hazardních her ve společnosti nemá druh hazardní hry, který 

daný hráč hraje, jakýkoliv statisticky významný vztah k pravděpodobnosti, zda se u něj vyvinou 

symptomy problémového hráčství, či nikoliv. Jako rozhodující faktor určující to, zda hráč 

skutečně propadne nadměrnému hraní hazardních her, či nikoliv, se ukázala být spíše frekvence 

účasti hráče na hazardních hrách. Jinými slovy míra zapojení hráče do hazardní hry představuje 

statisticky mnohem lepší indikátor nebezpečí vzniku problémového hráčství než konkrétní druh 

hry, které se daný hráč účastní. V tomto ohledu se tak jeví, že rizikovým faktorem určujícím 

škodlivost her může být spíše jejich dostupnost než pouhé strukturální charakteristiky běžně 

připisované jednotlivým druhům her.598 K podobným závěrům došla i studie provedená na 

vzorku více než 2000 mladistvých hráčů hazardních her ve Spojených státech amerických.599 

Jakkoliv je tedy obecně vžita představa, že určitý druh hazardní hry je škodlivější než 

jiný, nemusí to být vždy pravdou hned z několika výše rozebraných důvodů. Škodlivost hazardní 

hry není spojena s druhem hazardní hry, ale spíše s jejími strukturálními charakteristikami. Ty 

však nejsou specificky vyhrazené pro určitý druh hry. Navíc hranice mezi druhy her nejsou 

nepropustné a jednotlivé druhy her se dnes od sebe již nemusejí, pokud jde o jejich strukturální 

charakteristiky, vůbec odlišovat. Řečeno jednoduše – i loterii lze udělat velmi návykovou 

a technickou hru velmi bezpečnou. Navíc podle některých výše uvedených studií riziko vzniku 

problémového hráčství nikterak nesouvisí s druhem hry, ale je ovlivněno spíše jinými faktory, 

jako je například dostupnost hazardních her.  

 
597 GRIFFITHS, M. D, AUER, M. (2013) The irrelevancy of game-type in the acquisition, development, and 
maintenance of problem gambling. In: Front. Psychology 3: 621. [online]. Available at: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2012.00621/full 
598 LAPLANTE, A. Debi, NELSON, Sarah, LABRIE, A. Richard, SHAFFER, J. Howard. Disorded gambling, type 

of gambling and gambling involvement in the British Gambling Prevalence Survey 2007. In: The European Journal 

of Public Health 21(4): 532–537. [online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/38070346 

_Disordered_gambling_type_of_gambling_and_gambling_involvement_in_the_British_Gambling_Prevalence_Surv

ey_2007  
599 WELTE, J. W., BARNES, G. M., TIDWELL, M. C., HOFFMAN, J. H. The association of form of gambling 

with problem gambling among American youth. In: Psychol Addict Behav. 2009 Mar. 23(1): 105–12. [online]. 

Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19290694  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2012.00621/full
https://www.researchgate.net/journal/1464-360X_The_European_Journal_of_Public_Health
https://www.researchgate.net/journal/1464-360X_The_European_Journal_of_Public_Health
https://www.researchgate.net/publication/38070346%20_Disordered_gambling_type_of_gambling_and_gambling_involvement_in_the_British_Gambling_Prevalence_Survey_2007
https://www.researchgate.net/publication/38070346%20_Disordered_gambling_type_of_gambling_and_gambling_involvement_in_the_British_Gambling_Prevalence_Survey_2007
https://www.researchgate.net/publication/38070346%20_Disordered_gambling_type_of_gambling_and_gambling_involvement_in_the_British_Gambling_Prevalence_Survey_2007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19290694
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Této skutečnosti by si měl být vědom zákonodárce, když zavádí diferenciaci sazeb dílčích 

základů daně pro hazardní hry podle obecné představy o škodlivosti jednotlivých druhů her. Jak 

bylo uvedeno výše, každá diferenciace sazeb motivuje subjekty daně k optimalizaci a snaze 

provozovat svou činnost v rámci výhodnější daňové sazby. Pokud jsou tedy některé druhy 

hazardních her obecně považovány za málo škodlivé a je jim na základě tohoto kritéria přiřazena 

nižší sazba, vede tato skutečnost ke snaze v rámci méně daňově zatíženého druhu hazardní hry 

provozovat hry, jež svými charakteristikami mohou odpovídat druhům her, které jsou obecně 

považovány za škodlivější, a jsou tedy podrobeny i vyšší sazbě daně.  

Zákonodárce tak nemusí rozdílnou daňovou zátěží přispívat ke snižování rizik hazardního 

hraní, neboť v konečném důsledku může tato činnost vést k tomu, že hry, které jsou obvykle 

považovány za nejméně škodlivé, a jsou tudíž méně zdaněny, budou provozovány ve formě, 

která může být pro hráče paradoxně mnohem škodlivější. Zároveň díky daňovému zvýhodnění 

budou tyto hry pro hráče více dostupné, což některé studie považují za nejrizikovější faktor 

z pohledu vzniku a rozvoje problémového hráčství. Rovněž stát v takovém případě negeneruje 

dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů, neboť jsou „pod pláštíkem“ nerizikových a méně 

zdaněných hazardních her provozovány hry, které svými strukturálními charakteristikami 

odpovídají hrám, jež jsou obecně považovány za škodlivé, a jsou tudíž zdaněny vyšší sazbou 

daně. 

Za nejpodstatnější argument hovořící proti použití škodlivosti jako určujícího kritéria pro 

stanovení sazby daně však považuji skutečnost, že zvyšování sazby daně žádným způsobem 

nepřispívá k ochraně hráčů hazardních her před riziky problémového hráčství. V rámci regulace 

hazardních her se objevuje celá řada nástrojů a instrumentů, které pomáhají prevenci nebo 

zmírňování následků problémového hráčství, ať už to jsou preventivní a vzdělávací programy, 

sebeomezující opatření spolu s možností vyloučit se z hraní hazardních her, odpovědné způsoby 

propagace a reklamy, podpora programů zodpovědného hraní, stanovení pravidel pro vzhled 

a umístění herních prostorů, limity maximálních vkladů, výher a proher, jasná a zřetelná 

varování o rizicích hazardních her, modifikace strukturálních charakteristik hazardních her, 

školení zaměstnanců provozovatelů pro rozpoznání problémového hráčství, vyvinutí nástrojů pro 

včasnou detekci vzorců problémového chování, vysoká dostupnost léčebných a poradenských 

služeb pro problémové hráče atd. (viz kapitola 4.6.1 Přehled regulatorních nástrojů 

a doporučení vedoucích ke snížení škodlivosti hazardních her). V rámci nejvíce citovaných 

a respektovaných mezinárodních katalogů doporučení směřujících k prevenci vzniku 

problémového hráčství však nenajdeme žádné opatření doporučující zvýšení daní z hazardních 

her.  
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Zvýšení sazby daně z hazardních her nemá žádný vliv na chování hráče, a to hned 

z několika důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že poptávka po hazardních hrách stejně 

jako po ostatních závislostních statcích je v zásadě neelastická (jak již bylo rozebráno v kapitole 

2.3.1 Nabídka a poptávka v oblasti hazardních her, cenová elasticita a teorie ekonomického 

přebytku). To znamená, že se zvýšením ceny závislostního statku úměrně neklesá poptávka po 

hazardní hře. Dokonce i kdyby byla poptávka po hazardní hře dokonale elastická, nevedlo by 

zvýšení sazby daně k zvýšení ceny hazardní hry, neboť hazardní hra jako taková nemá „cenu“, 

kterou by sázející hradil za její „nákup“. Hráč vsází do hazardní hry částku, kterou riskuje za 

účelem dosažení výhry. Výše sázky, kterou hráč do hry vkládá (tedy cena za nákup naděje na 

výhru), je plně závislá na rozhodnutí sázejícího a výše daně, kterou z provozního zisku hradí 

provozovatel této hry, nemá na toto hráčovo rozhodnutí žádný vliv.  

V tomto ohledu je nutné znovu upozornit na skutečnost, že daň z hazardních her není 

spotřební daní, jejíž výše by zvyšovala cenu zboží nebo služby pro jejího koncového 

spotřebitele, a hazardní daň je tak nutné odlišit od spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky. 

Spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky zvyšují cenu závislostního statku pro jejich 

konečné spotřebitele, a i když je poptávka po těchto statcích také spíše neelastická, zvýšení ceny 

prostřednictvím zvýšení daně vede k částečnému (nepoměrnému) snížení poptávky a spotřeby 

těchto statků. Zvýšení spotřební daně na tabák či alkohol se proto objevuje v doporučeních 

mezinárodních organizací, které České republice doporučovaly zvýšení spotřební daně na tyto 

závislostní statky za účelem snížení vysoké spotřeby alkoholických a tabákových výrobků 

v české společnosti.600 

Žádné takové doporučení však nebylo přijato žádnou mezinárodní organizací za účelem 

snižování spotřeby hazardních her. Daň z hazardních her je totiž, jak bylo rozebráno výše, 

přímou daní, kterou hradí provozovatel hazardní hry. Pokud dojde ke zvýšení sazby daně 

z hazardních her, sázející si takové změny velmi pravděpodobně vůbec nevšimne, neboť 

poplatníkem této daně není hráč, ale provozovatel hazardní hry. Daň z hazardních her je přímou 

daní, kterou hradí ten, kdo daň ekonomicky nese, tedy provozovatel hazardní hry. Ten nemá 

možnost tuto daň přenést na jiného prostřednictvím ceny, nejenom proto, že jde o daň přímou, 

ale také proto, jak již bylo rozebráno výše, že hazardní hry nemají „cenu“ v obvyklém smyslu.  

Cena u hazardních her je představována výherním podílem, tedy statistickou hodnotou, 

která určuje, jaké procento vkladů statisticky provozovatel vyplácí hráčům zpět na výhrách. 

 
600 Tiskové vyjádření k návrhu zvýšení spotřební daně u cigaret, tabáku a vybraných hazardních her ze dne 

5. 4. 2014. In: oficiální internetové stránky vlády České republiky. [online]. [cit. 18. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/tiskove-vyjadreni-k-navrhu-zvyseni-spotrebni-dane-u-

cigaret--tabaku-a-vybranych-hazardnich-her-172889/  

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/tiskove-vyjadreni-k-navrhu-zvyseni-spotrebni-dane-u-cigaret--tabaku-a-vybranych-hazardnich-her-172889/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/tiskove-vyjadreni-k-navrhu-zvyseni-spotrebni-dane-u-cigaret--tabaku-a-vybranych-hazardnich-her-172889/
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Pokud dojde ke zvýšení sazby daně, které provozovatel nebude schopen finančně unést, 

přirozenou reakcí provozovatele, pokud si bude chtít zachovat zisk z provozování hazardní hry, 

je snížení výherního podílu u jím provozovaných her. To v praxi znamená, že pokud stát zvedne 

neúměrně výši hazardní daně, provozovatel zhorší pravděpodobnost výhry a hráčům při stejných 

sázkách bude vyplácet méně prostředků na výhrách.  

Zvýšení sazby daně tak místo zvýšené ochrany hráčů paradoxně vede ke zhoršení 

pravděpodobnosti, že hráč za své vložené finanční prostředky dosáhne odpovídající výhry. Toto 

zhoršení (může být v praxi představováno například snížením kurzové hladiny u kurzových 

sázek) pak v praxi motivuje hráče k účasti na nelegálních hazardních hrách. Pokud si hráč bude 

chtít uchovat stejnou pravděpodobnost výhry (např. výši kurzu) jako před zvednutím daní, nemá 

jinou možnost než se účastnit hazardních her u nelegálních provozovatelů hazardních her. Ti 

díky tomu, že nemusejí podstatnou část svého provozního výsledku (v případě české právní 

úpravy 23–35 % z GGR) odvést na dani státu, mohou hráčům nabídnout mnohem výhodnější 

podmínky (např. výši kurzu) než provozovatelé legální. Pokud hráči skutečně odejdou 

k nelegálním provozovatelům, nejenže státu klesne inkaso daně z hazardních her od legálních 

provozovatelů, ale zároveň dojde ke zvýšení rizik spojených s hraním hazardních her na straně 

hráčů, neboť nelegální provozovatelé nenabízejí hráčům žádná z výše uvedených opatření 

ke snižování rizik hazardního hraní. 

Z uvedeného je zřejmé, že snaha „ochránit“ hráče hazardních her zvýšením sazby daně 

v praxi vede spíše k opačným důsledkům. Hráči zvýšení sazby daně hrazené provozovatelem 

v lepším případě vůbec nezaznamenají (v takovém případě však těžko můžeme mluvit o jejich 

zvýšené ochraně) nebo ho v horším případě pocítí v podobě snížení pravděpodobnosti výhry 

a zvýšení motivace účastnit se hazardních her v nelegálním a neregulovaném prostředí. Z tohoto 

důvodu nelze považovat za korektní, pokud je zvyšování sazeb daní z hazardních her 

prosazováno s odkazem na snahu ochránit hráče, neboť není jasné, jak je tohoto cíle možno 

dosáhnout cestou zvýšení daní, které platí legální provozovatelé hazardních her.  

Obecně lze uzavřít, že nastavování sazby daně s ohledem na škodlivost konkrétního 

druhu hazardní hry není možné považovat za přístup podložený racionálními věcnými 

argumenty, a to hned z několika zásadních důvodů, mezi které patří:  

• škodlivost jednotlivých her je obtížně objektivně hodnotitelná; 

• strukturální charakteristiky hazardních her, které lze považovat za měřítka 

škodlivosti, nejsou pevně svázány s jednotlivými druhy hazardních her; 
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• diferenciace sazeb na základě kritéria škodlivosti vede k vytváření rizikovějších her 

pod pláštíkem těch druhů hazardních her, které jsou považovány za méně škodlivé 

a jsou tudíž méně zdaněny; 

• některé mezinárodní studie prokazují, že rizika problémového hráčství nejsou přímo 

závislá na druhu hazardní hry, ale podílí se na nich celá řada jiných faktorů, jako je 

dostupnost hazardních her nebo motivační a situační faktory na straně hráče;601 

• zvýšení sazby daně u nejrizikovějších druhů her s ohledem na neelastickou poptávku 

nevede k snížení spotřeby rizikových her; 

• cena je v případě hazardních her představována statistickou hodnotou 

pravděpodobnosti výhry, pokud provozovatel promítne zvýšení sazby daně do „ceny“ 

jeho služby, projeví se to pouze tím, že hráč průměrně prohraje více peněz; 

• zvýšení sazby daně nesnižuje žádným způsobem škodlivost konkrétního druhu 

hazardní hry, spíše naopak; 

• zvýšení sazby daně zvyšuje pravděpodobnost, že se značná část nabídky hazardních 

her přesune do nelegální a nezdaněné sféry, která z pohledu škodlivosti představuje 

pro hráče spíše zvýšení rizik; 

• škodlivost her jako kritérium pro určení sazby daně nemá oporu v mezinárodních 

doporučeních ani logice fungování trhu s hazardními hrami;  

• politická reprezentace by se při snaze o maximalizaci výnosů příjmů veřejných 

rozpočtů neměla zaštiťovat snahou o ochranu spotřebitelů. K snižování škodlivosti 

hazardních her slouží celá řada vědecky podložených opatření, na jejichž realizaci 

však Česká republika v posledních letech vynakládá i přes zvýšení daní 

u závislostních statků stále méně finančních prostředků.602  

6.6.4.2.2 Ziskovost jako kritérium pro určení sazby daně 

Druhým kritériem, které je podle důvodové zprávy a Analýzy RIA k zákonu o dani 

z hazardních her používáno pro určení výše sazeb u jednotlivých dílčích základů odvodů, je 

ziskovost. Ziskovost je definována důvodovou zprávou jako podíl čistých příjmů na celkových 

vložených prostředcích pro daný druh hazardní hry. Pod čistými příjmy se rozumí rozdíl mezi 

úhrnem vložených vkladů a úhrnem vyplacených výher (IN-OUT), který tvoří základ daně. 

 
601 MEYER, Gerhard, HAYER, Tobias, GRIFFITHS, Mark. Problem gambling in Europe: challenges, prevention, 

and interventions. New York, NY: Springer, 2009, p. 20. ISBN 978-0-387-09485-4. 
602 Vláda škrtla v rozpočtu 30 milionů na práci se závislostmi. Pozor na důsledky, varují organizace. In: Česká 

televize. [online]. [cit. 19. 1. 2020]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2956256-vlada-skrtla-v-

rozpoctu-30-milionu-na-praci-se-zavislostmi-pozor-na-dusledky-varuji  

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2956256-vlada-skrtla-v-rozpoctu-30-milionu-na-praci-se-zavislostmi-pozor-na-dusledky-varuji
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2956256-vlada-skrtla-v-rozpoctu-30-milionu-na-praci-se-zavislostmi-pozor-na-dusledky-varuji
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Ziskovost je tedy poměrem mezí úhrnem hráči vložených vkladů a základem daně. 

Zjednodušeně ziskovost představuje procento, jež si provozovatel nechává ze sázek, které do hry 

vloží hráči, přičemž zbývající část vyplácí hráčům na výhrách. Srovnání ziskovosti jednotlivých 

druhů hazardních her za rok 2014 je uvedeno na následujícím obrázku: 

Obrázek 1: Srovnání ziskovosti hazardních her 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí a důvodová zpráva k zákonu o dani z hazardních her603  

 

Z uvedených dat vyplývá, že nejvyšší (procentuální) ziskovost mají loterie a tomboly. Na 

loterii je poměr mezi čistými příjmy a vloženými prostředky 49 % a na tombole 43 %. Vysokou 

ziskovost ve výši 40 % má také totalizátor. V pásmu ziskovosti mezi 20–30 % se nacházejí 

technická hra a bingo. Podle důvodové zprávy je marže na technických hrách nižší kvůli pevné 

části odvodu z technických her, nicméně ta by se do ziskovosti promítnout neměla.604 Živá hra 

dosahuje ziskovosti 16 %. Nejnižší ziskovost má kurzová sázka kvůli tomu, že na vypsané kurzy 

je možné vsadit prostřednictvím internetu, což je prostředí, kde figuruje velké množství 

vzájemně si konkurujících provozovatelů. Konkurence pak tlačí na výši kurzů a snižuje 

 
603 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 26. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 
604 Navíc v současnosti již pevná část odvodu z technických her není součástí dílčího základu odvodu z technických 

her, když byla pevná část odvodu nahrazena minimální dílčí daní z technických her. Viz § 5 odst. 4 zákona o dani 

z hazardních her.  
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ziskovost pro provozovatele kurzových sázek.605 Hodnoty ziskovosti, které pro jednotlivé druhy 

her uvádí důvodová zpráva, odpovídají v zásadě světovým standardům.  

Na rozdíl od škodlivosti hazardních her, která je podle mého názoru velmi nevhodným 

kritériem pro diferenciaci sazeb u jednotlivých druhů hazardních her, ziskovost představuje 

v tomto ohledu mnohem racionálnější kritérium. S ohledem na skutečnost, jak podstatně se 

odlišují ekonomické základy fungování jednotlivých druhů her, je logické, že jednotlivé druhy 

her nemohou být zatíženy stejnou sazbou daně, pokud má být daň považována za spravedlivou, 

proporcionální a nediskriminující. Bylo by přinejmenším nelogické zatěžovat stejnou sazbou 

daně provozovatele, který si z vložených prostředků nechává téměř 50 % (loterie), jako 

provozovatele, který si nechává pouze 14 % nebo 16 % z vložených prostředků, jako je tomu 

u živých her, respektive kurzových sázek. Přesto tato disproporce platila až do 1. ledna 2020, 

kdy byla přijata poslední novela zákona o dani z hazardních her, která právě s odkazem na 

ziskovost zvedla sazbu dílčího základu daně z loterií na 35 %. Všechny druhy hazardních her 

jsou tak dnes zdaňovány sazbou 23 %, s výjimkou loterií a technických her, které jsou zatíženy 

sazbou 35 %, a to právě s ohledem na dvě rozhodná kritéria pro určování výše sazby u daně 

z hazardních her. Technické hry jsou totiž považovány za druh hry, který je nejvíce škodlivý, 

a loterie pak za druh hry, který má největší ziskovost.  

V tomto ohledu je však nutné zdůraznit, že ziskovost hazardních her, jak je definována 

důvodovou zprávou k zákonu o dani z hazardních her, nevypovídá ve skutečnosti o tom, jak 

vysoké zisky plynou provozovatelům z konkrétních druhů hazardních her, ale vyjadřuje pouze 

poměr, jaké procento z vložených sázek si ponechává provozovatel hazardní hry. Jde tedy o 

reverzní údaj k výhernímu podílu, který zase určuje, jak velikou část z vložených částek 

provozovatel vyplácí na výhrách z hazardních her. Pokud bychom chtěli znát skutečný zisk 

jednotlivých provozovatelů, pak bychom museli z daňového základu odečíst zaplacenou daň, 

náklady, daň z příjmu a další povinné odvody a poplatky. Ziskovost her tak nutně nemusí být 

ideálním kritériem pro určování sazby daně, neboť každá hra má následně rozdílné náklady na 

uvedení do provozu, marketing, zajištění provozu, lidské zdroje atd.  

Druhy hazardních her, které se na první pohled mohou zdát jako velmi ziskové, se tak 

mohou v konečném důsledku ukázat jako méně profitabilní, a to s ohledem na další související 

náklady, které jsou s jejich provozem spojené. Pokud by tedy měla být analýza ziskovosti 

jednotlivých her provedena důsledně tak, aby bylo možné s určitostí vyloučit nežádoucí rdousící 

efekt daňového zatížení, měla by analýza ziskovosti jednotlivých druhů her obsahovat také 

 
605 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 26. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507
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zhodnocení jejich provozních a dalších souvisejících nákladů. Jakkoliv lze tedy kritérium 

ziskovosti pro určení sazby daně označit za kritérium racionálnější než kritérium škodlivosti, lze 

de lege ferenda jednoznačně doporučit doplnění analýzy ziskovosti jednotlivých druhů her také o 

případovou studii mapující běžné provozní a další související náklady, které se s provozováním 

konkrétního druhu hazardní hry vážou. 

6.7 Komparativní analýza zdanění hazardních her v EU a hlavní závěry 

z této analýzy vyplývající  

Za účelem mezinárodního srovnání způsobů zdaňování hazardních her jsem provedl 

rozsáhlou komparativní analýzu právní úpravy zdaňování hazardních her ve 28 evropských 

státech (státy EU a Velká Británie). V rámci této komparativní analýzy byla pozornost zaměřena 

na vybrané základní konstrukční prvky daně, konkrétně na základ daně a sazbu daně. Tyto dva 

základní konstrukční prvky daně byly sledovány zejména díky možnosti jejich vzájemné 

komparace a možnosti z tohoto srovnání vyvodit relevantní závěry. Výsledky provedeného 

šetření shrnují tabulka č. 2: Zdanění provozovatelů loterií v EU a tabulka č. 3: Srovnávací 

analýza zdanění her v EU. Obě tabulky tvoří přílohy této práce.  

Srovnání daňového zatížení loterií je provedeno odděleně, neboť postavení loterií se 

v mnohém odlišuje od ostatních druhů hazardních her. V naprosté většině případů je totiž 

v rámci sledovaných států provozování loterií vyhrazeno monopolnímu provozovateli, kterým je 

buď stát, který loterii provozuje přímo, případně prostřednictvím veřejného subjektu, jemuž 

provozování tohoto druhu hazardní hry svěřil, nebo soukromý subjekt, kterému stát v rámci 

koncesního řízení propůjčil možnost monopolního provozování loterie na jeho území. V zásadě 

tak není úplně možné porovnávat daňové zatížení loterií v jednotlivých státech, neboť zisk 

z provozování loterií je v konečném důsledku z převážné části příjmem státního rozpočtu, ať už 

se tak děje prostřednictvím vysokých koncesních poplatků, speciálních daní, odvodů na veřejné 

blaho, nebo povinným odvodem části provozního výsledku do státního rozpočtu.  

O tom, že převážná část zisku v Evropě provozovaných loterií končí ve veřejných 

rozpočtech, svědčí mimo jiné i výroční zpráva The European Lotteries, největšího evropského 

sdružení provozovatelů loterií.606 Podle výroční zprávy tohoto sdružení za rok 2018 představoval 

průměrný odvod 53 členů této asociace do veřejných rozpočtů a na veřejně prospěšné účely 52 % 

GGR.607  

 
606 The European lotteries. [online]. Dostupné z: https://www.european-lotteries.org  
607 Výroční zpráva The European lotteries za rok 2018. [online]. Dostupné z: https://www.european 

lotteries.org/search/apachesolr_search?solrsort=tds_cck_field_date%20desc  

https://www.european-lotteries.org/
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Za zmínku stojí určitě také skutečnost, že v České republice uplatňovaný nárokový režim, 

podle kterého je povolení k provozování loterií uděleno soukromému subjektu, jenž splní 

zákonem stanovené podmínky, přičemž počet udělovaných povolení není zákonem nikterak 

limitován, je v Evropě skutečně ojedinělý. V obdobné podobě se kromě České republiky 

uplatňuje již jen v Litvě.  

Pokud jde o konstrukci základu daně, v případě loterií se ve většině případů uplatňuje daň 

obratová, kdy je základ daně tvořen sumou přijatých vkladů za zdaňovací období, případně 

sumou výher (tzv. price pool), které byly v rámci zdaňovacího období vyplaceny hráčům. 

Daňový základ tvořený metodou GGR je v případě loterií uplatňován menšinou sledovaných 

států. Kromě České republiky ho využívá již jen pětice dalších států EU. V některých 

sledovaných státech se také uplatňuje hybridní model, kdy je hazardní daň kombinována 

s poměrně vysokým licenčním nebo koncesním poplatkem za právo provozovat loterii na území 

daného státu. Konkrétní daňové zatížení v jednotlivých státech včetně výše licenčních 

a koncesních poplatků blíže popisuje tabulka č. 2.  

Z ostatních druhů her byly podrobně analyzovány kurzové sázky, živé hry a technické 

hry. Tyto druhy hry spolu s loteriemi prakticky tvoří celou výši celkového inkasa daně 

z hazardních her nejen v České republice, ale ve většině evropských států. Marginální druhy her, 

kterými jsou totalizátorové hry, bingo, tombola a turnaje malého rozsahu, byly z mezinárodní 

komparace vyřazeny kvůli minimálnímu vlivu na celkovou výši inkasa daně z hazardních her, 

stejně tak jako kvůli rozdílům v terminologii a struktuře druhů her v jednotlivých státech, kde 

jsou tyto druhy zařazeny buď v jiných kategoriích, nebo nejsou provozovány vůbec. 

Rozdílná klasifikace druhů her představuje ostatně největší problém při provádění 

podobných mezinárodních srovnání. Každý stát si vytváří svou vlastní klasifikaci druhů her, 

pročež se obtížně hledají jednotná kritéria pro provedení následné komparace a vyvození 

relevantních závěrů.  

Živé hry, tak jak je chápe český zákon o hazardních hrách, jsou v mnoha státech chápány 

jako „casino games“, které jsou mnohdy zatíženy stejnou sazbou jako provozování technických 

her v kasinu. Uplatňuje se zde tedy spíše zdaňování v závislosti na typu herního prostoru než na 

druhu hry, jak ho chápe český zákon. Technické hry jsou zase ve světě často rozděleny do 

několika druhů, přičemž každý druh výherního hracího přístroje či technického zařízení má 

speciální odvodové zatížení, nejčastěji ve formě fixního poplatku, který se liší v závislosti na 

typu technického zařízení a druhu herního prostoru, kde je provozován. Často platí i rozdílná 

pravidla pro jednotlivé spolkové země, regiony či autonomní oblasti v rámci jednotlivých států. 

V rámci přehlednosti proto byly získané informace soustředěny do dvou základních kategorií. 
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Technické hry a živé hry jsou v tabulce hodnoceny dohromady, neboť zde často platí jednotná 

pravidla právě v závislosti na typu herního prostoru. S ohledem na skutečnost, že se ve většině 

případů odlišuje daňové zatížení i v závislosti na způsobu provozování („land based“ vs. 

„online“), jsou všechny druhy her hodnoceny i s použitím těchto kritérií. Více podrobností blíže 

popisuje tabulka č. 3, na tomto místě jsou shrnuty jen základní závěry z provedené analýzy.  

Pokud jde o kurzové sázky a základ daně, v naprosté většině případů se při zdaňování 

tohoto druhu hry v evropských státech používá model GGR, tedy model, který je využíván 

i v České republice. Základ daně tvořený pomocí obratu se u kurzových sázek uplatňuje pouze 

v 8 sledovaných státech. Pokud jde o způsob určení základu daně, není ve sledovaných státech 

rozdíl mezi formou provozování (land based nebo online). Jedinou výjimku v tomto směru 

představuje Bulharsko, kde se základ daně pro internetové kurzové sázení tvoří s využitím GGR 

modelu, přičemž pro kurzové sázení v land based formě se uplatňuje daň obratová. 

Pokud jde o sazbu daně, pak u kurzových sázek dochází ve sledovaných státech poměrně 

výjimečně k rozdílům mezi jednotlivými formami provozování (land based nebo online). Pokud 

zde k rozdílům dochází, pak jsou tyto rozdíly povětšinou poměrně malé. V rámci provedené 

komparace jednotlivých států tak byl v takovém případě z těchto rozdílných sazeb učiněn 

průměr. U ostatních druhů her byla použita stejná metodologie, nicméně s ohledem na 

významnější rozdíly v sazbách daně v závislosti na formě provozování byla průměrná výše sazby 

daně ze základu postaveného na GGR modelu vypočtena vždy zvlášť pro land based i online 

formu provozování konkrétního druhu hazardní hry.  

 Do skupiny států, které byly v jednotlivých kategoriích využity pro určení evropské 

průměrné výše sazby daně, byly zařazeny pouze státy, které pro konstrukci daňového základu 

využívají stejný model jako Česká republika, tedy model postavený na GGR. Státy, jejichž 

základ daně tvoří obrat provozovatele, nebyly s ohledem na rozdílný daňový základ do analýzy 

průměrného evropského zatížení zařazeny, aby nedošlo ke zkreslení výsledné hodnoty.  

Výše uvedená kritéria splnilo v případě kurzových sázek 16 států, konkrétně: Belgie, 

Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Holandsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, 

Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie. Výsledný průměr sazeb daně 

z kurzových sázek ve sledovaných státech je přibližně 16,9 %.  

V České republice jsou aktuálně kurzové sázky zdaňovány pro obě formy provozování 

jednotnou sazbou ve výši 23 %. České zdanění kurzových sázek je tedy v porovnání 

s evropským průměrem vysoce nadprůměrné.  

U technických her provozovaných v land based formě splnilo výše uvedená kritéria 

následujících 11 států: Finsko, Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, 
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Rakousko, Řecko, Slovinsko a Velká Británie. Výsledný průměr sazeb daně z technických her 

provozovaných v land based formě je ve sledovaných státech přibližně 27 %.  

U technických her provozovaných v online formě bylo za účelem zjištění evropské 

průměrné sazby porovnáváno následujících 15 států: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, 

Estonsko, Finsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko 

a Velká Británie. Výsledný průměr sazeb daně z technických her provozovaných v online 

formě je ve sledovaných státech přibližně 18,2 %. 

V České republice jsou aktuálně technické hry zdaňovány pro obě formy provozování 

jednotnou sazbou ve výši 35 %. České zdanění technických her je tedy v porovnání s evropským 

průměrem vysoce nadprůměrné, přičemž u technických her provozovaných v online formě 

dosahuje bezmála dvojnásobku evropského průměru.  

V případě živých her provozovaných v land based formě, tedy v kamenných kasinech, 

splnilo kritéria pro možnost komparace 10 států, konkrétně: Belgie, Finsko Chorvatsko, Kypr, 

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko. Výsledný průměr sazeb 

daně z živých her provozovaných v land based formě je ve sledovaných státech 24 %. 

U živých her provozovaných v online formě splnilo kritéria komparace 15 států: Belgie, 

Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Velká Británie. Výsledný průměr sazeb daně 

z živých her provozovaných v online formě činí ve sledovaných státech 18,2 %.  

V České republice jsou aktuálně živé hry zdaňovány pro obě formy provozování 

jednotnou sazbou ve výši 23 %. V případě živých her provozovaných v kamenných kasinech tak 

česká sazba daně v podstatě odpovídá evropskému průměru. V případě živých her 

provozovaných v online formě je česká sazba daně opět významně nadprůměrná. 

Z provedené komparativní analýzy vyplývá několik stěžejních závěrů: 

• Zdanění loterií je obtížně porovnatelné. V naprosté většině států jsou loterie 

provozovány monopolním subjektem, který je povětšinou ve vlastnictví státu. 

Pokud je u loterií uplatňována hazardní daň v klasickém slova smyslu, pak se 

jedná ve většině případů o daň obratovou. 

• Základ daně z kurzových sázek je ve většině případů tvořen metodou GGR. 

Sazba daně se u většiny států neodlišuje podle formy provozování. Jednotná 

sazba daně uplatňovaná pro kurzové sázky v České republice se v evropském 

porovnání jeví jako výrazně nadprůměrná. 
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• Základ daně u technických her je v naprosté většině případů tvořen metodou 

GGR. Sazba daně v evropském porovnání je výrazně nižší u online technických 

her než u technických her provozovaných v kamenných provozovnách. Jednotná 

sazba daně u technických her uplatňovaná v České republice je výrazně 

nadprůměrná, přičemž u internetových technických her dosahuje česká sazba 

bezmála dvojnásobku evropského průměru. 

• Základ daně u živých her je v naprosté většině případů tvořen metodou GGR. 

I v případě živých her jsou sledované státy benevolentnější k živým hrám, které 

jsou provozovány online. I v případě online živých her je česká sazba výrazně 

nad evropským průměrem, u živých her provozovaných v kamenných kasinech 

pak česká sazba přibližně odpovídá evropskému průměru.  

• Pokud jde o základ daně, Česká republika využívá převažující model GGR 

u všech druhů hazardních her. Výhody tohoto modelu byly popsány v kapitole 

6.6.3 Základ daně. 

• Pokud jde o sazbu daně, Česká republika prozatím nevyužívá v Evropě běžnou 

diferenciaci sazeb v závislosti na formě provozování konkrétního druhu hazardní 

hry. Při této diferenciaci jsou obvykle méně zatíženy hazardní hry provozované 

v prostředí internetu, a to zejména díky rozsáhlé mezinárodní konkurenci v tomto 

prostředí. Při nastavení vysokých sazeb dochází k přesunu hráčů do nelegálního 

prostředí, kterému stát není schopen efektivně zabránit. 

• Sazby daně z hazardních her provozovaných v České republice lze označit 

v evropském srovnání za zřetelně nadprůměrné. Jejich další zvyšování 

pravděpodobně nepřinese dodatečné daňové výnosy, jak ostatně ukazují nedávné 

zkušenosti (viz následující body) i modelace výnosu daně v závislosti na výši 

sazby provedené při přijímání zákona o dani z hazardních her.608  

• K předposlednímu zvýšení sazby daně u legálních provozovatelů v České 

republice došlo v roce 2017. Poté, co ke zvýšeným daňovým sazbám přistoupila 

i přísnější regulace v souvislosti s plně účinným zákonem o hazardních hrách 

v roce 2018, kleslo inkaso daně z hazardních her meziročně mezi lety 2017 

 
608 Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, s. 29–30. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507
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a 2018 o celou čtvrtinu, tedy o 3,1 mld. Kč z 12,1 mld. Kč na 9 mld. Kč.609 Více 

podrobností k vývoji inkasa daně z hazardních her v čase lze nalézt v tabulce č. 4. 

• Přestože se trh s hazardními hrami v roce 2019 již adaptoval na nový zákon 

o hazardních hrách a inkaso daně z hazardních her vykázalo v roce 2019 

v porovnání s rokem 2018 téměř 17% růst, stále se výběr daně nedostal na úroveň 

roku 2017. V porovnání s rokem 2017 je inkaso daně z hazardních her stále téměř 

o 1,6 mld. Kč nižší, což je pokles o více než 13 %.  

Je s podivem, že přestože má stát velmi čerstvou zkušenost dokládající, že ne každé 

zvýšení daňového zatížení v oblasti hazardu musí automaticky znamenat zvýšení výnosu pro 

státní rozpočet, navrhuje další zvýšení daní legálních provozovatelů a nově navrhuje daňové 

břemeno přenést i na hráče samotné. K poslednímu zvýšení daní legálních provozovatelů došlo 

v roce 2017. Poté, co ke zvýšeným daňovým sazbám přistoupila i přísnější regulace v souvislosti 

s plně účinným zákonem o hazardních hrách v roce 2018, kleslo inkaso daně z hazardních her 

meziročně mezi lety 2017 a 2018 o celou čtvrtinu, tedy o 3,1 mld. Kč z 12,1 mld. Kč na 

9 mld. Kč.610 

6.8 Zdanění výher z hazardních her 

Zavedení takzvané „daně z výher“ hráčů hazardních her se stalo v druhé polovině roku 

2019 předmětem poměrně rozsáhlé debaty, která byla vedena v odborné veřejnosti. Díky 

skutečnosti, že se tato změna potencionálně dotýkala poměrně významné části obyvatel České 

republiky,611 se následně tato debata přesunula také do veřejného prostoru a po několik měsíců 

 
609 Viz odpověď Ministerstva financí ČR na žádost o poskytnutí informace ve věci inkasa daně z hazardních her ze 

dne 20. 7. 2018, č.j. MF-16903/2018/10/677 IK. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-

ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-

ve-smyslu-32477, dále odpověď Ministerstva financí ČR na žádost o poskytnutí informace ve věci inkasa daně 

z hazardních her ze dne 25. 2. 2019, č.j. MF-2921/2019/9008. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-

ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-

ve-smyslu-34471 a Odpověď Ministerstva financí ČR na žádost o poskytnutí informace ve věci inkasa daně 

z hazardních her ze dne 5. 3. 2019, č.j. MF-4793/2020/48-4. [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-

ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2020/zadost-o-
poskytnuti-informaci-ve-smyslu-37824  
610 Viz odpověď Ministerstva financí ČR na žádost o poskytnutí informace ve věci inkasa daně z hazardních her ze 

dne 20. 7. 2018, č.j. MF-16903/2018/10/677 IK. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-

ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-

ve-smyslu-32477 a dále odpověď Ministerstva financí ČR na žádost o poskytnutí informace ve věci inkasa daně 

z hazardních her ze dne 25. 2. 2019, č.j. MF-2921/2019/9008. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-

zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-34471  
611 Podle Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2018, se hraní hazardních her každoročně 

věnuje 30–40 % dospělé populace. Viz MRAVČÍK, V., ROUS, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-32477
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-32477
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-32477
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-34471
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-34471
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-34471
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2020/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-37824
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2020/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-37824
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2020/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-37824
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-32477
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-32477
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2018/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-32477
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-34471
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-34471
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plnila stránky českých deníků.612 Účelem této kapitoly je provést stručnou analýzu zdanění výher 

hráčů hazardních her a identifikovat některá slabá místa tohoto zcela nového institutu v českém 

právním řádu. 

6.8.1 Východiska právní úpravy zdanění výher hráčů hazardních her 

Zdanění výher hráčů bylo do českého právního řádu zavedeno s účinností od 

1. ledna 2020 zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Do té doby byly výhry z hazardních her 

osvobozeny na základě ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů613 (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Podle tohoto 

ustanovení byly od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny výhry plynoucí od provozovatelů, 

kteří jsou držiteli povolení podle zákona o hazardních hrách v České republice, hazardní hru 

řádně ohlásili nebo provozují tombolu s herní jistinou do 100 000 Kč, která podle zákona 

o hazardních hrách povolení ani ohlášení nepodléhá, nebo kteří provozují hazardní hru podle 

právních předpisů obdobných zákonu o hazardních hrách ve státech Evropské unie nebo státech 

tvořících Evropský hospodářský prostor.  

Od daně z příjmů tak byly do 1. ledna 2020 osvobozeny nejen výhry dosažené 

u provozovatelů, kteří své hry provozovali v souladu s českým zákonem o hazardních hrách, ale 

také výhry českých daňových rezidentů, kterých tyto osoby dosáhly u provozovatelů nabízejících 

hazardní hry na základě veřejnoprávních oprávnění udělených v jiných státech EU, respektive 

v rámci Evropského hospodářského prostoru. Od daně z příjmů tak byly například osvobozeny 

výhry, kterých český daňový rezident dosáhl v zahraničním kasinu nebo koupí stíracího losu 

v zahraniční, a to za podmínky, že uvedená hazardní hra byla povolena v souladu s veřejnoprávní 

úpravou daného členského státu EU.  

Důvodem této právní úpravy je ustálená judikatura Soudního dvora Evropské unie, podle 

které jsou členské státy povinny přistupovat ke zdaňování výher z hazardních her 

nediskriminačně, tedy shodně, ať už se jedná o výhry dosažené v daném členském státě nebo 
 

JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., TION LEŠTINOVÁ, Z. 2019. Výroční zpráva o hazardním hraní v České 

republice v roce 2018. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky, s. 9. ISBN 978-80-7440-229-6. 
612 Viz např. Výhry z loterie srazí daň. U kasin bude záležet, kolik hráči přiznají. In: iDnes. [online]. [cit. 

20. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/loterie-dan-vyhra-kasino.A190909_200932 

_ekonomika_mato, dále Vyhrál jsi, zaplať. Schillerová vpašovala do zákona zdanění výher z loterií a sázek. In: 

Aktuálně. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministerstvo-navrhuje-

zdaneni-vyher-v-loterii-zaplati-i-stas/r~2b4106e482d111e998d70cc47ab5f122/, dále Překvapení v daňovém balíčku: 

Část výhry odevzdáte státu. In: Peníze. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-

fyzickych-osob/406664-prekvapeni-v-danovem-balicku-cast-vyhry-odevzdate-statu a Zdanění výher? Při sumě nad 

sto tisíc mají platit sami hráči. In: Deník. [online]. [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.denik.cz 

/ekonomika/zdaneni-vyher-pri-sume-nad-sto-tisic-maji-platit-sami-hraci-20190911.html 
613 Srovnej znění tohoto zákona účinného do 31. 12. 2019. 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/loterie-dan-vyhra-kasino.A190909_200932%20_ekonomika_mato
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/loterie-dan-vyhra-kasino.A190909_200932%20_ekonomika_mato
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministerstvo-navrhuje-zdaneni-vyher-v-loterii-zaplati-i-stas/r~2b4106e482d111e998d70cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministerstvo-navrhuje-zdaneni-vyher-v-loterii-zaplati-i-stas/r~2b4106e482d111e998d70cc47ab5f122/
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/406664-prekvapeni-v-danovem-balicku-cast-vyhry-odevzdate-statu
https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/406664-prekvapeni-v-danovem-balicku-cast-vyhry-odevzdate-statu
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v jiném členském státě Evropské unie.614 Podle právní úpravy platné do konce roku 2019 tak 

dani z příjmů fyzických osob podléhaly pouze výhry plynoucí českým daňovým rezidentům 

z nelegálně provozovaných hazardních her, případně legálních hazardních her provozovaných 

mimo Evropský hospodářský prostor. Předchozí právní úprava tak do jisté míry motivovala 

hráče k účasti na legálně provozovaných hrách, neboť na rozdíl od výher dosažených v rámci 

černého trhu nepodléhaly tyto výhry daňové povinnosti na straně hráče hazardních her. 

Tento výše popsaný systém byl modifikován zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, který 

s účinností k 1. lednu 2020 novelizoval příslušná ustanovení zákona o dani z příjmů způsobem, 

kterým nedošlo k úplnému odstranění výše uvedeného osvobození v ustanovení § 10 odst. 3 

písm. b) zákona o daních z příjmu, ale pouze k zavedení administrativního limitu, od kterého se 

osvobození výher z hazardních her od daně z příjmů fyzických osob neuplatní. Tento limit byl 

nejprve stanoven na 100 tis. Kč, ovšem v průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně 

byl tento limit navýšen na 1 mil. Kč. Od 1. ledna 2020 tedy nově podléhají dani z příjmů i výhry 

dosažené u legálních provozovatelů hazardních her v České republice a Evropském 

hospodářském prostoru, jejichž výše přesahuje 1 mil. Kč.  

Hlavním argumentem pro úpravu osvobození a zavedení administrativního limitu, po 

jehož překročení se osvobození na výhry z hazardních her neuplatní, byla podle důvodové 

zprávy k zákonu snaha spočívající v omezování daňových výjimek spolu s cílem přispět 

k dosažení tzv. horizontální daňové spravedlnosti, tedy zdanění založeného na výši příjmu bez 

ohledu na zdroj, ze kterého je příjem dosahován. Podle předkladatelů zákona v tomto ohledu 

nebyl uspokojivý předchozí stav, kdy příjem z titulu výhry z hazardní hry měl v rámci zdanění 

příjmů status preferovaného příjmu.615 Sekundárním cílem, který je patrný i ze samotného názvu 

zákona, je zvýšení příjmů veřejných rozpočtů. Důvodová zpráva k zákonu předpokládala 

pozitivní fiskální dopad této změny na veřejné rozpočty, konkrétně na příjmovou stranu 

veřejných rozpočtů, přičemž odhadovaný příjem byl odhadován v rozmezí od vyšších stamilionů 

do 3,6 mld. Kč.616 Tento odhad příjmů tak nelze považovat za příliš exaktní, neboť uvedené 

rozmezí naznačuje, že předkladatel neměl příliš přesnou představu o dopadech, jaké toto opatření 

může v praxi přinést. 

 
614 Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-42/02 – Lindman ze dne 13. 11. 2003, dále rozsudek 

Soudního dvora Evropské unie ve věci C-153/08 – Komise proti Španělskému království ze dne 6. 10. 2009, nebo 

rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve spojené věci C-344/13 – Blanco a Fabretti ze dne 22. 10. 2014. 
615 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se 

zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, s. 21. [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/tex 

t/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0  
616 Tamtéž, s. 35. 

https://www.psp.cz/sqw/tex%20t/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/tex%20t/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0
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V průběhu legislativního procesu nebyla měněna pouze výše administrativního limitu pro 

osvobození výher, ale také upravován způsob, jakým budou výhry z hazardních her zdaňovány. 

Podle původního návrhu, který na svém jednání dne 27. května 2019 schválila vláda617, měly 

všechny výhry z hazardních her podléhat srážkové dani, kterou měl povinnost srazit a odvést 

provozovatel hazardních her. V průběhu projednávání návrhu Poslaneckou sněmovnou byl tento 

návrh modifikován tak, že systém srážkové daně byl ponechán pouze pro jediný druh hazardní 

hry (loterie), přičemž u všech ostatních druhů her byl návrh upraven tak, že daň již není vybírána 

srážkou, ale hráči hazardních her mají povinnost zahrnout úhrn výher do základu daně v rámci 

svého daňového přiznání. 

6.8.2 Analýza východisek a možných dopadů zdanění výher hráčů hazardních her 

Zdanění výher hráčů hazardních her, jakožto zcela nový institut, bylo do českého 

právního řádu zavedeno poměrně nestandardním způsobem při absenci relevantních dopadových 

analýz, takže skutečné dopady do regulace hazardních her lze dnes spíše jen odhadovat. Níže 

bude proveden rozbor několika stěžejních argumentů, které poukazují na některá možná slabá 

místa schváleného návrhu. Následně bude provedena stručná predikce dopadů, které může mít 

zdanění výher na legální i nelegální trh s hazardními hrami v České republice. 

Na úvod je třeba upozornit na skutečnost, že proces přípravy a přijetí návrhu zavádějícího 

zdanění výher hráčů provázely poněkud nestandardní okolnosti. Návrh na zdanění výher hráčů se 

totiž do návrhu zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dostal až na samotném jednání vlády. 

Tento institut nebyl součástí návrhu zákona v rámci vnitřního ani vnějšího připomínkového 

řízení, takže se k němu kromě dotčených subjektů nemohla vyjádřit ani ostatní ministerstva 

a další povinná připomínková místa. Přijetí návrhu na samotném jednání vlády tak překvapilo 

nejen adresáty právní normy, ale také odbornou veřejnost, která až do přijetí návrhu zákona 

vládou neměla tušení, že se podobná právní úprava vůbec připravuje. Text zákona v rozporu 

s ustálenou praxí nebyl veřejnosti přístupný před jednáním vlády, a dokonce ani poté, co vláda 

tento návrh schválila, takže nebylo zcela zřejmé, co je vlastně obsahem vládou schváleného 

návrhu zákona. 

Za velmi nekoncepční v tomto směru lze označit také skutečnost, že přijetí návrhu zákona 

nepředcházela jakákoliv dopadová analýza ani vyhodnocení potřebnosti změny právní úpravy. 

Tato změna, stejně jako navrhované úpravy v sazbách dílčích základů odvodů u daně 

 
617 Viz jednání vlády ze dne 27. 5. 2019. In: Informační systém ODok. [online]. [cit. 21. 1. 2020]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-05-27  

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-05-27
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z hazardních her, byly vládou přijaty ve zjevném rozporu s jejím vlastním programovým 

prohlášením, které v tomto bodu říká: „Provedeme komplexní vyhodnocení aplikace nové 

regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na základě získaných poznatků případně 

navrhneme změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her...“.618 Jak již 

bylo uvedeno výše, proces Analýzy regulace hazardních her v ČR (ARHA), na jejímž základě 

mají být dopady stávající regulace odborně a komplexně vyhodnoceny, byl fakticky zahájen až 

po přijetí daňového balíčku na konci roku 2019. Zákon upravující způsob zdanění hazardních her 

a zavádějící daň z výher tak byl přijat dříve, než bylo provedeno zhodnocení stávající právní 

úpravy a přijato rozhodnutí, zda je změna v této oblasti vůbec potřebná. 

Za ještě více překvapující lze označit skutečnost, že Ministerstvo financí ČR jakožto 

věcný garant návrhu při jeho přípravě zcela ignorovalo své vlastní závěry, ke kterým došlo 

v rámci přípravy zákona o dani z hazardních her v roce 2016. V rámci dopadové analýzy RIA, 

jež byla zpracována při přípravě zákona o dani z hazardních her a která je obecně považována za 

velmi kvalitní a vzorovou RIA analýzu, se Ministerstvo financí ČR mimo jiné i velmi podrobně 

zabývalo možností zavést do českého právního řádu zdanění výher. Dopadová analýza RIA tuto 

možnost podrobně rozebírá na více než šesti stranách,619 na kterých přináší celou řadu pádných 

argumentů, na jejichž základě tuto možnost následně odmítá jako fakticky jen obtížně 

proveditelnou. 

Zdanění výher hráčů lze technicky realizovat dvěma základními způsoby. Buď (i) je daň 

sražena a odvedena přímo provozovatelem hazardní hry (dále jen „srážková daň“), nebo (ii) je 

povinnost podat daňové přiznání a odvést daň ponechána na hráči, který zdaňuje své příjmy 

v obecném základu daně jako ostatní příjmy (dále jen „daň placená hráčem na základě 

daňového přiznání“). Obě tyto varianty byly zkoumány v rámci dopadové analýzy RIA, která 

upozornila na slabá místa obou těchto možných provedení. V následujících kapitolách jsou 

stručně analyzovány obě tyto možnosti a prozkoumány případné nedostatky, které obě varianty 

mohou v praxi přinášet. 

6.8.3 Zdaňování výher pomocí srážkové daně 

Zdaňování výher pomocí (i) srážkové daně se jeví jako problematické z důvodů etických, 

adiktologických i ekonomických. Za nejdůležitější argument hovořící proti zdanění výher cestou 

plošné srážkové daně lze považovat skutečnost, že tento způsob zdanění výher nespravedlivě 

 
618 Viz Programové prohlášení vlády České republiky. [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/jednani-

vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf 
619 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 63–68. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
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poškozuje ekonomicky nejslabší skupinu subjektů na trhu, tedy hráče hazardních her. Daň 

vybíraná formou srážky totiž neumožňuje zohlednit skutečnost, zda hráč dosáhl zisku z hazardní 

hry, neboť zdaňuje každou jednotlivou výhru bez ohledu na skutečnost, jaká je skutečná bilance 

hráče v rámci jeho účasti na hazardní hře. S ohledem na statistické nastavení výherních podílů 

jednotlivých druhů hazardních her, při kterých hráči dlouhodobě statisticky nemohou porážet 

pravděpodobnost, která je nachýlena ve prospěch provozovatelů hazardních her, je celková 

bilance drtivé většiny hráčů hazardních her záporná. Pokud je daň z výher vybírána srážkou, bez 

možnosti zohlednit předchozí prohry, vede tento způsob zdaňování výher hazardních her pouze 

k prohlubování ztrát hráčů a eskalaci problémů, které mohou z jejich záporné finanční bilance 

vyplývat. 

Analýza RIA výše popsanou situaci shrnuje tak, že v rámci srážkové daně „není možné 

aplikovat klasický daňový princip založený na zdaňování rozdílu mezi náklady (sázkami) 

a výnosy (výhrami), a to z toho důvodu, že náklady výherců nejsou známy. U některých druhů her 

by tak v případě nezohlednění vkladů hrozilo i riziko nežádoucího protiústavního rdousícího 

efektu.“620 

Pro některé druhy hazardních her je zavedení srážkové daně technicky velmi složitě 

realizovatelné a komplikované (technická hra) či téměř nerealizovatelné (živá hra). Důvodem je 

mimo jiné i nejasná definice pojmu „sázka“ a „výhra“, která se u jednotlivých hazardních her 

může v praxi odlišovat. Zároveň běžná konstrukce her neumožňuje pro každý jednotlivý herní 

cyklus (například u živých her) definovat jednotlivou sázku a výhru, neboť tyto hodnoty nejsou 

sledovány a zaznamenávány na hracím stole živé hry, ale až při výměně hodnotových žetonů na 

pokladně kasina (srovnej k tomuto kapitolu 6.6.3.1 Vyplacená výhra a aplikační problémy 

spojené s tímto pojmem).  

Výše uvedený závěr podporuje i analýza RIA, která v této souvislosti k jednotlivým 

druhům hazardních her uvádí: „U dominantní skupiny hazardních her je problematické definovat 

pojem „výhra“ (typicky u všech technických zařízení, sázkových her v kasinu, kurzových sázek 

realizovaných prostřednictvím sítě internet), kde dochází po vložení částky (kreditu) k realizaci 

několika herních cyklů, u nichž je možné průběžně realizovat další sázky a vybírat výhry, přičemž 

k „výhře“ po skončení celého herního cyklu v celkovém součtu nemusí dojít.“621 

Přestože srážková daň z výhry je v případě živých her v podstatě nerealizovatelná, na 

jednoduchém příkladu lze ilustrovat situaci, jaké dopady na hráče hazardních her by její případné 

 
620 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 66. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 
621 Tamtéž. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
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zavedení mělo. Představme si hypotetickou situaci, kdy hráč živé hry v kasinu na ruletovém stole 

vsadí „na červenou“ 200 000 Kč, které prohraje. V dalším kole hráč opět vsadí „na červenou“ 

200 000 Kč, tentokrát však vyhraje. Podle tradičního herního schématu by tak hráč logicky měl 

být „na svém“, tedy „na nule“ V této situaci hráč nemá z hraní hazardní hry žádný zisk. Přesto 

by v tomto konkrétním případě hráč odvedl státu 30 000 Kč na dani z výher, čímž by se fakticky 

ocitnul ve ztrátě, ke které by ho při rovných výsledcích (jedna prohra a jedna výhra) „odsoudila“ 

daň z „výhry“. O takovou hru by hráči velmi pravděpodobně rychle ztratili zájem, neboť daň 

z výher aplikovaná formou srážkové daně by vychýlila pravděpodobnost výhry ještě více v jejich 

neprospěch, a hra by tak pro ně ztratila jakýkoliv ekonomický smysl. 

Výše uvedený příklad dokumentuje, že zdaňování výher formou srážkové daně odporuje 

běžnému fungování hazardních her a podílí se na prohloubení, případně vzniku ztráty hráčů, 

čímž může eskalovat finanční problémy spojené s nadměrnou účastí hráčů na hazardních hrách. 

Pokud je jedním z hlavních cílů právní úpravy v oblasti regulace hazardních her ochrana jejich 

účastníků, tento systém zdaňování výher k dosažení tohoto cíle zcela jistě nepřispívá. I z tohoto 

důvodu je plošné zdaňování výher formou srážkové daně v mezinárodním kontextu spíše 

výjimečné. Jak uvádí samotná analýza RIA: „V mezinárodním srovnání zemí Evropské unie 

tento způsob srážkového zdanění plošně pro všechny hazardní hry neaplikuje žádná z nich.“622  

6.8.4 Daň z výher placená hráčem na základě daňového přiznání 

I tato varianta zdanění výher s sebou přináší celou řadu velmi problematických situací, 

přičemž některé z nich je pak prakticky nemožné vyřešit jednoduchým systémovým opatřením. 

Primárním problémem této varianty je její mimořádně vysoká administrativní náročnost pro 

všechny dotčené subjekty, tedy pro správce daně, provozovatele hazardních her i občany, kteří se 

hazardních her účastní. Zavedení této varianty zdanění výher by si vyžádalo nastolení povinné 

evidence všech hráčů hazardních her a všech jejich vkladů a výher. Tato varianta nejenže 

zasahuje výrazným způsobem do soukromí hráčů hazardních her, ale také je v praxi obtížně 

spravovatelná, vymahatelná a kontrolovatelná, a to s ohledem na vysoký počet hráčů hazardních 

her, jejichž identifikace a kontrola je v celé řadě případů obtížná, ne-li nemožná.623 

K témuž závěru dospěla i analýza RIA, která k administrativní náročnosti této varianty 

dále uvádí: „Na správce daně by tak při evidování tvrzení u jednotlivých výherců byla nakládána 

neadekvátní administrativní náročnost spojená s vysokými finančními náklady v rámci zajištění 

správy údajů výherců. Navíc pro zpětnou kontrolu přiznaných příjmů (výher) z loterií by bylo 
 

622 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 66. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 
623 Tamtéž. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
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nutno vytvořit centrální celostátní databázi, kde by se předpokládala registrace všech hráčů a 

účastníků hazardní hry u správce daně, neboť bez této registrace by byla následná kontrola 

neproveditelná.“ 

Tato varianta zdanění výher dále nevhodným způsobem přispívá k modifikaci hráčova 

chování, když mu umožňuje obcházení nové daňové povinnosti tím, že jednoduchou operací 

sníží svůj daňový základ pod administrativní limit stanovený pro zdaňování výher. V případě 

kurzových sázek může hráč například využít sázkových příležitostí, u nichž existuje časový 

rozptyl mezi vkladem a vyhodnocením sázky. Takto je možné vsadit na výsledek voleb, vítězství 

sportovního týmu v celoroční soutěži nebo jakoukoliv jinou událost, která je vypsána a bude 

vyhodnocena až v následujícím zdaňovacím období. Takovou sázkou hráč snižuje zisk, kterého 

dosáhl v daném časovém období, a vyhýbá se tak povinnosti podat daňové přiznání. Případná 

výhra z takové sázky následně spadne až do dalšího zdaňovacího období.  

K vyhnutí se povinnosti podat daňové přiznání a zaplatit daň nemusí hráč využívat pouze 

dlouhodobé sázky, ale plně postačí v poslední den zdaňovacího období vsadit částku, jež 

přesahuje administrativní limit pro zdanění výher na sázkovou příležitost, která se vyhodnotí až 

v následujícím zdaňovacím období. Tím hráč sníží svou roční bilanci pod administrativní limit 

a výhru si převede do následujícího zdaňovacího období, ve kterém, pokud se mu bude nadále 

dařit, může tento postup analogicky opakovat. V případě karetních turnajů je pak možné 

podobným způsobem využívat například předregistrací do turnajů, které se konají až v dalším 

zdaňovacím období. I touto formou lze bilanci vkladů a výher dostat pod zákonem stanovený 

limit tak, aby hráč nemusel ze svých příjmů platit jakoukoliv daň. Všechny tyto možnosti jsou 

v souladu se všemi pravidly stanovenými zákonem o hazardních hrách, a nejedná se tedy 

o obcházení zákonné povinnosti porušováním či obcházením právních předpisů, neboť v praxi 

není možné rozlišit případy, kdy hráč dlouhodobou sázku skutečně uzavřít chce a kdy tak činil 

pouze ve snaze vyhnout se placení daně z výher.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze očekávat, že zdaňování výher pomocí 

daňových přiznání hráčů hazardních her nepovede ke kýženým fiskálním dopadům, a to 

především kvůli vysoké finanční náročnosti, která by byla spojená s vytvořením celostátního 

registru všech hráčů hazardních her, do kterého by se musely zapisovat všechny sázky a výhry ze 

všech hazardních her provozovaných na území České republiky. Bez vytvoření tohoto 

celostátního registru je kontrola nově zavedené povinnosti pouze iluzorní, neboť neexistuje 

jakákoliv evidence sázek a vkladů jednotlivých hráčů. Pozitivní fiskální dopad by tato varianta 

pravděpodobně neměla ani v případě zřízení celostátního informačního systému, neboť hráči 

mohou poměrně jednoduše své hráčské chování optimalizovat tak, aby jim výhra z hraní 
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hazardních her nevznikla. Tento závěr opět potvrzuje také analýza RIA, která v této souvislosti 

uzavírá: „V rámci Varianty 1 a povinné evidence všech hráčů lze očekávat s ohledem na 

množství daňových subjektů mírný pokles příjmů veřejných rozpočtů.“624 

6.8.5 Řešení přijaté Poslaneckou sněmovnou a predikce jeho dopadů v praxi 

Jak již bylo uvedeno výše, v rámci projednávání návrhu zákona zavádějícího zdanění 

výher hráčů hazardních her byla jeho podoba podstatně modifikována. Původní vládou 

schválený návrh zavádějící plošné zdanění výher přesahujících 100 tis. Kč srážkovou daní byl na 

základě pozměňujícího návrhu625 změněn tak, že nově dani z výher podléhají pouze výhry 

přesahující 1 mil. Kč. Druhou podstatnou změnou byla změna způsobu realizace této nové 

daňové povinnosti, když došlo ke změně spočívající v tom, že plošné zdaňování výher formou 

srážkové daně bylo změněno na všeobecné zdaňování formou daňového přiznání hráče 

hazardních her, s výjimkou loterií, kde byla ponechána srážková daň odváděná provozovatelem 

hazardních her. 

Pokud byly výše rozebrány jednotlivé nedostatky a slabá místa obou základních variant, 

realizace zdanění výher, pak parlamentem schválené znění kvůli využití obou modelů všechny 

výše uvedené nedostatky vzájemně kombinuje. Zvýšení administrativního limitu na 1 mil. Kč 

pak sice významným způsobem snižuje počet případů, kdy se výše uvedené nedostatky projeví 

v praxi, nicméně tyto nedostatky, o kterých se na mnoha místech zmiňuje i analýza RIA, žádným 

způsobem neodstraňuje.  

Pokud jde o fiskální dopad, v konečném důsledku lze očekávat zvýšení příjmů státního 

rozpočtu pouze z výher dosažených v rámci loterií, kde zůstala zachována srážková daň a kde je 

provozovatel povinen výhru hráči ponížit a odvést za něj daň do státního rozpočtu. Podle dat 

největšího provozovatele loterií na českém trhu lze za první měsíc fungování nového systému 

zdanění výher očekávat, že se celkové inkaso daně z výher v rámci tohoto segmentu hazardních 

her bude pohybovat v nižších stovkách milionů korun za rok. V rámci prvního měsíce fungování 

nového systému se nová daň dotkla 13 výherců.626 Fiskální dopad daně vybírané srážkou pro 

státní rozpočet tak bude podle mého názoru spíše marginální, pokud některý z hráčů nevyhraje 

 
624 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 68. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 
625 Poslance Raise a poslankyně Vostré. Srovnej Sněmovní tisk 509/0 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní – EU. [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=509  
626 Páteční Eurojackpot i nedělní Sportka rozdaly milionové výhry. Největší balík však nadělila doplňková hra 

Šance. In: Sazka. [online]. [cit. 24. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.sazka.cz/sazka-svet/pro-media/tiskove-

zpravy/leden-2020/milionari-z-eurojackporu,-sportky-i-sance  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=509
https://www.sazka.cz/sazka-svet/pro-media/tiskove-zpravy/leden-2020/milionari-z-eurojackporu,-sportky-i-sance
https://www.sazka.cz/sazka-svet/pro-media/tiskove-zpravy/leden-2020/milionari-z-eurojackporu,-sportky-i-sance
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rekordní jackpot.627 S jistou míry nadsázky lze konstatovat, že se stát díky motivaci získat více 

prostředků do veřejných rozpočtů stal vlastně účastníkem všech legálně provozovaných loterií na 

území České republiky, když v rámci každého slosování získává 15 % ze všech výher 

přesahujících 1 mil. Kč. Pokud mu tedy bude štěstí přát, může být výnos státního rozpočtu vyšší. 

Nicméně průměrně nelze očekávat více než nižší jednotky stovek milionů korun ročně. 

Pokud jde o daně z výher odváděné na základě daňového přiznání jednotlivých hráčů, lze 

velmi důvodně očekávat, že fiskální příjem z tohoto titulu bude zcela zanedbatelný, pokud stát 

z titulu této povinnosti vůbec nějaké příjmy do státního rozpočtu získá. Díky matematickému 

nastavení a logice fungování hazardních her je velmi nepravděpodobné, že by některý hráč mohl 

být „v plusu“ z hraní technických zařízení, živých her či kurzových sázek více než 1 milion Kč 

za kalendářní rok. Takových hráčů budou pravděpodobně pouze jednotky případů. Tito hráči 

navíc budou díky výše uvedeným možnostem schopni optimalizovat své chování tak, že se 

povinnosti odvést daň z dosažených výher budou schopni zcela legální úpravou svého hráčského 

chování jednoduše vyhnout. Ti, co tuto možnost nevyužijí, mohou také spoléhat na neexistující 

systém kontroly, kdy při neexistenci centrální evidence všech sázek a výher jednotlivých hráčů 

nebude možné zkontrolovat, zda výhry jednotlivého hráče přesáhly administrativní limit a zda 

tento hráč skutečně své výhry přiznal v daňovém přiznání a odvedl za odpovídající částku 

v rámci své daně z příjmů fyzických osob. 

Roční inkaso daně z výher tak lze realisticky odhadovat v nižších stovkách milionů 

korun. Ministerstvem financí odhadovaný výnos až 3,6 miliard Kč tak lze označit podle mého 

názoru za velmi nerealistický a v praxi těžko dosažitelný. 

Pro odhad celkové bilance státního rozpočtu v rámci zavedení daně z výher je však nutné 

zohlednit také výdaje, které stát se zavedením, kontrolou a správou této daně bude mít, 

a zohlednit možný pokles inkasa daně z hazardních her. Je zcela přirozené, že pokud na hráče 

dopadá nová povinnost odvádět z dosažných výher u legálních provozovatelů 15 % do státního 

rozpočtu, motivuje tato skutečnost hráče k účasti na hrách v neregulovaném a nezdaněném 

prostředí. Této skutečnosti si je konec konců vědomo i Ministerstvo financí ČR jako předkladatel 

návrhu na zdanění výher hráčů, když ve své dopadové analýze RIA v této souvislosti uvádí: 

„Nepřiměřené zatížení účastníků by mohlo posilovat tendence k obcházení daňové povinnosti 

a posilovat nežádoucí trend směřující k daleko masivnější účasti na hazardních hrách 

 
627 Středočech vyhrál v loterii čtvrt miliardy. Poslední nezdanění výhra, stýská si Sazka. In: Aktuálně. [online]. [cit. 

24. 1. 2020]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/stastlivec-vyhral-ve-sportce-ctvrt-miliardy-posledni-

nezdane/r~1095b1f206cd11eaac60ac1f6b220ee8/  

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/stastlivec-vyhral-ve-sportce-ctvrt-miliardy-posledni-nezdane/r~1095b1f206cd11eaac60ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/stastlivec-vyhral-ve-sportce-ctvrt-miliardy-posledni-nezdane/r~1095b1f206cd11eaac60ac1f6b220ee8/
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provozovaných prostřednictvím internetu subjekty, které provozují nelegálně bez platného 

povolení.“628  

Jakékoliv zatížení výher jednoznačně motivuje hráče k účasti na nelegálních hazardních 

hrách, kde toto zatížení aplikováno nebude. Z tohoto titulu lze očekávat pokles inkasa daně 

z hazardních her od legálních provozovatelů a růst nákladů státu na vyhledávání a potírání 

nelegální nabídky hazardních her. Celková bilance státního rozpočtu ze zavedení daně z výher 

tak může být velmi pravděpodobně spíše záporná. Kromě ekonomického dopadu je však v této 

souvislosti také potřeba zmínit, že opatření motivující hráče k přechodu do nelegální sféry 

hazardního hraní nepřispívá k jejich zvýšené ochraně, ale právě naopak, neboť nelegální 

provozovatelé nedodržují regulační pravidla a pravidla zodpovědného hraní, která mohou 

zmírňovat škodlivé dopady hazardního hraní u problémových hráčů. 

Způsob, jakým byl do českého právního řádu zaveden institut zdanění výher, tak podle 

mého názoru nelze považovat za šťastný, neboť je možné, že nedosáhne ani jednoho 

z vytyčených cílů. Je velmi pravděpodobné, že nepovede ke zvýšení příjmů veřejných rozpočtů, 

a je zcela neoddiskutovatelné, že žádným způsobem nepřispěje ke zvýšení ochrany hráčů 

hazardních her. Tyto závěry ostatně potvrzuje i zkušenost z jiných jurisdikcí, kdy je zavedení 

zdanění výher nutné považovat spíše za výjimečné. 

Z okolních států zavedlo zdanění výher pouze Polsko, a to pouze pro vybrané druhy 

hazardních her, přičemž v případě Polska se potvrzuje, že takové opatření může směřovat 

k posilování tendencí účastnit se hazardních her na nelegálním a nekontrolovaném trhu. Podle 

zprávy polského Nejvyššího kontrolního úřadu se stále více než 50 % všech sázek uskuteční 

u nelegálních provozovatelů.629 Na rozsah nelegální nabídky u našich severních sousedů lze 

podpůrně usuzovat i podle výčtu internetových stránek nelegálních provozovatelů hazardních 

her, které své služby zaměřují na polské občany. Polské ministerstvo financí k dnešnímu dni 

eviduje takových internetových stránek více než 8700.630 Pro srovnání na českém seznamu 

nelegálních webových stránek s hazardními hrami cílícími na české občany je k dnešnímu dni 

 
628 Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA), s. 67. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0 RIA v této souvislosti také mimo jiné konstatuje: 

„Pokud bude na výherce uvaleno neúnosné daňové břemeno, hrozí reálné riziko, že by fyzické osoby vyhledávaly 

osoby nelegálně provozující hazardní hry. Největší riziko je jednoznačně v oblasti hazardních her provozovaných 

prostřednictvím sítě internet z důvodů snadného anonymního poskytování hazardních her nelegálně ze zahraničí.“ 
629 Polish gambling market still dominated by illegal operators. In: iGamingBusiness. [online]. [cit. 26. 1. 2020]. 

Available at: https://www.igamingbusiness.com/news/polish-gambling-market-still-dominated-illegal-operators 
630 Oficiální seznam webových stránek s nelegálním hazardem vedený polským ministerstvem financí je dostupný 

zde: https://hazard.mf.gov.pl  

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=579&CT1=0
https://www.igamingbusiness.com/news/polish-gambling-market-still-dominated-illegal-operators
https://hazard.mf.gov.pl/
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Ministerstvem financí ČR evidováno jen něco málo přes 120 webových adres.631 Z výše uvedené 

komparace je tedy zřejmé, že nevhodné daňové zatížení provozování hazardních her včetně 

zdanění výher hráčů u legálních provozovatelů hazardních her vede k enormnímu nárůstu 

černého trhu, snížení příjmů veřejných rozpočtů a snížení míry ochrany hráčů hazardních her.  

V této souvislosti tak lze opět jen odkázat na závěrečné shrnutí analýzy RIA zpracované 

Ministerstvem financí ČR při přípravě zákona o dani z hazardních her, které po důsledném 

prozkoumání všech v úvahu připadajících variant obsahuje následující závěr: „Z výše uvedeného 

srovnání variant a především jejich negativ je jednoznačně zřejmé, že všeobecné zdaňování 

výher na úrovni výherců je prakticky neuskutečnitelné, při uvážení hlediska efektivity. V úvahu 

by tento přístup přicházel pouze u vybraných druhů hazardních her a výher přesahujících 

předem stanovenou výši, nad kterou by celkový fiskální dopad pro veřejné rozpočty předčil 

administrativní a finanční náročnost správy nově zaváděné daňové povinnosti. Takové řešení 

však nelze považovat za systémové a zcela spravedlivé a v praxi by mohlo vést k přeskupení 

hazardního trhu či posilování tendencí účastnit se hazardních her ve státem neregulovaných 

prostředích.“ S ohledem na skutečnost, že nebyla provedena žádná jiná analýza, která by 

kterékoliv výše uvedené závěry zpochybnila, je otázkou, proč se Ministerstvo financí ČR od 

závěrů své vlastní analýzy odchýlilo takovým způsobem, že bylo s účinností od 1. ledna 2020 

nakonec zdanění výher hráčů do českého právního řádu zavedeno. 

6.9 Využití kryptoměn a technologie blockchain v oblasti hazardních her 

Pokud je oblast zdaňování hazardních her zjevným prima facie finančněprávním 

aspektem regulace hazardních her, u využití kryptoměn a technologie blockchain to dozajista 

neplatí. Přesto byl tento finančněprávní aspekt vybrán k bližšímu zkoumání v rámci této práce, 

a to právě pro jeho novum a aktuálnost. K tomuto tématu existuje velmi málo odborných 

publikací, přičemž v české provenienci tyto odborné práce chybí úplně. Přesto v dnešní době 

patří využívání kryptoměn a především pak využití nejznámější kryptoměny bitcoin k nejrychleji 

rostoucím oblastem v rámci provozování internetových hazardních her. V rámci této kapitoly 

jsou využity dílčí závěry a některé pasáže z akademického článku, ve kterém jsem se některými 

aspekty využití kryptoměn a technologie blockchain v oblasti hazardních her již zabýval.632 

 
631 Oficiální seznam webových stránek s nelegálním hazardem vedený českým ministerstvem financí je dostupný 

zde: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her/2019/zverejno 

vane-udaje-ze-seznamu-nepovoleny-35797  
632 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Bitcoin, blockchain a hazardní hry: právní i praktické otázky spojené 

s využitím kryptoměn nejen v oblasti provozování hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 3, s. 9–16. ISSN 

1801-6006. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her/2019/zverejno%20vane-udaje-ze-seznamu-nepovoleny-35797
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her/2019/zverejno%20vane-udaje-ze-seznamu-nepovoleny-35797
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Bitcoin a hazardní hry tak mají více společného, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Mnozí jistě považují za hazard již samotný nákup a držení bitcoinu, a to s ohledem na jeho stále 

vysokou míru volatility. Jiní jistou příbuznost kryptoměn s institutem sázek spatřují 

v obchodování s investičními nástroji a deriváty, které mohou využívat bitcoin či jiné 

kryptoměny jako své podkladové aktivum. M. Kohajda633 v tomto směru například upozorňuje, 

že stejně jako v oblasti sázek a her, tak i v oblasti obchodování s finančními deriváty jde 

primárně o spekulaci, zda v budoucnu určitá neznámá situace nastane, či nikoliv (zda cena 

podkladového aktiva vzroste či naopak klesne). V této souvislosti není jistě bez zajímavosti 

skutečnost, že podle mnohých institucí a odborníků634 stojí právě zavedení možnosti obchodovat 

futures na regulovaných burzách za nedávným poklesem ceny bitcoinu. Ten od zavedení 

možnosti spekulovat na pokles jeho ceny na konci roku 2017 během téměř dvouletého 

medvědího trhu odepsal více než 80 % ze své nejvyšší dosažené hodnoty.635 Pokud tedy tato 

korelace platí, oba výše uvedené pohledy se vzájemně posilují. Možnost spekulovat na pokles 

ceny přes „hazardní“ derivát v podobě futures ještě více rozkolísal již tak značně volatilní cenu 

bitcoinu, čímž z jeho držení udělal ještě větší hazardní dobrodružství.636 

Souvztažnost obou oblastí lze však nahlížet i z jiné perspektivy, které bude v rámci této 

kapitoly věnována primární pozornost. Oblast internetových hazardních her a oblast kryptoměn 

se totiž do jisté míry vyvíjela a doposud stále vyvíjí ruku v ruce ve vzájemné symbióze. 

V dnešním online světě hazardních her můžeme na internetu najít stále více specializovaných 

„bitcoinových“ internetových kasin, které využívají bitcoin, případně další kryptoměny, jako své 

hlavní podkladové aktivum. Díky doposud nevyjasněné právní povaze kryptoměn je tento nástroj 

využíván mimo jiné i k tomu, aby mohly být internetové hazardní hry provozovány 

i v jurisdikcích, které jejich provozování zapovídají, případně provozovány bez patřičných 

veřejnoprávních povolení v těch jurisdikcích, které sice chovají k internetovým hazardním hrám 

vřelejší vztah, ale vyžadují k jejich provozu veřejnoprávní licenci.  

 
633 Srovnej k tomu například názor doc. Michaela Kohajdy in KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a 

finanční vědy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie, s. 270 a násl. ISBN 978-80-7552-

935-0 
634 HALE, Galina, KRISHANMURTHY, Arvind, KUDLYAK, Marianna, SHULTZ, Patrick. Research from Federal 

Reserve Bank of San Francisco: How Futures Trading Changed Bitcoin Prices. In: FRBSF Economic letter 2018–

12. [online]. Available at: https://www.frbsf.org/economic-research/files/el2018-12.pdf  
635 Cena bitcoinu dosáhla svého maxima 17. prosince 2017, kdy se jeden bitcoin prodával za 19 511 USD. Nejnižší 

hodnoty od té doby dosáhl dne 7. února 2019, kdy se obchodoval za 3397 USD. Aktuálně (27. února 2020) je cena 

jednoho bitcoinu 8899 USD. 
636 ŘEHOLA, Jan, ULRICH, Václav. Bitcoin, blockchain a hazardní hry: právní i praktické otázky spojené 

s využitím kryptoměn nejen v oblasti provozování hazardních her. Daně a finance, 2018, roč. 26, č. 3, s. 9. ISSN 

1801-6006. 

 

https://www.frbsf.org/economic-research/files/el2018-12.pdf
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K těmto situacím dochází primárně, jak bylo uvedeno výše, z důvodu nejasného právního 

postavení kryptoměn. Kvůli chybějícímu mezinárodnímu konsenzu (který je s ohledem na „stáří“ 

tohoto fenoménu více než pochopitelný) je právní postavení kryptoměn určováno převážně 

jednotlivými národními právními řády. Ty však v naprosté většině případů (jak ostatně uvidíme 

i na české právní úpravě) nedefinují kryptoměny a nestanovují pro jejich používání komplexní 

pravidla, ale spíše se zaměřují na negativní vymezení toho, co kryptoměny v právním smyslu 

nepředstavují. Kvůli tomu kryptoměny často formálně nelze považovat za měnu ani elektronické 

peníze.  

Pokud k negativnímu vymezení kryptoměn v daném národním právním řádu dojde, 

následně je teoreticky možné (v závislosti na znění obecné definice hazardní hry) pokusit se 

„utéct“ z přísných regulačních podmínek pouhým odkazem na to, že zde chybí monetární vklad 

do hazardních her. Hazardní hry, jak již bylo rozebráno výše, stojí obvykle na triádě definičních 

znaků hazardních her (srovnej k tomu kapitolu 3.1 Pojem „hazardní hry“). Nejběžnějším 

způsobem, jak se přísné regulaci legálních hazardních her na regulovaném trhu vyhnout, je snaha 

minimálně formálně odstranit jeden z těchto definičních znaků. Využití kryptoměn je tak jedním 

z nejčastějších nástrojů, jak dochází k provozování hazardních her v černé či šedé zóně 

internetového světa. 

Kryptoměny a Bitcoin samozřejmě nejsou využívány pouze k obcházení zákonné 

regulace, ale často jsou dnes s ohledem na rychle postupující adopci využívány legálními 

provozovateli držícími platná veřejnoprávní povolení k dotaci a výběrům z hráčských kont jako 

jedna z možných platebních metod. V tomto případě nelze hovořit o snaze obejít zákonnou 

regulaci, ale spíše o snahu využít výhod kryptoměn jako „platebního prostředku“ umožňujícího 

rychlý, levný a dohledatelný transfer majetkových hodnot přes hranice národních států. V této 

kapitole však nebude nahlíženo na kryptoměny pouze jako na jednu z platebních metod, které je 

možné využít k účasti na hazardních hrách, ale pozornost bude upřena spíše na technologii, na 

kterou Bitcoin i další kryptoměny spoléhají. Tato technologie se nazývá blockchain a ve světě 

internetových kasin se prosazuje stále častěji. Tato nová technologie totiž přináší celou řadu 

výhod, které pomáhají překonat největší překážky, jež zpočátku brzdily rozvoj internetového 

sázení. Blockchainová internetová kasina tak přinášejí možnost provozovat hazardní hry ve zcela 

transparentním prostředí bez nutnosti využívaní služeb třetích stran a při redukci celkových 

nákladů na straně hráčů, provozovatelů i státu. 
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6.9.1 Bitcoin, kryptoměna a blockchain z pohledu různých vědních oborů 

Termíny jako „virtuální měna“637, „kryptoměna“ či „Bitcoin“ v běžné mluvě již poměrně 

zdomácněly. Přesto je užitečné na začátku tyto termíny stručně osvětlit z pohledu informatiky, 

ekonomie, kryptografie a historie, než se podíváme, jak se s těmito termíny potýká právo 

a právní věda. Jak uvidíme dále, tento exkurz je nezbytný k tomu, abychom mohli výše uvedené 

termíny podřadit pod pojmy, s nimiž pracuje aktuálně platná česká právní úprava. 

Všeobecně přijímaná definice kryptoměny doposud neexistuje. Evropský orgán pro 

bankovnictví638 definuje kryptoměnu jako „digitální reprezentaci hodnoty, která není vydána 

centrální bankou ani orgánem veřejné moci ani není navázána na fiat měnu, ale je akceptována 

fyzickými nebo právnickými osobami jako platební prostředek a může být elektronicky 

převedena, uložena nebo obchodována“.639 Někteří autoři upozorňují na skutečnost, že tato 

definice je příliš široká, neboť ji kromě kryptoměn splňují například i měny vydávané 

soukromou firmou jako centrální autoritou, která může zneplatňovat proběhlé transakce.640 

Chybí zde tedy klíčový prvek decentralizace, který je pro kryptoměny charakteristický. 

Z výše uvedené definice vyšla i Evropská centrální banka, která v roce 2015 definovala 

kryptoměnu jako „digitální zpodobnění hodnoty, které není vydáno centrální bankou, úvěrovou 

institucí nebo vydavatelem elektronických peněz a které může za určitých okolností sloužit jako 

alternativa peněz“.641 Také v rámci této definice však celá řada základních konstrukčních prvků 

kryptoměn schází.  

Nejaktuálnější mezinárodní definici kryptoměny můžeme nalézt v rámci probíhající páté 

revize směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále jen „pátá AML 

směrnice“),642 která virtuální měnu definuje jako „digitální reprezentaci hodnoty, která není 

vydána či garantována centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena se 

 
637 Termíny virtuální měna, kryptoměna, digitální měna jsou zde užívány jako synonyma a není mezi nimi činěn 

významový rozdíl. Každý z názvů klade důraz na jiný aspekt tohoto fenoménu, tedy buď u konkrétní měny 

poukazuje na její nehmotnou podstatu, zabezpečení pomocí kryptografie či elektronický způsob jejího uchování 

a obchodování. Bitcoin s velkým počátečním písmenem je užíván ve smyslu označení celé decentralizované sítě 

postavené na technologii blockchain, bitcoin s malým počátečním písmenem pak představuje jednotku této měny. 
638 European bank authority. [online]. Available at: https://eba.europa.eu/languages/home_cs  
639 EBA Opinion on ‘virtual currencies’ from 4 July 2014. [online]. [cit. 30. 1. 2020]. Available at: 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-

7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1  
640 LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 2. ISBN 978-80-7400-722-4. 
641 Virtual currency schemes – a further analysis. 2015, p. 4. In: European central bank. [online]. [cit. 30. 1. 2020]. 

Available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf 
642 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní 

peněz nebo financování terorismu. [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT 

/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN  

https://eba.europa.eu/languages/home_cs
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT%20/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT%20/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&from=EN
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zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či peněz, je však fyzickými nebo 

právnickými osobami přijímána jako prostředek směny a může být elektronicky převáděna, 

uchovávána a obchodována“.643 Tato definice byla vytvořená pro účely směrnice, nicméně lze 

velmi důvodně očekávat, že bude přebírána i dalšími evropskými právními norami a zejména 

díky transpozici do národních právních řádů se velmi pravděpodobně stane základem pro právní 

úpravu v jednotlivých členských státech EU.644  

Na první pohled se jeví tato definice virtuálních měn jako nejkomplexnější, nicméně 

i u ní můžeme najít některé problematické prvky. Kvůli kumulativnímu vymezení definičních 

znaků například postačí, aby virtuální měnu začal vydávat stát nebo orgán veřejné moci, a již 

takovou měnu nebude možné považovat za virtuální měnu ve smyslu AML směrnice. Tím by se 

taková státem posvěcená virtuální měna ocitla plně mimo působnost AML směrnice. O vlastní 

národní kryptoměně vydávané státem nebo veřejným orgánem přitom v posledních měsících 

uvažuje například Rusko, Čína, Švédsko nebo Estonsko, Venezuela již takovou kryptoměnu 

dokonce má.645 

Poněkud techničtější definici kryptoměn přináší J. Lánský, který kryptoměnu označuje za 

systém, který splňuje všechny následující podmínky: 

• systém nepotřebuje centrální autoritu, distribuovaně dosahuje shody o svém stavu; 

• systém uchovává přehled o jednotkách dané kryptoměny a jejich vlastnictví; 

• vlastnictví jednotek kryptoměny se prokazuje výhradně kryptograficky; 

• systém definuje, zda mohou vznikat nové jednotky kryptoměny, a stanovuje okolnosti 

jejich vzniku a způsob určení vlastnictví těchto nových jednotek; 

• systém umožňuje provádět transakce, ve kterých dochází ke změně vlastnictví 

jednotek kryptoměny; pokyn k provedení transakce může vydat pouze entita, která 

prokáže aktuální vlastnictví těchto jednotek; 

• pokud jsou současně zadány dva rozdílné pokyny ke změně vlastnictví stejných 

jednotek kryptoměny, systém provede nejvýše jeden z nich.646 

 
643 Viz nový bod 18 článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. 
644 Lhůta pro transpozici páté AML směrnice uplynula již 10. 1. 2020. V České republice nebyla tato transpozice 

prozatím provedena.  
645 Kryptoměna garantovaná vládou. Venezuela spustila vlastní „coiny“, lákavé je to i pro Rusko nebo KLDR. In: 

Info. [online]. [cit. 1. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.info.cz/byznys/kryptomena-garantovana-vladou-venezuela-

spustila-vlastni-coiny-lakave-je-to-i-pro-rusko-nebo-kldr-24501.html  
646 LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 3. ISBN 978-80-7400-722-4. 

https://www.info.cz/byznys/kryptomena-garantovana-vladou-venezuela-spustila-vlastni-coiny-lakave-je-to-i-pro-rusko-nebo-kldr-24501.html
https://www.info.cz/byznys/kryptomena-garantovana-vladou-venezuela-spustila-vlastni-coiny-lakave-je-to-i-pro-rusko-nebo-kldr-24501.html
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Kryptoměna je tedy virtuální (digitální) měna, která vznikla na základě společenského 

konsenzu jako alternativa k zákonným platidlům s nuceným oběhem (tzv. fiat měně). Prvním 

druhem virtuální měny byl Bitcoin, vytvořený na začátku roku 2009 neznámým tvůrcem 

vystupujícím pod pseudonymem Satoshi Nakamoto.647 Do dnešního dne existuje mnoho teorií, 

kdo je skutečným tvůrcem bitcoinového protokolu, nicméně žádná z nich není potvrzena. Je 

dokonce velmi pravděpodobné, že nešlo o jediného vývojáře, ale o skupinu odborníků na 

informatiku, kryptografii a ekonomii. Je totiž poměrně nepravděpodobné, že by tak 

sofistikovanou technologii dokázal vyvinout pouze jediný člověk.648 Satoshi Nakamoto 

komunikoval se svými spolupracovníky výhradně písemnou elektronickou formou a nikdy 

neuváděl žádné podrobnosti ze svého osobního života, které by mohly určit jeho identitu. Jeho 

komunikace ustala v roce 2011.649  

Satoshi Nakamoto poslal počátkem ledna 2009 finální verzi zdrojových kódů 

k bitcoinovému protokolu do kryptografické e-mailové konference a sám začal bitconový systém 

provozovat na několika vlastních počítačích. Na nich také vytěžil první blok bitcoinového 

blockchainu a uskutečnil první transakci poté, co se do systému připojil Hal Finney, jakožto 

jediný podporovatel, na kterého Satoshi Nakamoto narazil v rámci kryptografické e-mailové 

diskuse. První vzájemnou transakci uskutečnili Satoshi Nakamoto a Hal Finney dne 

12. 1. 2009.650 Ani oni tehdy pravděpodobně nepředpokládali, že Satoshi Nakomoto bude jednou 

za vynález bitconového protokolu nominován na Nobelovu cenu za ekonomii651 a bitcoinový 

systém bude mít za necelých 10 let od první transakce hodnotu přesahující 300 miliard 

amerických dolarů.652  

 Transakce v bitcoinové síti jsou evidovány pomocí technologie blockchain. Blockchain 

je postaven na bázi peer-to-peer sítě, tedy komunikační platformy propojující přímo cílová 

zařízení uživatelů bez využití centrálního či distribučního serveru. Jeho základní struktura 

spočívá v uchovávání celé historie záznamů ve všech těchto zařízeních a sofistikovaném využití 

šifrování k zajištění, že většina uživatelů bude v zásadě vycházet z těch záznamů o předchozím 

 
647 SATOSHI NAKAMOTO. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. [online]. Available at: 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf  
648 STROUKAL, Dominik a SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: historie, ekonomie 

a technologie kryptoměn, 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. s. 24. ISBN 978-80-271-0742-1. 
649 LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 4. ISBN 978-80-7400-722-4. 
650 LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 5. ISBN 978-80-7400-722-4. 
651 Satoshi Nakamoto Nominated For The 2016 Nobel Prize In economics. In: Bitcoin magazine. [online]. [cit. 

5. 2. 2020]. Available at: https://bitcoinmagazine.com/articles/satoshi-nakamoto-nominated-for-the-nobel-prize-in-

economics-1447088488 Nominace byla Komisí pro udělení Nobelovy ceny odmítnuta, neboť podle jejich pravidel 

nelze udělit Nobelovu cenu osobě neznámé identity. 
652 Podle serveru coinmarketcap měl Bitcoin dne 16. prosince 2017 tržní kapitalizaci přibližně 320 miliard 

amerických dolarů. Viz https://coinmarketcap.com/historical/20171217/  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoinmagazine.com/articles/satoshi-nakamoto-nominated-for-the-nobel-prize-in-economics-1447088488
https://bitcoinmagazine.com/articles/satoshi-nakamoto-nominated-for-the-nobel-prize-in-economics-1447088488
https://coinmarketcap.com/historical/20171217/
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vývoji, které jsou nejvíce důvěryhodné. Tato důvěryhodnost je zajištěna kombinací autorizace 

stran za pomoci digitálních podpisů a současného provázaného šifrování jednotlivých bloků, 

které uchovávají jednotlivé záznamy.653 Blockchain je tedy možné si představit jako spojený 

lineární řetěz datových bloků, kde každý následující blok v sobě nese klíč (tzv. hash) bloku 

předcházejícího. Tato koncepce umožňuje ukládat historii tak, že je nepřepsatelná, neboť 

modifikace bloku zprostředka řetězu by vyžadovala přepočítání všech bloků následujících.654 

Tento systém umožňuje dohledat všechny autorizované transakce až ke dni jejich vzniku 

a v podstatě si jej lze představit jako velikou účetní knihu, kde jsou uchovávány všechny 

záznamy o provedených transakcích s tou výhodou, že jsou tyto záznamy šifrované, 

nezměnitelné a decentralizované (tedy uloženy v každém uzlu sítě). To umožňuje provozovat 

tento systém bez centrální autority, což jak uvidíme dále, představuje jednu ze základních 

odlišností v porovnání se zákonnými platidly, tedy měnou, jak ji chápe právo a právní věda.  

6.9.2 Bitcoin a jiné kryptoměny z pohledu práva a právní vědy 

Právo a právní věda k fenoménu kryptoměn doposud nedokázaly zaujmout jednoznačný 

postoj, a to ani na národní, ani na mezinárodní úrovni. S vědomím toho, že bitcoin jakožto 

nejstarší a nejrozšířenější zástupce kryptoměn oslavil v minulém roce svou 10letou existenci 

(přičemž v prvních letech o jeho existenci měla ponětí pouze hrstka kryptografických nadšenců), 

není toto zjištění příliš překvapující. Právo a právní věda na nové technologie vždy reagují 

s určitým zpožděním. Není proto divu, že úprava regulující kryptoměny ve většině národních 

právních řádů buď zcela chybí, nebo je fragmentovaná a soustředí se pouze na vybrané 

segmenty, ve kterých se kryptoměny protínají s oblastmi, vnichž již právní regulace existuje 

(např. právní úprava proti praní špinavých peněz, omezení plateb v hotovosti, směnárenská 

a bankovní činnost v souvislosti s kryptoměnou, regulace kryptoměnových burz atd.).  

Neexistence mezinárodního konsenzu a rozdílná národní úprava v jednotlivých státech 

přináší podobné výzvy jako neexistence nadnárodní regulace a rozdílnost národních právních 

úprav v oblasti internetových hazardních her. Obě zkoumané oblasti tak mají ještě více 

společného, než by se na první pohled mohlo zdát. Také provozování služeb spojených 

s obchodováním, skladováním nebo používáním kryptoměn se totiž v naprosté většině případů 

odehrává v neohraničeném prostředí internetu, které nerespektuje hranice národních států. 

 
653 KASL, František. Blockchain, společenská smlouva digitálního věku? Revue pro právo a technologie. 2018, 

č. 17, s. 3–18. ISSN 1805-2797.  
654 STROUKAL, Dominik a SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: historie, ekonomie 

a technologie kryptoměn, 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. s. 28. ISBN 978-80-271-0742-1. 
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Pokud absence mezinárodního konsenzu v oblasti provozování hazardních her na 

internetu snižuje vymahatelnost práva v tom smyslu, že je složité vymoci národní právní úpravu 

na subjektech nacházejících se mimo jurisdikci konkrétního státu, pak v oblasti regulace 

kryptoměn je třeba k této komplikaci ještě připočítat decentralizovanou povahu kryptoměn. 

U internetových hazardních her je totiž stále možné konkrétní subjekt označit za jejich 

provozovatele a na tomto subjektu vynucovat (byť komplikovaně) dodržování pravidel 

stanovených národní právní úpravou. V rámci kryptoměn však kvůli decentralizaci takovýto 

subjekt může zcela chybět. I v případě, že by právní normy regulující oblast kryptoměn 

existovaly, je otázkou, zda by je bylo vůbec na koho aplikovat.  

6.9.3 Kryptoměny a jejich právní postavení v České republice 

Jak již bylo řečeno, obecná právní úpravu kryptoměn v českém právním řádu doposud 

chybí, a tak se vymezení právního postavení kryptoměn věnuje zatím spíše právní teorie.655 

Definici kryptoměny (respektive „virtuální měny“) obsahuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších 

předpisů, který v ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) stanoví, že virtuální měnou je „elektronicky 

uchovávaná jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním 

prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby 

i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta“. Osobou poskytující služby spojené s virtuální 

měnou je pak podle ustanovení § 4 odst. 8 AML zákona „osoba, která jako předmět své 

podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo zprostředkovává 

nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje další služby spojené s virtuální měnou“. 

Takovou osobu je pak nutné považovat za osobu povinnou, tedy osobu, která je povinna 

dodržovat pravidla stanovená AML zákonem.  

V souvislosti s výše uvedenou definicí virtuálních měn je na místě ocenit snahu českého 

zákonodárce přijít s vlastní definicí kryptoměn, nicméně přesto je vhodné upozornit na 

skutečnost, že výše uvedená definice může být v některých ohledech označena za příliš 

zužující.656 Přes tuto skutečnost se definice obsažená v AML zákoně stala základem pro českou 

právní úpravu kryptoměn a je přebírána i dalšími právními předpisy.657  

 
655 Srovnej k tomu blíže například KOHAJDA, Michael, MORAVEC, Jiří. Legal aspects of Bitcoin and other digital 

currencies from the perspective of the Czech legal theory and recent legislation. Daně a finance, 4/2016, s. 36–46, 

nebo PAPOUŠKOVÁ, Zdenka. Vybrané právní aspekty virtuální měny Bitcoin. Daně a finance, 3/2017, s. 18–25, 

nebo EISENREICH, Jan, KUNDRÁTOVÁ, Petra. Právní aspekty kryptoměn, Acta Universitatis Carolinae – 

Iuridica 1/2018, s. 119–125. ISSN 0323-0619. 
656 Ne všechny kryptoměny jsou totiž určené k platbám za zboží a služby a mnohé z existujících kryptoměn 

k tomuto účely nejdou vůbec použít. Je pak otázkou, zda by takové kryptoměny při použití přísného formalistického 
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Výše uvedená definice nám však nedává odpověď na otázku, jaká je právní povaha 

kryptoměny. Jedná se o měnu, elektronické peníze, či věc? Kvůli absenci právní úpravy je pro 

zodpovězení těchto otázek nutné obrátit se na výkladová stanoviska a metodiky orgánů veřejné 

moci, které jsou s praktickými otázkami právní kvalifikace kryptoměn nejčastěji konfrontovány, 

tedy Ministerstva financí ČR a České národní banky. Česká národní banka k této otázce vydala 

své stanovisko již dne 10. února 2014.658  

Podle tohoto stanoviska nemají data evidovaná v protokolu Bitcoin charakter pohledávky 

držitele bitcoinů za jinou osobou, nejsou tedy peněžními prostředky ve smyslu zákona 

č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platebním 

styku“). Nejedná se tak ani o bezhotovostní peněžní prostředky ani o elektronické peníze ve 

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), respektive ustanovení § 4 zákona o platebním styku. 

Nákup či prodej bitcoinů na vlastní účet nepředstavuje podle stanoviska České národní banky ani 

žádnou z platebních služeb podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o platebním styku, ani 

bezhotovostní obchod s cizí měnou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) téhož zákona. 

Platební službou není ani provedení jakékoliv transakce v rámci protokolu Bitcoin (např. zaslání 

určitého množství bitcoinů jinému uživateli protokolu) nebo vedení účtu v bitconech. 

V případě nákupu bitcoinů za české koruny nebo jinou měnu nejsou splněny ani znaky 

směnárenského obchodu, který je definován v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 277/2013 Sb., 

o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů, jako „obchod spočívající ve směně 

bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na 

jinou měnu“, neboť v případě bitocinů není splněn znak hmotné podoby předmětu směny 

v podobě bankovek a mincí, ani znak denominace tohoto předmětu směny znějící na 

určitou měnu. Jak uvidíme dále, kryptoměny totiž prozatím nenaplňují základní znaky měny, 

které na tento institut klade finančněprávní teorie. 

Své negativní vymezení „co všechno bitcoiny nepředstavují“ uzavírá Česká národní 

banka konstatováním, že bitcoiny nevykazují ani znaky investičního nástroje podle ustanovení 

§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, 

protože nemají povahu cenného papíru ani derivátu. Podle stanoviska České národní banky tak 

 
jazykového výkladu byly českým právním řádem považovány za virtuální měny. V tomto smyslu lze de lege 

ferenda doporučit úpravu této definice tak, aby nebylo možné se vyhnout úpravě AML zákona pouhým odkazem na 

skutečnost, že taková kryptoměna nesplňuje jeden ze znaků zákonné definice.  
657 Srovnej například ustanovení § 109 odst. 2 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  
658 Toto stanovisko České národní banky je dostupné na oficiálních stránkách České národní banky. Viz 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.

pdf  

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_bitcoiny.pdf
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není k obchodování s bitcoiny potřeba povolení České národní banky a tato činnost nepodléhá 

ani jejímu dohledu.  

Na stanovisko České národní banky navázalo Ministerstvo financí ČR, které vydalo dne 

15. 5. 2018 „Sdělení Ministerstva financí ČR k účtování a vykazování digitálních měn“.659 Toto 

stanovisko, které vzniklo v rámci odborné pracovní skupiny, se zabývá zejména otázkami 

spojenými s účetními aspekty a vykazováním kryptoměn. Následně Ministerstvo financí ČR 

připravilo veřejnou konzultaci k tématu virtuálních měn, jejímž cílem bylo získat názor odborné 

veřejnosti na možnosti právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k 

evidenci zaknihovaných cenných papírů. Podkladem pro odbornou diskusi se stal dokument,660 

který představuje pravděpodobně nejpreciznější popis kryptoměn a technologie blockchain, který 

vznikl v rámci české veřejné správy. 

Všechna výše uvedená stanoviska ve svém souhrnu představují výkladová vodítka 

umožňující odpovědět na otázku, jaká je právní povaha kryptoměn. Je možné kryptoměny 

označit za peníze, případně měnu? V první řadě je třeba tyto dva pojmy od sebe odlišit. Zatímco 

peníze jsou kategorií především ekonomickou a bývají ve stručnosti definovány jako zvláštní 

druh univerzálního zboží, měna je kategorií především právní a znamená spíše určitou konkrétní 

formu nebo druh peněz. Měna je tedy pojmem nejen konkrétnějším, ale také pojmem závislým 

na určité autoritě, která konkrétní formu peněz za měnu prohlásí.661 

Peníze mají podle ekonomické teorie několik základních funkcí. Peníze by měly být 

zejména měřítkem hodnoty, plnit funkci oběživa a platidla a být nástrojem nositele a uchovatele 

hodnoty662. V tomto směru lze souhlasit se Z. Papouškovou663, že bitcoiny již všechny výše 

uvedené funkce peněz, minimálně do jisté míry, splňují a v budoucnu pravděpodobně nebude 

o jejich zařazení pod pojem peníze v ekonomickém smyslu pochyb.  

Měna, jakožto konkrétní druh peněz, musí podle ustálené právní teorie vykazovat 

následující znaky. Zaprvé určitému druhu peněz musí být přiznán atribut měny určitou autoritou, 

 
659 Sdělení Ministerstva financí ČR k účtování a vykazování digitálních měn. [online]. [cit. 8. 2. 2020]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi-podnikatelu-a-neziskoveho-

sek/aktuality-a-metodicka-podpora/2018/sdeleni-ministerstva-financi-k-uctovani-31864  
660 Konečným výstupem této veřejné konzultace, do které se zapojilo 23 subjektů, se stal na začátku roku 2019 
dokument s názvem „Vyhodnocení veřejné konzultace – Blockchain, virtuální měny a aktiva – využití technologie 

blockchain k evidenci cenných papírů“ (dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/cenne-

papiry/2018/verejna-konzultace-blockchain-virtualni-33613). Tento dokument na několika místech upozorňuje 

mimo jiné i na souvztažnost tématu kryptoměn využívajících technologii blockchain s oblastí internetových 

hazardních her. 
661 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Právní monografie, s. 186. ISBN 978-80-7552-935-0. 
662 Tamtéž, s. 186 a násl. 
663 PAPOUŠKOVÁ, Zdenka. Vybrané právní aspekty virtuální měny Bitcoin, Daně a finance, 3/2017, s. 18–25. 

ISSN 1801-6006. 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi-podnikatelu-a-neziskoveho-sek/aktuality-a-metodicka-podpora/2018/sdeleni-ministerstva-financi-k-uctovani-31864
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetnictvi-podnikatelu-a-neziskoveho-sek/aktuality-a-metodicka-podpora/2018/sdeleni-ministerstva-financi-k-uctovani-31864
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/cenne-papiry/2018/verejna-konzultace-blockchain-virtualni-33613
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/cenne-papiry/2018/verejna-konzultace-blockchain-virtualni-33613
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nejčastěji právními předpisy konkrétního státu. Zadruhé měna musí na daném území plnit 

peněžní funkci ve formě všeobecného prostředku směny (oběživa) a všeobecného prostředku 

plateb (platidla). V tomto smyslu není dostatečné, pokud určitý druh peněz (například 

kryptoměna) plní funkci pouze denominátoru velikosti dluhu, přičemž samotný dluh je následně 

vyrovnán jiný druhem peněz. Zatřetí určitý druh peněz musí být platebním prostředkem 

všeobecným, musí existovat možnost, aby byl používán širokým okruhem osob nebo jednotek 

všech typů.664 

Kryptoměnu tedy nelze označit za měnu ve smyslu českého práva především s ohledem 

na zcela absentující první znak spočívající v prohlášení za měnu státní autoritou. Bitcoin ani 

žádný jiný druh kryptoměny nebyl českým zákonodárcem uznán za měnu, žádná právní norma 

neupravuje emisi ani používání kryptoměn na českém území. O kryptoměnách se nezmiňuje 

zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ani zákon 

č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, ve znění pozdějších předpisů. Kryptoměny obecně 

nemají osobu emitenta ani centrální autority, která by prosazovala a garantovala její akceptaci. 

Bitcoin ani žádnou jinou kryptoměnu nelze tedy označit za měnu ve smyslu českého 

práva, a to především proto, že u ní postrádáme centrální autoritu (stát, mezinárodní organizaci), 

která by bitcoin za měnu prohlásila a stanovila podmínky její existence a používání. Jak jsme si 

ukázali výše, právě absence centrální autority představuje jeden ze základních stavebních 

kamenů fungování kryptoměn. Otázkou zůstává, jak by se na absenci tohoto základního prvku 

odlišujícího měnu od kryptoměny dívala právní teorie, pokud by například i Česká republika 

začala uvažovat o vydání vlastní národní kryptoměny. V takovém případě i s ohledem na definici 

uvedenou v páté AML směrnici by již pravděpodobně nebylo odlišení kryptoměny od běžné 

měny tak jednoznačné. Situaci by nadále mohl změnit i přístup ostatních evropských států, které 

velmi nedávno prohlásily bitcoin za měnu (Francie)665, případně za investiční nástroj 

a „soukromé peníze“ (Německo)666. 

Lze částečně shrnout, že mezi právními teoretiky panuje všeobecná shoda na tom, že 

bitcoin ani žádnou jinou kryptoměnu nelze považovat za měnu, elektronické peníze ani za 

investiční nástroj ve smyslu českého pozitivního práva. Autoři věnující se otázce právního 

postavení bitcoinu v České republice se však již úplně neshodnou v otázce, zda lze bitcoin či 

 
664 KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 

2017. Právní monografie, s. 191. ISBN 978-80-7552-935-0. 
665 Bitcoin (BTC) Now qualified as Legal Form of Money by French Autorities. In: u.today. [online]. [cit. 10. 2. 

2020]. Available at: https://u.today/bitcoin-btc-now-qualified-as-legal-form-of-money-by-french-authorities  
666 Merkblatt: Hinweise zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts. In: BaFin. [online]. [cit. 10. 2. 2020]. 

Available at: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_200302_kryptoverwahrge 

schaeft.html  

https://u.today/bitcoin-btc-now-qualified-as-legal-form-of-money-by-french-authorities
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_200302_kryptoverwahrge%20schaeft.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/mb_200302_kryptoverwahrge%20schaeft.html
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kryptoměnu obecně považovat za věc v právním smyslu.667 Podle ustanovení § 489 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je věcí „vše rozdílné od osoby a 

sloužící potřebě lidí“. Při absenci komplexní právní úpravy tento přístup umožňuje prozatím 

kryptoměnu uspokojivě regulovat a jde tedy o přístup praktický, nicméně právně 

zpochybnitelný.668 Dle převládajícího názoru odborníků se tak v případě Bitcoinu nejspíše jedná 

o věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou.  

6.9.4 Kryptoměny, blockchain a hazardní hry  

Praktické důsledky nevyjasněného právního postavení Bitcoinu a ostatních kryptoměn lze 

názorně ilustrovat právě v oblasti regulace hazardních her. Hazardní hry hrály v historii Bitcoinu 

nezastupitelnou roli. Podle dostupných informací v prvních letech tvořily transakce spojené 

s provozováním hazardních her více než 80 % všech transakcí v bitcoinové síti. A toto 

synergické spojení trvá dodnes. Podle průzkumů provedených na přelomu let 2013 a 2014 

směřovalo do specializovaných internetových kasin stále více než polovina všech provedených 

bitcoinových transakcí a hazardní hry tvořily co do objemu největší část „bitcoinového“ 

spotřebního koše.669  

V roce 2012 byla založena první bitcoinová hazardní hra s názvem SatoshiDice. Tato hra 

byla provozována v rámci blockchainu, a byla tak označena za „provably fair“ (prokazatelně 

spravedlivou). Díky tomu, že geneze náhody byla zajištěna pomocí hašování, si každý hráč mohl 

u každé sázky ověřit, že provozovatel hazardní hry nepodváděl, a to bez toho, aby k tomuto 

ověření potřeboval jakoukoliv státní autoritu či nezávislou třetí stranu. Výherní podíl u této hry 

je nastaven na 99,5 %, tedy provozovatel si z každé hry nechává pouze 0,5 %, což je výrazně 

méně než u běžných hazardních her. SathosiDice byla prvním předchůdcem bitcoinových kasin, 

tak jak je známe dnes.670 

Důvodů provázanosti obou odvětví lze najít jistě celou řadu, nicméně jedním z hlavních 

motivátorů užití bitcoinu jako platební metody v oblasti hazardních her byla bezesporu snaha 

vyhnout se přísné regulaci, která je s provozováním hazardních her již nerozlučně spojena.  

 
667 Srovnej k tomu například KOHAJDA, Michael, MORAVEC, Jiří. Legal aspects of Bitcoin and other digital 
currencies from the perspective of the Czech legal theory and recent legislation. Daně a finance, 4/2016. 

ISSN 1801-6006. 
668 K tomuto tématu srovnej například KOHAJDA, Michael, MORAVEC, Jiří. Legal aspects of Bitcoin and other 

digital currencies from the perspective of the Czech legal theory and recent legislation. Daně a finance, 4/2016, 

s. 36–46; nebo SZOSTOK, David. Bitcoin jako věc v právním smyslu. Právní rádce, 2016, 24(5), s. 24–26. 

ISSN 1210-4817. 
669 STROUKAL, Dominik a SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti: historie, ekonomie 

a technologie kryptoměn, 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018, s. 116 a 175. ISBN 978-80-271-0742-

1 
670 LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. V Praze: C.H. Beck, 2018, s. 7. ISBN 978-80-7400-722-4. 
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Za hazardní hru je ve většině států (a Česká republika zde nepředstavuje výjimku) 

považovaná hra, která splňuje tři základní prvky (blíže srovnej kapitolu 3.1 Pojem „hazardní 

hry“). Hráč do hazardní hry vkládá vklad (finanční prostředky), o výsledku hry rozhoduje zcela 

nebo zčásti náhoda nebo předem neznámá okolnost, přičemž pokud je štěstěna účastníkovi 

hazardní hry nakloněna, má tento účastník možnost získat výhru. Pokud kterýkoliv z těchto tří 

prvků ve hře není přítomen, nejedná se o hazardní hru. Taková hra se pak neřídí přísnou 

veřejnoprávní regulací, ale dopadá na ni pouze soukromoprávní úprava sázek a her. Z tohoto 

důvodu je zcela stěžejní zabývat se otázkou, zda vložení bitcoinu (či obecněji jakékoliv 

kryptoměny) do hazardní hry představuje vklad ve smyslu konkrétní národní úpravy. Pokud by 

tomu tak nebylo, o hazardní hru by se z výše uvedených důvodů nejednalo. Stejně tak je třeba se 

zabývat otázkou, zda případná výhra ve formě kryptoměny představuje výhru ve smyslu 

veřejnoprávní regulace hazardních her. 

V tomto smyslu je třeba prozkoumat relevantní ustanovení českého zákona o hazardních 

hrách. Účastníkem hazardní hry dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) tohoto zákona může být 

pouze fyzická osoba, která zaplatila vklad. Vkladem je dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

míněno „jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, zejména jedna nebo více sázek, 

nebo další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní 

hry k účasti na hazardní hře“. Dle ustanovení § 7 odst. 4 „se v rámci hazardních her se 

provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo sázky“. V ustanovení § 10 zákona 

o hazardních hrách je dále upravena výhra, kdy návrh stanoví, že předmětem výhry mohou být, s 

určitými výjimkami, „pouze peněžní prostředky“.671 

Z výše uvedených ustanovení je zřejmé, že provozovatel držící základní povolení 

k provozování her podle zákona o hazardních hrách nesmí přijmout jako vklad či sázku jakékoliv 

nepeněžité plnění. Stejně tak není možné, až na několik málo výjimek, vyplatit výhru jinak než 

v peněžních prostředích. Podle výše uvedeného právního rozboru bitcoiny nebo jakékoliv jiné 

kryptoměny nelze považovat za peněžní prostředky ve smyslu českého zákona o platebním 

styku. Kryptoměny nejsou ani elektronickými penězi nebo peněžními prostředky 

bezhotovostními. Z těchto premis tedy plyne, že není možné uhradit sázku do legálně 

provozované hazardní hry ve formě bitcoinu, stejně tak nemůže držitel základního povolení 

vyplatit hráči výhru v bitcoinech.  

Tyto závěry podporuje i vyjádření Ministerstva financí ČR z ledna roku 2018, které k této 

otázce uvedlo: „Nový zákon o hazardních hrách přistoupil k zákazu nepeněžitých vkladů a sázek 

 
671 Ustanovení § 10 zákona o hazardních hrách konkrétně zní: „Předmětem výhry hazardní hry, s výjimkou věcné 

loterie, okamžité loterie, doplňkové loterie a tomboly, mohou být pouze peněžní prostředky.“ 
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z důvodu zajištění větší ochrany účastníků hazardní hry a také, aby zamezil riziku propojení 

oblasti hazardních her s trestnou činností. Konkrétně je tento zákaz uveden v § 7 odst. 4 zákona 

o hazardních hrách ve znění: „V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat 

nepeněžní vklady nebo sázky.“ Z toho vyplývá, že dle zákona o hazardních hrách nelze 

alternativní měny (kryptoměny) v souvislosti s účastí na hazardních hrách využívat, neboť jak 

uvádíte s odkazem na vyjádření ČNB, se nejedná o peněžní prostředky. K Vašemu dotazu, který 

se týkal možnosti propagace pokerové herny, v níž jako platební prostředek slouží výhradně 

právě kryptoměny, lze tedy uvést, že v případě propagace takovéto „pokerové herny“ by se 

patrně jednalo o propagaci hazardní hry, ke které nebylo uděleno povolení. Případný postih 

reklamy na hazardní hru provozovanou bez základního povolení je v kompetenci Celní správy 

ČR.“672  

Ministerstvo financí tak explicitně potvrdilo zákaz přijímat nepeněžní vklady do 

hazardních her. Stejně tak vyjádřilo jednoznačně názor, že pokud by provozovatel hazardní hry 

chtěl zastávat výklad, že vklad do hazardní hry v podobě kryptoměny nepředstavuje vklad ve 

smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách, Ministerstvo financí ČR by se 

s takovým výkladem pravděpodobně neztotožnilo. Není tedy pravděpodobně možné uniknout 

regulaci obsažené v zákoně o hazardních hrách pouhým odkazem na využívání kryptoměn pro 

úhradu vkladů a výplatu výher. V tomto směru lze s výkladem Ministerstva financí ČR 

jednoznačně souhlasit. 

Rozdílný pohled na věc lze zastávat, pokud jde o neumožnění vkládat do legálně 

provozovaných hazardních her bitcoiny nebo jiné kryptoměny. S ohledem na skutečnost, že 

propojení oblasti kryptoměn s provozováním hazardních her není jen minulostí, ale 

pravděpodobně také i budoucností obou zkoumaných oblastí, stálo by pravděpodobně de lege 

ferenda za úvahu výše uvedené odmítavé stanovisko přehodnotit a provést případnou novelizaci 

právní úpravy. Správná regulace by se totiž měla snažit komplexně upravit co největší část trhu 

s hazardními hrami. Pokud část hazardních her provozovaných na blockchainu vyloučí 

veřejnoprávní norma ze své působnosti, připravuje se nejen o příjmy do veřejných rozpočtů, ale 

především také abdikuje na možnost nastavit tomuto novému způsobu provozování jasná 

pravidla, která mohou přispět k ochraně hráčů a snížení škod spojených s hraním hazardních her. 

Jak již bylo uvedeno výše, není pravděpodobně správnou cestou vykládat vybraná 

ustanovení zákona o hazardních hrách tak, aby se celá řada reálně provozovaných her ocitla 

 
672 Vyjádření Ministerstva financí ČR k této otázce je dostupné z: Ochrana hráčů po česku anebo krypto-herny tady 

úředníci nechtějí. In: Pokerman. [online]. [cit. 22. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.pokerman.cz/ochrana-hracu-

pocesku-aneb-krypto-herny-tady-urednici-nechteji-11813  

https://www.pokerman.cz/ochrana-hracu-pocesku-aneb-krypto-herny-tady-urednici-nechteji-11813
https://www.pokerman.cz/ochrana-hracu-pocesku-aneb-krypto-herny-tady-urednici-nechteji-11813
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mimo rámec jeho působení. Ba právě naopak, za správnou cestu lze spíše považovat úpravu 

znění hazardního zákona tak, aby se pod křídla regulace dostala co největší část moderních 

trendů, které se v oblasti internetových hazardních her projevují.  

V tomto směru existují příklady zemí, které tuto strategii již pochopily. Za vzor by si 

Česká republika v tomto ohledu mohla vzít například Velkou Británii, jejíž Gambling 

Commission se této problematice dlouhodobě věnuje. Po sérii veřejných konzultací přišel již 

v roce 2015 britský regulátor s řešením, kdy upravil definici vkladu tak, že se za něj nově 

považují nejen peníze, ale také jakýkoliv jiný „peněžní ekvivalent“.673 Tento přístup se jeví jako 

vhodné řešení taktéž v rámci případné změny českého zákona upravujícího regulaci hazardních 

her provozovaných na území České republiky. 

6.9.5 Blockchain a budoucnost provozování hazardních her 

Jak již bylo uvedeno výše, je nasnadě se domnívat, že kryptoměny a zejména pak 

technologie blockchain představuje budoucnost legálního provozování internetových hazardních 

her. Dnes vnímá stát tyto technologické novinky jako hrozbu pro svou regulaci, jako prostředek 

zajištující anonymitu a netransparentní tok finančních prostředků. Na následujících řádcích se 

pokusím ukázat, že ve skutečnosti je tomu zcela naopak a technologie blockchain může 

představovat naopak záruku řádného provozování hazardních her, s větší mírou ochrany hráčů 

hazardních her a garancí férových a výhodných podmínek pro všechny subjekty působící na trhu 

s legálními hazardními hrami. 

Jak bylo ukázáno výše, technologie blockachin je postavena na decentralizovaném 

způsobu ukládání všech transakcí bez součinnosti třetích stran. Lze ji tedy využít nejen pro 

převod kryptoměn, ale především pro ukládání informací způsobem, který je díky kryptografii 

a decentralizaci zabezpečen proti manipulaci a padělání. Podle několika nezávislých studií byla 

právě otázka nedůvěry a obavy ze zneužití svěřených peněžních prostředků hlavní brzdou vývoje 

internetových hazardních her v jejich počátcích.674 Technologie blockchain umožnuje 

provozovat hazardní hry, při nichž hráč nemusí své finanční prostředky odesílat na účet třetí 

 
 673 Viz Digital and virtual currencies. In: Gambling commission. [online]. [cit. 23. 2. 2020]. Available at: 
https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/AML/How-to-

comply/Digital-and-virtual-currencies.aspx  
674 WOODRUFF, Christopher, GREGORY, Susan, „Profile of Internet Gamblers: Betting on the Future“, UNLV 

Gaming Research & Review Journal 9, no. 1 (2005): p. 1. [online]. Available at: https://digitalscholarship.unlv 

.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=grrj; dále GAINSBURY Sally et al., „A Digital Revolution: 

Comparison of Demographic Profiles, Attitudes and Gambling Behavior of Internet and Non-Internet Gamblers“, 

Computers in Human Behavior 28, no. 4 (July 2012). [online]. Available at: https://www.academia.edu 

/2732168/A_digital_revolution_Comparison_of_demographic_profiles_attitudes_and_gambling_behavior_of_Intern

et_and_non-Internet_gamblers_Sally_Gainsbury_Robert_Wood_Alex_Russell_Nerilee_Hing_and_Alex_Blaszczyn 

ski_ 

https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/AML/How-to-comply/Digital-and-virtual-currencies.aspx
https://www.gamblingcommission.gov.uk/for-gambling-businesses/Compliance/General-compliance/AML/How-to-comply/Digital-and-virtual-currencies.aspx
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strany, a to z jednoduchého důvodu spočívající ve skutečnosti, že zde žádný provozovatel 

hazardních her vystupovat ani nemusí.675  

Pokud bychom se podívali například na způsob, jakým je organizována nejznámější 

hazardní hra v prostředí sítě Bitcoin pod názvem „Satoshi Dice“, zjistili bychom, že v této hře 

nejsou vsazené prostředky odesílány na účet „provozovatele“ hazardních her, ale pouze drženy 

v depozitu na bitcoinové adrese. Poté, co je vrženo virtuální kostkou (výsledek hry je opět 

generován blockchainem, nikoliv generátorem náhody vyvinutým provozovatelem), jsou podle 

výsledku hry bitcoiny přeposlány na účty výherců a odebrány z adres hráčů, jimž náhoda 

nakloněna nebyla. Všechny transakce se odehrávají v reálném čase, bez nutnosti využívat 

platební instituce třetích stran, bez dodatečných poplatků či obav o zneužití prostředků, které 

v žádném okamžiku hry nedrží nikdo jiný než hráč, který se těchto her účastní. 

Pokud se zamyslíme nad způsobem, jakým jsou hazardní hry v blockchainu provozovány, 

zjistíme, že tato technologie je skutečně způsobilá přinést revoluci i do oblasti provozování 

hazardních her. Tato revoluce nebude spočívat pouze v úspoře času a transakčních nákladů při 

převodu finančních prostředků mezi hráči a provozovateli hazardních her, ale může směřovat 

dokonce k možnosti nahradit provozovatele těchto her jako takové. Minimálně v podobě, v jaké 

je známe dnes. To by pak z pohledu hráče mohlo vést ke snížení marže a zvýšení procenta 

určeného na výplaty výher z těchto her. Hra SatoshiDice je toho konec konců reálným 

a hmatatelným důkazem.  

Z pohledu regulátora pak může být tato technologie využita k zajištění větší 

transparentnosti hazardních her. Náhodný proces může být generován za pomoci blockchainu, 

přičemž všechny výsledky mohou být do této sítě automaticky a nezměnitelně zaznamenány pro 

případ následných kontrol. Tím dochází ke snížení rizika podvodů a manipulací, které 

představují noční můru nejen pro hráče, ale i pro stát, který se v této oblasti kromě zájmu na 

ochraně spotřebitele také zaměřuje na zajištění dostatečného výnosu do veřejných rozpočtů. 

Pokud jde o vybírání a správu daně z hazardních her, i zde může technologie blockchain 

přinést celou řadu vylepšení, které zvýší efektivitu správy daně z hazardních her a sníží náklady 

státu spojené s výběrem a kontrolou řádného placení daně. V prostředí blockchainu lze 

naprogramovat tzv. „smart contract“, tedy chytrý kontrakt, který si lze představit jako 

naprogramovaný kód, který při splnění předem definovaných podmínek provede určitou akci bez 

toho, aby k tomu potřeboval jakýkoliv dodatečný pokyn nebo součinnost. Smart contracty jsou 

 
675 OWENS, Martin, LAVITCH, A. Action. „Adding Up the Bits and Pieces: How Big An Effect Will bitcoin and 

Crypto Currency Exert on Remote and Interactive Gambling?“, Gaming Law Review and Economics 17, no. 10 

(December 2013): 760–764. [online]. Available at: https://doi.org/10.1089/glre.2013.17107 

https://doi.org/10.1089/glre.2013.17107
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typicky využívané například v rámci druhé nejrozšířenější kryptoměny Ethereum. Pomocí smart 

contractu lze například „naprogramovat“ blockchain tak, aby z každé sázky odesílal předem 

určenou část přímo na účet finančního úřadu jako daň z hazardních her. V případě využití 

blockchainu se smart contractem k provozování hazardních her by mohla například odpadnout 

jakákoliv povinnost provozovatele podávat čtvrtletně daňová přiznání k dani z hazardních her 

a daň odvádět. Finanční správa by nemusela čekat, až provozovatel daň z hazardních her uhradí, 

ani by nemusela vynucovat případné zaplacení daně, pokud by k úhradě nedošlo v zákonem 

předepsaném termínu. S využitím blockchainu se smart contractem by mohla mít prostředky na 

svém účtu ihned v okamžiku, kdy se uskuteční sázka, aniž by pro to musela cokoliv dělat. 

Díky skutečnosti, že veškeré záznamy jsou v blockchainu nezměnitelné a kdykoliv 

dostupné komukoliv, mohla by revolucí projít i oblast odborného posuzování a osvědčování. 

Podle stávající právní úpravy musí každá hazardní hra před uvedením do provozu projít 

technickou zkouškou,676 která mimo jiné ověřuje, zda generátor náhodných čísel skutečně 

„náhodně“ přiděluje výsledky hry a hra tak není například ovlivněna ve prospěch jeho 

provozovatele. Ten má v porovnání s hráčem tu výhodu, že se hazardní hra obvykle odehrává na 

technickém zařízení či softwaru, který má pod svou výlučnou kontrolou. I to je jeden z důvodů, 

proč dnes existuje povinnost nechat si technicky ozkoušet technické zařízení či software 

využívaný k provozování hazardní hry, aby se ověřilo, zda odpovídá všem technickým 

požadavkům, které na ně klade zákon o hazardních hrách a související podzákonné technické 

předpisy.  

Tuto zkoušku provádí tzv. pověřená osoba, kterou je nezávislá technická autorita 

pověřená Ministerstvem financí ČR k odbornému posuzování a osvědčování hazardních her. 

Tato předběžná kontrola má nevýhodu spočívající v tom, že pověřenou autorizovanou osobou je 

testováno technické zařízení a software před uvedením hazardní hry do provozu. Tento systém 

předběžné kontroly tak není způsobilý odhalit, zda k manipulaci s výherním podílem či 

generátorem náhodných čísel nedochází v rámci samotného provozování hazardní hry.  

V případě internetových kasin provozovaných s využitím technologie blockchain odpadá 

nutnost takovýchto předběžných kontrol, neboť díky skutečnosti, že veškerá herní a finanční data 

jsou nesmazatelně zapsána do blockchainu a tato data jsou komukoliv přístupná, může být 

kontrola provedena jakýmkoliv subjektem (včetně samotného hráče) v reálném čase, i kdykoliv 

zpětně. Pokud by stát umožnil využívání technologie blockchain k provozování hazardních her, 

nemusel by ani budovat nákladný informační systém pro dohled nad hazardními hrami AISG 

 
676 Srovnej ustanovení části šesté „Technické požadavky a jejich odborné posuzování a osvědčování“ zákona 

o hazardních hrách. 
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(viz kapitola 5.1.1.1 Hazardní hry s povinnou registrací sázejících a s povinným zřízením 

hráčského konta), neboť by měl při využití této technologie všechna data, která dnes požaduje 

zasílat od všech provozovatelů každých 8 hodin v datových balíčcích, kdykoliv k dispozici. 

V neposlední řadě může technologie blockchain přinést v budoucnu revoluci i do procesu 

identifikace hráčů v prostředí internetu, a to přesto, že jsou nyní kryptoměny vnímány spíše jako 

nástroj pro zajištění většího soukromí a anonymity. Ve skutečnosti představují spíše nástroj 

uzpůsobený k tomu, aby sloužily ke vzdálené identifikaci svých uživatelů.677 V prostředí 

blockchainu vzniká aktuálně celá řada projektů, které se specializují na dálkovou identifikaci 

a další využití této identity při nákupu zboží a služeb. V rámci tohoto procesu již nebude nutné 

spoléhat na služby třetích stran, které hráče ověří a následně mohou jeho identitu dále komerčně 

postupovat dalším subjektům. V prostředí blockchainu si mohou hráči provést identifikaci sami 

a následně tuto identitu „nahrát“ do blockchainu, kde bude zabezpečená a dostupná komukoliv, 

kdo od subjektu údajů dostane oprávnění k jejímu přístupu. To samozřejmě může být využito 

i v oblasti internetových hazardních her, kde představuje identifikace hráčů jeden z nejtěžších 

úkolů, před nimiž stát i provozovatelé hazardních her dnes stojí.  

6.9.6 Závěr 

Vztah Bitcoinu (jakožto i kryptoměn obecně) a práva je vztahem značně komplikovaným. 

Obě strany této rovnice totiž působí jedna na druhou značně antagonisticky. Kryptoměny byly 

a jsou konstruovány s ideou decentralizace a minimálních zásahů centrálních autorit, včetně 

možnosti regulace právními normami na úrovni států či nadstátních útvarů. Právní regulace zas 

mívá nezřídka problém uchopit nový společenský jev, zvláště pak pokud se opírá o rychle se 

rozvíjející technologie. Zdlouhavý proces tvorby právní normy předurčuje právu vždy trošku 

klopýtat za aktuálním děním. Není proto překvapením, že komplexní právní rámec virtuální 

měny nyní žádný právní řád neobsahuje. A dá se důvodně předpokládat, že jen tak obsahovat 

nebude. 

V této kapitole jsem se snažil ukázat, že aktuální přístup, kdy se národní státy snaží 

kryptoměny a související nové technologie „napasovat“ do existujících právních kategorií, 

nepředstavuje pravděpodobně úplně správné řešení. Kryptoměny i blockchain vykazují natolik 

významné odlišnosti oproti právním institutům typu „měna“, „elektronické peníze“, „investiční 

nástroj“ či „věc“, že jejich podřazení pod tyto právní pojmy není dost dobře možné. To ostatně 

 
677 GAINSBURY, S., BLASZCZYNSKI, A. (2017). How blockchain and cryptocurrency technology could 

revolutionize online gambling. Gaming Law Review, 21(7), 482–492. [online]. Available at: https://www.researc 

hgate.net/publication/319945691_HOW_BLOCKCHAIN_AND_CRYPTOCURRENCY_TECHNOLOGY_COUL

D_REVOLUTIONIZE_ONLINE_GAMBLING 
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celkem věrohodně dokazují stanoviska jednotlivých orgánů veřejné moci, která se zatím 

primárně soustředí na to, aby dostatečně věrohodně zdůvodnila, co všechno „Bitcoin“ není. 

S ohledem na skutečnost, že kryptoměny a blockchain pravděpodobně čeká značné využití nejen 

v oblasti hazardních her678, je spíše otázkou času, než se tato situace změní a všechny zde 

diskutované pojmy se dočkají také jednoznačného právního zakotvení. Teprve s přiléhavou 

právní úpravou reflektující všechny zvláštnosti virtuálních měn a blockchainu bude možné 

naplno využít všechny možnosti, které nám tyto inovativní technologie přinášejí. Jen v oblasti 

provozování a regulace hazardních her je jich více než dost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
678 Podle poslední studie společnosti Deloitte, které se účastnilo 1053 společností ze 7 zemí světa, je podle 83 % 

účastníků toho výzkumu masová adopce blockchainu pouze otázka času. Blíže k tomu srovnej Global Deloitte 

Blockchain Survey 2018. [online]. [cit. 25. 2. 2020]. Dostupné z: https://bitcoinnews.com/deloitte-84-of-businesses-

say-blockchain-mainstream-a-matter-of-time/  

https://bitcoinnews.com/deloitte-84-of-businesses-say-blockchain-mainstream-a-matter-of-time/
https://bitcoinnews.com/deloitte-84-of-businesses-say-blockchain-mainstream-a-matter-of-time/
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7 Závěr 

Hlavním cílem této práce byla komplexní analýza právní úpravy v oblasti hazardních her 

se zaměřením na vybrané finančněprávní aspekty jejich regulace. Cílem této práce nebylo 

provést pouze normativní rozbor stávající právní úpravy, ale především zmapovat obecná 

východiska, na nichž stávající právní regulace tohoto specifického oboru stojí. Bez důsledného 

prozkoumání a porozumění poznatků z mimoprávních vědních oborů totiž podle mého názoru 

nelze vytvořit takovou právní regulaci, která by byla způsobilá dosáhnout vytyčených cílů. 

Zároveň byly v této práci na mnoha místech aplikovány získané poznatky na aktuálně platnou 

českou právní úpravu a v místech, kde to považuji za vhodné, byly nabídnuty také její úpravy, 

které by de lege ferenda mohly vést k zefektivnění právní úpravy regulující provozování 

hazardních her v České republice.  

 V úvodu této práce byly vytyčeny tři výzkumné otázky, na něž byly průběžně nalézány 

odpovědi v rámci jednotlivých kapitol. V závěru této práce nabízím shrnutí průběžně nalezených 

odpovědí do jasných a srozumitelných závěrů. 

7.1 Výsledky výzkumu  

První výzkumná otázka z úvodu této práce zněla: 

„Lze považovat zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her za efektivní 

právní úpravu, která přispívá k dosažení cílů spočívajících v ochraně hráčů hazardních 

her a snižování společenských škod hazardního hraní?“ 

 Při hledání odpovědi na tuto otázku bylo nejprve třeba definovat, jakým způsobem je 

možné chránit hráče hazardních her před důsledky nadměrného hraní a jak vypadá správná 

politika snižování škod v oblasti hazardních her. Ochrana hráče může být obecně definována 

jako situace, při které hráč v pozici spotřebitele činí informovaná rozhodnutí na fungujícím 

konkurenčním trhu s legální nabídkou hazardních her. Fungující trh mu přináší možnost získat 

korektní službu za odpovídající cenu s garancemi, pokud jde o její kvalitu, poctivost 

a regulérnost.679 Hráč by dále měl mít dostatek informací o povaze hazardní hry a jejím 

fungování, znát statistickou pravděpodobnost výhry a být vhodným způsobem informován 

o rizicích, které jsou s nadměrnou účastí na hazardních hrách spojené. 

 
679 MIERS, David. A Fair Deal for the Player: Regulation and Competition as Guarantors of Consumer Protection in 

Commercial Gambling. In: REITH, Gerda, ed. Gambling: who wins? who loses? Amherst, N.Y.: Prometheus 

Books, 2003, p. 156. ISBN 1-59102-073-5. 
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Největší porce celospolečenských nákladů hazardního hraní připadá na řešení problémů 

spojených s problémovým hráčstvím. Pro naprostou většinu hráčů představuje účast na 

hazardních hrách volnočasovou aktivitu, která jim nezpůsobuje žádnou vážnější újmu, nicméně 

pro malou, avšak nezanedbatelnou část společnosti se mohou hazardní hry stát zdrojem celé řady 

vážných problémů. Tyto problémy následně nepostihují pouze hráče samotné, ale také jejich 

blízké a zprostředkovaně pak celou společnost.  

Je rolí státu, který umožní legální provozování hazardních her na svém území, aby 

prostřednictvím právní regulace i prostřednictvím navazujících mimoprávních nástrojů 

a programů přijal taková opatření, která pomohou zmírnit rizika spojená s nadměrnou spotřebou 

hazardních her, jakož i vytvořil systém, který dokáže nabídnout včasnou a účinnou pomoc těm 

hráčům, kteří nad svým hraním ztratili kontrolu.  

Faktorů přispívajících ke vzniku a rozvoji problémů souvisejících s problémovým 

hráčstvím je celá řada. Postupné studium těchto faktorů dovedlo vědeckou obec k vytvoření tzv. 

harm-reduction politiky, tedy souboru nástrojů a opatření soustředících se na snižování škod 

a zvyšování bezpečnosti v souvislosti s hraním hazardních her. Politiku snižování škod je možné 

definovat jako snahu snižovat nepříznivé zdravotní, sociální a ekonomické dopady nadměrného 

hraní hazardních her bez nutnosti úplné abstinence.680 

Těchto cílů by podle vědeckých doporučení mělo být dosahováno pomocí posílení 

individuální odpovědnosti a schopnosti hráčů činit informovaná rozhodnutí v kombinaci se 

snížením rizika jednotlivých her pomocí úpravy jejich vlastností (strukturálních charakteristik), 

u nichž bylo jednoznačně prokázáno, že jsou z pohledu rozvoje problémového hráčství 

nebezpečné. 

Do skupiny států, které se rozhodly svou politiku v oblasti regulace hazardních her 

podřídit premisám politiky prevence a snižování škod problémového hráčství, se přijetím zákona 

o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her zařadila i Česká republika. Oba tyto zákony 

se explicitně hlásí ke snaze snížit počet problémových hráčů, jakož i k úsilí minimalizovat 

negativní celospolečenské dopady hazardního hraní na společnost. V rámci této snahy je však 

třeba mít na paměti, že s ohledem na vysoký počet rizikových faktorů a vzhledem 

k biologickému základu některých z nich lze sice riziko problémového hráčství v populaci snížit, 

jeho odstranění je však velmi nepravděpodobné. Regulace by se tak neměla soustředit na „boj 

s hazardem“, jelikož tento boj, jak ukazují mimo jiné i historické souvislosti, nelze vyhrát. 

Cokoliv, proti čemu se bojuje, nezřídka roste. Místo „boje s hazardem“ by se tak tvůrci české 

 
680 BOGART, A. William. Permit but discourage: regulating excessive consumption. New York: Oxford University 

Press, 2011, p. 263. ISBN 978-019-537987-7. 
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politiky v oblasti prevence problémového hráčství měli soustředit spíše na nalezení 

vícesložkového, koordinovaného a soustavného souboru opatření, který povede k postupnému 

snižování rizika hraní hazardních her.  

Hledání správného mixu opatření komplikuje skutečnost, že na rozdíl od přístupu 

k regulaci jiných závislostních statků, jako jsou tabákové výrobky nebo alkohol, neexistuje na 

mezinárodní úrovni shoda na efektivitě jednotlivých nástrojů ani jednota v tom, jak by měly být 

do regulačních modelů jednotlivých států zaváděny. Tyto nástroje a opatření jsou proto zaváděny 

často selektivně, chaoticky a nekonzistentně.  

Často jsou omezující opatření implementována spíše proto, že se „zdají být dobrým 

nápadem“ nebo s odkazem na skutečnost, že jsou již používána v jiných zemích, než proto, že by 

prokázala svou vědeckou platnost.681 Nezřídka je zcela ignorováno, že se jednotlivá opatření 

svou povahou nehodí plošně pro všechny druhy hazardních her a že tato opatření mohou 

negativně omezovat bezproblémové hráče, zatímco na změnu chování těch problémových mají 

minimální nebo žádný vliv. Stejně tak je opomíjena skutečnost, že mnohá ze zaváděných 

opatření vedou paradoxně k nezamýšleným větším škodám a rizikům, než kdyby do praxe 

nebyla vůbec zavedena. Velmi často jsou tato opatření zaváděna také bez jakékoliv analýzy 

popisující dopady zaváděných opatření, a zcela tak chybí informace o jejich efektivitě.682 Vývoj, 

implementace a hodnocení většiny těchto iniciativ se tak bohužel staly spíše náhodným 

procesem než skutečnou politikou postavenou na vědeckých zjištěních, dobré praxi či pochopení 

účinných postupů v oblasti prevence a snižování škod.683 

Výsledkem těchto nedostatků je skutečnost, že jsou do regulací jednotlivých států 

nejčastěji zaváděna opatření, která se z pohledu prevence problémového hráčství v praxi ukazují 

jako nejméně účinná. Mezi častá, avšak minimálně účinná opatření patří například implementace 

nástrojů zodpovědné hraní, informační a vzdělávací kampaně nebo možnost nastavení limitů či 

dobrovolného sebevyloučení ze strany hráčů hazardních her. Na všechna tato opatření klade 

český zákon o hazardních hrách nepřiměřeně velikou pozornost, přičemž praktické dopady 

těchto opatření budou pravděpodobně velmi omezené. Tato opatření modifikují spíše chování 

 
681 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 
A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 6 et seq. 

[online]. Available at: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 
682 BLASZCZYNSKI, Alex. Harm minimization strategies in gambling: An overview of international initiatives & 

interventions. 2003. p. 5. [online]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm 

_minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions 
683 WILLIAMS, R. J., WEST, B. L., & SIMPSON, R. I. (2012). Prevention of Problem Gambling: 

A Comprehensive Review of the Evidence, and Identified Best Practices. Report prepared for the Ontario Problem 

Gambling Research Centre and the Ontario Ministry of Health and Long Term Care. October 1, 2012, p. 6 et seq. 

[online]. Dostupné z: https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf 

https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm%20_minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://www.researchgate.net/publication/239548997_Harm%20_minimization_strategies_in_gambling_An_overview_of_international_initiatives_interventions
https://opus.uleth.ca/bitstream/handle/10133/3121/2012-PREVENTION-OPGRC.pdf
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bezproblémových hráčů a slouží tedy spíše jako generální preventivní nástroj než nástroj sloužící 

k ochraně těch hráčů hazardních her, kteří jsou v největším riziku rozvoje problémového 

hráčství.  

I přesto, že jsou tato opatření povětšinou shledána jako ne příliš účinná, mají v regulaci 

své místo, neboť pomocí výše uvedeného preventivního působení na širokou populaci hráčů 

hazardních her mohou přispívat k vytvoření sociálních norem, jejichž společné spolupůsobení 

s právní regulací může významně přispět ke snížení rizikového hraní hazardních her. Tento jev je 

ostatně dobře znám ze snahy omezit konzumaci tabákových výrobků, kde koordinovaným 

působením vzdělávacích, preventivních a léčebných programů došlo ke změnám vnímání užívání 

návykových látek v obecné populaci. Podle názorů mnohých expertů může být stejných cílů 

v oblasti hazardních her dosaženo významně rychlejším způsobem. 

Český zákon o hazardních hrách přejal do svého znění širokou paletu nástrojů 

směřujících k prevenci a snižování škod spojených s nadměrným hraním hazardních her. 

Inspirací pro implementaci jednotlivých opatření mu byla celá řada zahraničních studií, 

doporučení nadnárodních institucí i katalogy využívané jinými státy. V tomto ohledu lze 

jednoznačně považovat provedené změny za vykročení správným směrem. Míra ochrany hráče 

před problémovým hraním hazardních her byla novým zákonem jednoznačně posílena a lze 

považovat za správné, že si nový zákon o hazardních hrách principy zodpovědného hraní vytkl 

jako jeden z primárních cílů právní úpravy.  

Na druhou stranu je zřejmé, že zvolený přístup, kdy byly do českého právního řádu 

přebrány nejčastěji používané nástroje zodpovědného hraní z mnoha různých zdrojů bez 

vyhodnocení jejich účinnosti a zmapování jejich možné aplikace v rámci českého prostředí, 

přinesl v praxi celou řadu problémů, které v konečném důsledku mohou míru ochrany hráčů 

snižovat. De lege ferenda lze v tomto ohledu jednoznačně doporučit důslednou analýzu 

efektivity jednotlivých opatření a redukci některých nástrojů, pokud se i v České republice 

prokáže jejich zanedbatelný vliv na chování rizikových hráčů. Na příkladu nepřiměřeně širokého 

katalogu sebeomezujících opatření, který mnohé hráče odradí od nastavení, byť jediného 

hráčského limitu, si již dnes regulátor pravděpodobně uvědomuje, že „méně je někdy více“. 

Podobných oblastí však bylo v této práci identifikováno více. 

De lege ferenda lze také doporučit podporu programů detekce a včasné intervence 

problémových hráčů, na které by se měli primárně podílet provozovatelé hazardních her. 

Jakkoliv se to může zdát nezasvěceným pozorovatelům nepravděpodobné, naprostá většina 

společensky odpovědných provozovatelů hazardních her nemá zájem na tom, aby jejich 

zákazníci propadli patologickému hráčství, a to ani z morálních, ani z ekonomických důvodů.  
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Proto jsou ve světě v posledním desetiletí vyvíjeny nástroje, které pomocí analýzy 

herních dat umožňují v reálném čase identifikovat rizikové změny v chování jednotlivých hráčů 

hazardních her. Takovým hráčům pak může provozovatel nabídnout účinnou a včasnou pomoc, 

a předejít tak eskalaci problémů spojených s patologickým hráčstvím, které škodí nejen hráči, ale 

také společnosti jako celku. Je dobře, že se snaha o vytvoření těchto programů začíná objevovat i 

v České republice. Role státu by měla spočívat v podpoře podobných nástrojů společenské 

odpovědnosti, které mohou k redukci škod hazardního hraní přispět mnohem výrazněji než 

některé implementované nástroje, které sice na první pohled vypadají rozumně a líbivě, nicméně 

v praxi je za příliš účinné považovat nelze.  

Hlavní důraz v této práci byl při analýze stávající právní úpravy hazardních her kladen na 

finančněprávní aspekty jejich regulace. V této souvislosti byl podrobně rozebrán i způsob, jakým 

může zákon o dani z hazardních her přispět k prevenci problémového hráčství. 

Ve svém zkoumání jsem nenarazil ani na jednu vědeckou studii, která by dokazovala, že 

zvýšení sazby daně z hazardních her jakýmkoliv způsobem přispívá ke zvýšení ochrany hráčů 

hazardních her před vznikem problémového hráčství. S ohledem na získané poznatky a při 

zohlednění logiky fungování trhu s hazardními hrami hrami lze spíše dojít k závěru, že neúměrné 

zvyšování sazeb daně z hazardních her společenské škody v této oblasti pravděpodobně naopak 

eskaluje.  

Je třeba si uvědomit, že hazardní hry, stejně jako například tabákové výrobky a alkohol, 

představují statky, které jsou cenově neelastické. To znamená, že hráči hazardních her budou 

hrát hazardní hry i za vyšší cenu, pokud nebudou dostupné jiné možnosti, jak by mohli svou 

hráčskou vášeň uspokojit. Cena u většiny hazardních her je určována marží provozovatele, 

respektive výherním podílem. Ten určuje míru pravděpodobnosti výhry z pohledu hráče 

hazardních her. V případě kurzových sázek je tak cenou například výše kurzu, kterou hráči 

nabídne provozovatel na konkrétní sázkovou příležitost. To v praxi znamená, že hráč hazardních 

her bude hrát kurzové sázky bez ohledu na výrazné zhoršení kurzové hladiny nabízené 

provozovatelem, pokud nebude mít jinou možnost, kde svou sázku vsadit s lepším kurzem. 

Pokud tedy dojde k neúměrnému zvýšení sazby daně z hazardních her, provozovatel na toto 

zvýšení zareaguje snížením výherního podílu, což v praxi znamená, že hráč za své vložené 

peníze dostane dlouhodobě statisticky méně peněz. Zvýšení daně provozovatele tedy hráče 

v tomto ohledu příliš neochrání, spíše naopak. 

 Dále je třeba si uvědomit, že daň z hazardních her funguje na odlišných principech než 

spotřební daně, jako jsou spotřební daně na tabák nebo alkohol, které zvyšují cenu závislostního 

statku pro konečného spotřebitele. U těchto produktů tak i přes částečnou neelastickou poptávku 
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může dojít při zvýšení spotřební daně k omezení spotřeby alkoholu a tabáku. Daň z hazardních 

her však není spotřební daň a nezvyšuje cenu závislostního produktu. Proto je potřeba, aby si ti, 

kdo v daňové debatě zastávají pozici nutnosti zvýšit daňovou sazbu za účelem snížit nabídku 

hazardních her, případně nutností ochránit hráče před vznikem závislosti, byli vědomi principu 

fungování cenové elasticity u hazardních her. 

Zvýšení sazby daně nesnižuje žádným způsobem ani škodlivost konkrétního druhu 

hazardní hry. Je tomu ve skutečnosti právě naopak. Zvýšení sazby daně zvyšuje 

pravděpodobnost, že se značná část nabídky hazardních her přesune do nelegální a nezdaněné 

sféry, která z pohledu škodlivosti představuje pro hráče spíše nárůst jejich rizik. Škodlivost her 

jako kritérium pro určení sazby daně nemá oporu v mezinárodních doporučeních ani logice 

fungování trhu s hazardními hrami. Politická reprezentace by se proto při snaze o maximalizaci 

výnosů příjmů veřejných rozpočtů neměla zaštiťovat snahou o ochranu hráčů hazardních her. 

Ke snižování škodlivosti hazardních her slouží celá řada vědecky podložených opatření, na 

jejichž realizaci však Česká republika v posledních letech vynakládá i přes zvýšení daní 

u závislostních statků stále méně finančních prostředků. V tomto směru tak lze doporučit spíše 

opuštění této logiky a předestření skutečných důvodů, které ke zvyšování daně z hazardních her 

vedou.  

Po tomto rozboru lze v odpovědi na první výzkumnou otázku konstatovat, že zákon 

o hazardních hrách lze považovat za nástroj, který jednoznačně přispívá k dosažení cílů 

spočívajících v ochraně hráčů hazardních her a snižování společenských škod hazardního hraní. 

Jeho přijetí nezpochybnitelným způsobem zvýšilo míru ochrany hráčů hazardních her před 

škodlivými dopady problémového hráčství. Díky poněkud nesystematickému přístupu k výběru 

a implementaci preventivních opatření zde existuje značný prostor pro vyhodnocení efektivity 

jednotlivých nástrojů, zjednodušení systému zodpovědného hraní a podpoře těch opatření, 

u kterých mezinárodní vědecké zkušenosti ukazují větší praktické dopady do změn chování 

problémových hráčů hazardních her. Zákon o dani z hazardních her je nutno považovat primárně 

za nástroj fiskální. Jeho využití ke zvýšení míry ochrany hráčů hazardních her se nezdá být 

proveditelné.  

Druhá výzkumná otázka směřovala k návrhům na úpravu obou právních norem tak, aby 

bylo možné výše uvedených cílů snadněji dosáhnout. Druhá výzkumná otázka zněla:  

Jak by měly být tyto zákony upraveny, aby těchto cílů bylo dosaženo? 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této práce, na tuto otázku byly hledány odpovědi průběžně 

napříč všemi kapitolami této práce. Konkrétní odpovědi a návrhy na úpravu obou právních úprav 
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jsou tak obsaženy vždy v rámci jednotlivých kapitol. Na tomto místě se tak pokusím jen shrnout 

hlavní poznatky do obecného závěru.  

Nový regulační rámec pro hazardní hry v podobě zákona o hazardních hrách a zákona 

o dani z hazardních her přinesl skutečnou revoluci do oblasti regulace hazardních her na území 

České republiky. Po více než čtvrtstoletí, které uběhlo od přijetí loterijního zákona, již skutečně 

bylo nezbytné přijít s novou právní úpravou, která odpoví na nové výzvy a překotný vývoj, který 

se v oblasti hazardních her během posledního desetiletí udál.  

Oba nové zákony v tomto směru přinesly očekávanou pozitivní změnu v podobě nové 

systematické a komplexní právní úpravy, která podstatným způsobem zvýšila míru právní jistoty 

v oblasti hazardních her. Oba zákony poprvé přinesly komplexní regulaci provozování 

a zdaňování hazardních her v prostředí internetu, čímž rozšířily oblast právních vztahů, které 

zákonné regulaci podléhají. Tím došlo ke zvýšení ochrany hráčů, kteří se účastní hazardních her 

v prostředí internetu, i ke zvýšení daňového inkasa o dříve nezdaněné příjmy.  

Obecně lze tedy oba nové zákony jednoznačně vyzdvihnout. Pokud byly na předchozích 

řádcích rozebírány nedostatky stávající právní úpravy, a případně navrhovány změny zákonných 

ustanovení, neměla tato skutečnost vzbudit dojem, že jde o právní předpisy nedostatečné kvality. 

S ohledem na skutečnost, jak specializovanou a multidisciplinární oblast regulace hazardních her 

představuje, lze podle mého názoru oba právní předpisy považovat koncepčně za velmi kvalitní. 

Na druhou stranu oba předpisy obsahují samozřejmě i oblasti, kde by byla včasná novelizace 

zákonných ustanovení, respektive změna výkladu některých ustanovení, přinejmenším vhodná.  

V případě zákona o hazardních hrách lze jeden z nedostatků spatřovat právě v interpretaci 

a aplikaci některých jeho ustanovení. Jak bylo ukázáno v jednotlivých kapitolách, mnoho jeho 

ustanovení je vykládáno extenzivně, primárně za pomoci výkladových stanovisek Ministerstva 

financí ČR, respektive Celní správy ČR. V některých oblastech existuje k jedinému ustanovení 

několik stanovisek, která jsou vzájemně protichůdná. Jindy se výklad orgánů aplikující zákon 

o hazardních hrách mění v čase natolik, že je pro adresáty právní normy nemožné se v právní 

úpravě zorientovat. 

Obecně lze český zákon o hazardních hrách označit v evropském měřítku za normu velmi 

přísnou. U naprosté většiny her dnes existuje povinná registrace, v jejímž rámci je hráč povinen 

nejen poskytnout velmi široké spektrum osobních údajů, ale také je povinen si nastavit velmi 

široký katalog limitů a restriktivních opatření. Celá řada dalších omezení je aplikována přímo ze 

zákona.  

Velmi se omezila také dostupnost hazardních her. Nabídka technických her, které jsou 

obecně považovány za hry nejrizikovější z pohledu rozvoje problémového hráčství, byla 
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umožněna pouze ve vyhrazených herních prostorech, které musejí splňovat velmi přísné 

požadavky, pokud jde o jejich velikost, vzhled, monitorování, označení, reklamu i vnější 

zabezpečení proti nahlížení.  

Všechna technická zařízení umožňují hru až po vložení hráčské karty. Všechna herní 

a finanční data ze všech zařízení jsou v pravidelných osmihodinových intervalech zasílána 

orgánům státního dozoru. V souvislosti s hrou není provozovatelům umožněno nabízet žádné 

výhody, velmi je omezena nabídka bonusů a marketingových akcí. V evropském měřítku 

ojedinělou pravomoc mají i obce, které mohou cestou obecně závazné vyhlášky zakázat 

provozování hazardních her na celém svém katastrálním území. 

Trh s technickými hrami prošel od účinnosti zákona o hazardních hrách nejvýraznější 

změnou. Počet legálně provozovaných technických zařízení za tři roky od účinnosti nového 

zákona poklesl o více než polovinu. Přísné podmínky však existují i u všech ostatních druhů her. 

Provozovatelé hazardních her se stali povinnými osobami ve smyslu AML zákona a jsou povinni 

provádět identifikaci a kontrolu klienta včetně zjišťování původu finančních prostředků 

použitých ke hře. S výčtem pravidel a restrikcí by šlo ještě dlouho pokračovat. 

 V žádné jiné oblasti neexistuje taková míra restrikce, pokud jde o přístup 

k závislostnímu statku, ačkoliv jak jsme viděli, konzumace alkoholu či tabákových výrobků má 

mnohem závažnější zdravotní i celospolečenské dopady. V tomto ohledu chybí podle mého 

názoru státní politice v oblasti závislostních statků přiměřenost a perspektiva.  

V tomto směru tak hlavní koncepční návrh de lege ferenda směřuje spíše k nastavení 

filosofie právní úpravy a způsobu její interpretace a aplikace. Je zřejmé, že předchozí právní 

úprava byla velmi liberální. Stávající právní úprava však přináší celou řadu omezení, která 

v praxi znemožňují provozování hazardních her způsobem, který je běžně v jiných státech 

akceptován. Mnohá z opatření zaváděných ve snaze ochránit problémové hráče nemá na jejich 

chování žádný vliv, zato odrazuje hráče bezproblémové od využívání legální nabídky. 

Nejúčinnějším nástrojem v boji proti nelegálnímu hazardu je učinit legální nabídku hazardních 

her pro bezproblémové hráče tak atraktivní, aby se nemuseli poohlížet po nelegální variantě.  

Poměrně výstižně tuto situaci popisuje níže přiložený obrázek 2 a úryvek z Národní 

strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním: „Z hlediska 

veřejnozdravotního i ekonomického je nejúčinnější řešení v hledání rovnováhy mezi prohibicí 

a volným trhem. Panuje shoda na tom, že závislost míry zdravotní a společenské škodlivosti 

užívání návykových látek na míře přísnosti regulace má podobu křivky ve tvaru písmene U, kdy 

neregulovaný volný trh na jedné straně a přísná prohibice na straně druhé jsou spojeny 

s vysokými zdravotními a společenskými škodami, přičemž nejnižší škody a nejvyšší míra well-
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being (společenského blahobytu) jsou spojeny s přiměřenou regulací nabídky na nejnižším bodě 

U křivky.“684 

Obrázek 2: „U“ křivka závislosti škodlivosti užívání návykových látek a well-being 

společnosti na míře omezování nabídky 

 

 

Zdroj: Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

2019–2027685 

 

Zdá se, že míra omezování nabídky, ke které přistoupil nový zákon o hazardních hrách 

(při zohlednění způsobu jeho následná interpretace a aplikace), se pohybuje spíše v pravé části 

křivky, ve které již dochází ke znatelnému nárůstu zdravotních a společenských škod za 

současného snížení míry společenského blahobytu. Toto vychýlení je po předchozí liberální 

právní úpravě pochopitelné, přesto by podle mého názoru nemělo mít za následek abdikaci na 

snahu v hledání optimálního bodu přiměřené regulace, který přináší největší míru společenského 

blahobytu.  

 
684 SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY. 2019. Národní strategie 

prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 [National Strategy on Addictive 

Behavior Prevention and Harm Reduction 2019–2027]. Praha: Úřad vlády České republiky, s. 47. ISBN 978-80-

7440-231-9. Obrázek 2 upraven NMS podle Transform Drug Policy Foundation, 2013, Alice Rap, 2014, Anderson a 

kol., 2017, Global commission on drug policy, 2018. 
685 Tamtéž. 
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V případě zákona o dani z hazardních her a souvisejících daňověprávních předpisů lze 

nejzákladnější koncepční doporučení spatřovat v příklonu k principům legislativní zdrženlivosti. 

Za posledních sedm let byla právní úprava zdaňování hazardních her novelizována pětkrát. Při 

podobném legislativním kvapíku není možné, aby se provedené změny stihly projevit dříve, než 

je přistoupeno k další změně. Lze jednoznačně doporučit, aby byly další změny přijímány až po 

důsledném vyhodnocení dopadů změn posledních včetně provedení dopadových analýz 

a rozboru, zda poslední změny skutečně přinesly sledovaný efekt. Daň z hazardních her 

představuje primárně fiskální nástroj, který je schopný zabezpečit do veřejných rozpočtů inkaso 

přesahující 10 mld. Kč ročně, což lze s ohledem na velikost daného odvětví považovat za velmi 

signifikantní příjem pro veřejné rozpočty.  

Daňová debata se v posledních letech omezuje výhradně na debatu o výši sazby 

u jednotlivých dílčích základů daně. V této práci bylo rozebráno několik oblastí, které by si 

zasloužily větší pozornost, neboť v praxi přinášejí, případně mohou přinášet, větší systémová 

rizika než nevhodně nastavená sazba daně.  

V rámci debaty o sazbě daně bych se přimlouval za opuštění hlediska škodlivosti při 

hledání její odpovídající výše. Škodlivost jednotlivých her je obtížně objektivně hodnotitelná, 

neboť strukturální charakteristiky hazardních her, které lze obecně považovat za měřítka 

škodlivosti, nejsou pevně svázány s jednotlivými druhy hazardních her. Diferenciace sazeb na 

základě kritéria škodlivosti vede k vytváření rizikovějších her pod pláštíkem těch druhů 

hazardních her, které jsou považovány za méně škodlivé, a jsou tudíž méně zdaněny. Některé 

mezinárodní studie navíc prokazují, že rizika problémového hráčství nejsou přímo závislá na 

druhu hazardní hry, ale podílí se na nich celá řada jiných faktorů, jako je dostupnost hazardních 

her nebo motivační a situační faktory na straně hráče.  

Při určování výše sazby daně by se tak mělo podle mého názoru de lege ferenda vycházet 

primárně ze ziskovosti jednotlivých druhů hazardních her, přičemž by v této analýze měly být 

zohledněny nejen výhernosti jednotlivých druhů her, ale také související náklady spojené s jejich 

provozováním, které se u jednotlivých druhů her mohou velmi významně lišit. Sledování faktoru 

ziskovosti může přispět také ke zvýšení inkasa daně z hazardních her, což je, byť se to 

Ministerstvo financí ČR snaží zastírat, primární cíl časté manipulace s výší sazeb u daně 

z hazardních her.  

Pokud jde o zavedení daně z výher hráčů hazardních her, zde lze jen stručně doporučit 

rychlé opuštění tohoto experimentu. Zavedení daně z výher povede podle provedené analýzy 

k poklesu celkového inkasa ze sledovaného odvětví. Díky absenci jakýchkoliv kontrolních 

mechanismů a celé řadě legálních způsobů, jak nově zavedený systém zdanění výher obejít, bude 
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tato nová povinnost zhusta nerespektována, což povede k erozi právní normy. Stejně tak povede 

zavedení daně z výher k rozvoji černého trhu, jak ostatně ukazují zkušenosti z několika málo 

evropských států, které se v honbě za domnělým fiskálním přínosem tohoto opatření k zavedení 

daně z výher odhodlaly. 

Třetí výzkumná otázka se také táhla jako pomyslná červená nit všemi zkoumanými 

kapitolami regulace hazardních her. Třetí v úvodu této práce položená výzkumná otázka zněla: 

 Byly při přípravě obou zákonů odpovídajícím způsobem využity poznatky ze souvisejících 

vědních oborů? 

 Multidisciplinární přesah zkoumané problematiky byl zdůrazňován na mnoha místech. 

V této práci byla zvýšená pozornost věnována právě specifickým poznatkům ze souvisejících 

mimoprávních oborů, bez kterých je podle mého názoru vytvoření efektivního právního rámce 

v oblasti hazardních her nemyslitelné.  

Na mnoha místech byly podány přesvědčivé důkazy o tom, že při přípravě obou zákonů 

nebyly tyto poznatky získány, respektive byly ignorovány a nastavené způsoby regulace popírají 

základní východiska, na kterých by měla správná regulace stát. V tomto směru tedy spatřuji 

významný prostor pro zlepšení.  

Bez proběhlé diskuse o filosofických, morálních a etických východiscích regulace 

hazardních her postrádá nastavený regulační model hodnotové ukotvení, které právní úpravu 

odsuzuje k častým změnám a postupné erozi. Bez respektování východisek z psychologie, 

adiktologie a medicíny může právní úprava působit protektivně, nicméně v praxi nebude 

přispívat k ochraně hráčů hazardních her ani ke snižování celospolečenských škod hazardního 

hraní. Bez respektování základních principů ekonomie spojených s elasticitou poptávky nebo 

teorií ekonomického přebytku může docházet k neustálým změnám daňového zatížení 

hazardních her, které se budou nadále projevovat pouze snižováním daňového výběru a růstem 

černého trhu. Apel na větší respekt k vědeckým závěrům mimoprávních vědních oborů v procesu 

právní regulace hazardních her představuje jeden ze stěžejních závěrů této práce.  

7.2 Epilog 

„Alea iacta est.“ Kostky jsou vrženy. Český zákonodárce překročil Rubikon a pomalu 

našlapuje v dříve zapovězeném území regulace a zdaňování hazardních her provozovaných 

v prostředí internetu. Kostky jsou vrženy a dosažený součet určitě mohl být horší. Zákon 

o hazardních hrách i zákon o dani z hazardních her již tři roky systematicky a koncepčně regulují 

oblast provozování hazardních her v České republice. Přes dosažený součet na kostkách bychom 
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však neměli usnout na vavřínech. Je mnoho oblastí, kde se může stávající regulace hazardních 

her zlepšit. Hazard tu s námi vždycky byl a bude. Věřím, že na další hod se můžeme připravit i 

s využitím poznatků shromážděných v této práci. Přejme si tedy štěstí. Vždyť to přeje 

připraveným.  
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. března 1994 ve věci C-275/92 Schindler. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. června 2010 ve věci C-203/08, Sporting 

Exchange Ltd proti Minister van Justitie. 

 

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. září 2019 ve věci C-42/07 Liga Portuguesa. 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 

v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. [online]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

[online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274 
 

Důvodová zpráva k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších 

předpisů. [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136274
https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115507


 

295 

 

 

 

Jednání vlády ze dne 27. 5. 2019. In: Informační systém ODok. [online]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-05-27 

 

KAISNER, J. Náklady a výnosy regulace hracích automatů pro obce. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 2015, s. 13. Vedoucí práce doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 

Lotyšský zákon o hazardních hrách. [online]. Dostupné z: https://likumi.lv/ta/en/en/id/122941-

on-gambling-and-lotteries 

 

Programové prohlášení vlády České republiky. [online]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-

vlady-cerven-2018.pdf 

 

Protokol z 33. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 9. 7. 2019. [online]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/033schuz/s033008.htm#r1 

ŘEHOLA, Jan. Právní úprava provozování loterií a jiných podobných her se zaměřením na 

loterie a jiné podobné hry provozované prostřednictvím sítě Internet. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2010. Vedoucí práce JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

Sněmovní tisk č. 509/0 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní – 

EU. [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=509 

 

Sněmovní tisk č. 579/0 – závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). [online]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=115505 
 

Text návrhu slovenského zákona o hazardních hrách. [online]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=378 

 

Úmluva o spolupráci a jednotnosti přístupu k regulaci internetových hazardních her mezi Francií, 

Španělskem, Itálií a Portugalskem ze dne 6. 7. 2017. [online]. Dostupné z: 

http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20170706CP.pdf 

 

Usnesení vlády č. 329 ze dne 13. května 2019. [online]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABCCDP6XD 

 

Usnesení Vlády České republiky č. 655 ze dne 6. 9. 2012. [online]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97C2PYX9 

 

Usnesení Vlády České republiky č. 746 ze dne 15. září 2014. [online]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-09-15 

 

Zákon č. 30/2019 Z.z., o hazardních hrách. [online]. Dostupné z: 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-30 

 

 

 

 

 

 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-05-27
https://likumi.lv/ta/en/en/id/122941-on-gambling-and-lotteries
https://likumi.lv/ta/en/en/id/122941-on-gambling-and-lotteries
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/033schuz/s033008.htm#r1
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=509
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=115505
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=378
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/cs/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=378
http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20170706CP.pdf
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABCCDP6XD
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN97C2PYX9
https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2014-09-15
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-30


 

296 

 

 

Přílohy  

Tabulka 2: Zdanění provozovatelů loterií v EU 

 

STÁT LICENCE HAZARDNÍ DAŇ JINÝ POPLATEK 

 

 

Belgie 

 

 

Monopol – státní 

společnost 

 • Roční 

poplatek 

určený státu 

za právo 

provozovat 

135 milionů 

eur 

• Roční dotace 

na veřejně 

prospěšné 

účely ve výši 

183,5 

milionů eur 

• Celkem vždy 

min. 

314 milionů 

eur (za 

určitých 

podmínek lze 

oba poplatky 

zvýšit).  

Bulharsko Monopol s výjimkou 

Kena a okamžité 

loterie 

15 % z obratu (LB 

i online) 

 

 

Dánsko 

 

Monopol – státní 

společnost 

 

Odpovídající 15 % 

z každé výhry nad 

cca 300 eur, 

charitativní loterie 

17,5 %, hradí se 

týdně (tzn. že 

provozovatel uhradí 

státu odpovídající 

procentuální částku 

daně, neponíží o toto 

výhru účastníka) 

 

Estonsko Monopol – státní 

společnost 

18 % z obratu  

Finsko Monopol – státní 

společnost 

12 % GGR  

 

Francie 

 

Monopol – částečně 

privatizován, stát nyní 

vlastní cca 25 % 

 • Poplatek za 

25 let 

výlučného 

provozování 



 

297 

 

 

ve výši 

380 milionů 

eur (2019–

2044) 

• Sociální 

odvod ve 

výši 6,2 % 

GGR 

• Odvod ve 

výši 5,1 % 

GGR pro 

Národní 

centrum 

rozvoje 

sportu 

 

Irsko 

 

Monopol – soukromé 

konsorcium 

 • Poplatek za 

výlučné 

právo 20 let 

provozovat 

loterie (od 

2014) – 

405 milionů 

eur 

• Povinnost 

odvodu ve 

výši 65 % 

GGR na 

veřejně 

prospěšné 

účely. 

 

Itálie 

 

Mix státního 

monopolu 

a soukromých koncesí 

 Lottomatica – v roce 

2016 získala práva 

na 9 let, poplatek 

provozování – 

770 milionů eur  

Rozdělení fin. 

prostředků: 

• Cca 77,5 % 

činí výhry 

účastníků 

• 8 % získají 

maloobchodn

íci 

• 6 % získá 

provozovatel 

• 8,5 % získá 

stát 

 

 

Kypr 

 

Monopol – „OPAP  

 Rozdělení 

finančních 
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Cyprus“ (společnost 

původně založená 

mezinárodní dohodou 

Řecko – Kypr, 

vlastnické podíly 

OPAP Greece a Kypr) 

prostředků: 

• 6 % z obratu 

na provoz 

společnosti 

OPAP 

Cyprus 

• 10 % 

z obratu 

náleží 

mateřské 

společnosti 

OPAP 

Greece 

• 2 % z obratu 

jsou reklamní 

náklady 

• 1 % z obratu 

jsou náklady 

na podporu 

sportu 

a kultury 

(max. 2 %) 

• Zbývající 

částka (po 

odečtení 

výher) je 

vyplacena 

státu 

 

 

Litva 

 

Licence jsou dostupné 

6 % z nominální 

hodnoty vydaných 

tiketů 

Odvod na 

charitativní 

účely/sponzoring – 

8 % z nominální 

hodnoty vydaných 

tiketů 

Lotyšsko Monopol – státní 

společnost 

10 % z obratu  

 

Maďarsko 

 

Monopol – státní 

společnost 

 

24 % měsíčního 

„prize poolu“  

 

 

 

Malta 

 

Monopol – soukromá 

společnost Maltco 

lotteries 

 

5 % z obratu 

Poplatek za výhradní 

licenci na 10 let 

(2012–2022) ve výši 

39,1 milionu eur 

 

Německo 

Monopol pro 

jednotlivé státní 

loterie + „podlicence“ 

 

20 % z obratu 

 

 

Holandsko 

 

„Státní loterie“ + 
• Státní loterie 

– 15 % 
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licence z hodnoty 

prodaných 

tiketů + 

18 % GGR 

• Licence 

(online) – 

30,1 % GGR 

 

Polsko 

 

Monopol – státní 

společnost 

• Číselné 

loterie – 

20 % 

z obratu 

• Okamžité 

loterie – 

15 % 

z obratu 

 

 

Portugalsko 

 

Monopol – státní 

společnost 

 100 % čistého 

provozního zisku je 

rozděleno dle 

zákonných 

podmínek na 

zákonem stanovené 

účely (zdravotnictví, 

sociální podpora, 

podpora sportu 

mládeže atd.) 

 

Rakousko Monopol – subjekt 

s podílem státu 

a soukromými 

podílníky 

16 % z obratu 

 

 

 

Rumunsko 
• Landbased – 

státní monopol 

• Online – 

licence 

dostupné 

 

Online – 16 % GGR 

 

 

Státní monopol (LB) 

– poplatek 

180 000 eur ročně 

 

Řecko 

 

Monopol – OPAP – 

soukromá společnost 

(původně státní 

společnost, která byla 

privatizována) 

 

• OPAP - 5 % 

GGR 

• „Státní 

loterie“ – 30 

% GGR 

• Poplatek za 

licenci 

(2020–2030) 

375 milionů 

eur  

• 2013 vznik 

další „státní 

loterie“ 

(OPAP + 

2 subjekty), 

práva na 

provozování 

po dobu 

12 let – 

190 milionů 



 

300 

 

 

eur 

 

 

Slovensko 

Číselná loterie – 

monopol – státní 

společnost TIPOS 

20 % z herní jistiny 

(z obratu) 

 

Slovinsko Monopol – státní 

společnost 

5 % GGR (státní 

společnost) 

 

 

Španělsko 

 

Monopol pro 

celostátní provoz – 

státní společnost 

 Není stanovena 

žádná hazardní daň – 

celý čistý zisk 

z provozování je 

rozdělen na základě 

zákonných 

podmínek na 

konkrétní 

společensky 

prospěšné účely 

Švédsko Monopol – státní 

společnost 

15 % GGR  

 

Velká 

Británie 

• Jedna 

„Národní 

loterie“ – 

Camelot 

(soukromá 

společnost) 

• spousta 

menších loterií 

na lokální 

úrovni – 

sociální, 

lokální, 

zákaznické atd.  

 

12 % z uhrazených 

tiketů (z obratu) 

Podpora „Národní 

loterie“ „veřejně 

prospěšným účelům“ 

za rok 2019 dosáhla 

výše 1619 milionů 

liber  

(historicky již více 

než 40 miliard liber 

od roku 1994)  

Chorvatsko • Státní 

monopol  Hrva

tska Lutrija 

10% z obratu  

 

Zdroj: Vlastní rešerše národních právních řádů ve zkoumaných evropských zemích 
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Tabulka 3: Srovnávací analýza zdanění kursových sázek, technických a živých her v EU 

 

 

 

 

DAŇ Z HAZARDNÍCH 

HER 

 

STÁT Kurzové sázky 

 

Technické hry/živé hry 

 

Belgie 

 

11 % GGR online,  

15 % GGR LB 

 

• Online – 11 % GGR 

• LB – 33 % GGR, resp. 44 % 

GGR nad 865 000 € 

(Flemish region) / nad 

1 360 000 € (Walloon 

a Brussel) 

 

Bulharsko 

 

• Online – 20 % GGR  

• LB – 15 % z obratu 

 

• LB – 

o Technické zařízení 

1000 €/rok 

o Ruleta – 44 000 €/rok 

o Ostatní – 10 000 

€/rok 

• Online – 20 % GGR 

 

 

Dánsko 

 

• Online – 20 % GGR  

• LB – státní monopol 

 

• Online – 20 % GGR 

• LB – 45 % GGR 

o Technické zařízení 

mimo casino – 41 %  

GGR 

 

 

Estonsko 

 

• Online – 5 % GGR 

 

• Online – 5 % GGR 

• LB: 

o Hrací stůl - € 

15 336/rok 

o Technické zařízení € 

3600 + 10 % 

GGR/rok 

 

 

Finsko 

 

• Státní monopol – 12 % 

GGR (onl/LB) 

 

 

• Státní monopol – 12 % GGR 

(onl/LB)  

 

Francie 

 

• Online: 9,3 % z obratu 

• LB – monopol: 9,3 % 

z obratu 

 

• Online – zakázán 

• LB – progresivní zdanění ve 

výši 6–83,5 % GGR 
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Chorvatsko 

 

• Online (musí provozovat i 

LB) - 5 % z obratu 

 

 

• Online – 15 % GGR 

o Turnaje – 25 % GGR 

• LB – 15 % GGR 

o Turnaje – 25 % GGR 

 

 

Irsko 

 

• Online: 2 % z obratu 

• LB: 2 % z obratu 

 

• Online Casino – 

neregulováno, není možné 

získat licenci 

• LB Casino – neregulováno, 

není možné získat licenci 

 

 

Itálie 

 

• Online – 25 % GGR,  

• LB – 20 % GGR 

 

• Online – 25 % GGR 

• LB: 

o VLT – 8,6 % 

z obratu 

o AWP – 24 % 

z obratu 

*Zdanění se mění každý rok  

 

 

Kypr 

 

• Online – 13 % GGR 

• LB – 13 % GGR 

 

• Online – zakázán 

• LB – 15 % GGR 

 

 

Litva 

 

• Online: (podmínka licence 

na LB) – 13 % GGR  

• LB – 18 % GGR 

 

• Online (podmínka licence na 

LB): 13 % GGR 

• LB:  

o Živá hra: 27 600 € 

hrací stůl/rok 

o VLT: 3120 € 

zařízení/rok  

 

 

Lotyšsko 

 

• Online: 10 % GGR 

• LB: 15 % GGR 

 

• Online: 10 % GGR 

• LB:  

o Ruleta, karty, kostky: 

28 080 € stůl/rok 

o VLT: 5172 € 

zařízení/rok 

 

 

Maďarsko 

 

Státní monopol: 

• Online – 15 % GGR,  

• LB – 20 % GGR 

o Totalizátor 17 %  

 

• Online - pouze s licencí na 

LB: 

o 30 % GGR do 

32 mil. € 
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GGR o 8 886 503,488 € + 

10 % GGR z částky 

nad 32 mil. € 

o Pokud zisk u onlinu 

vyšší než z LB, pak 

rozdíl daněn dalšími 

15 % GGR 

• LB:  

o 30 % GGR do 

32 mil. €  

o 10 % GGR z částky 

nad 32 mil.  € 

 

 

Malta 

 

• Online: 5 % GGR 

• LB: 5 % GGR 

 

• Online: 5 % GGR 

• LB: 5 % GGR 

 

 

Německo 

 

• Online: 5 % z obratu 

• LB: 5 % z obratu 

 

• Online – zakázáno 

• LB: 

o Technická hra 20 % 

z obratu 

Roztříštěnost dle jednotlivých 

zemí 

 

 

Nizozemí 

 

• Online – není možné získat 

licenci  

• LB: 30 % GGR 

 

• Online: není možné získat 

licenci 

• LB (státní monopol): 30 % 

GGR 

 

 

Polsko 

 

• Online: 12 % z obratu 

• LB: 12 % z obratu 

 

• Online – státní monopol: 

50 % GGR 

• LB: 50 % GGR  

 

 
Portugalsko 

 

• Online (fakticky 

monopol): 8–16 % 

z obratu (progrese dle výše 

obratu),  

• LB (fakticky monopol):  

6,7 % z obratu 

 

• Online: 15 % GGR do výše 

5mil. € GGR, (následně 

zvyšování do výše 30 % 

GGR) 

• LB: sazby dle regionů 

o 17 %, 25 %, 30 %, 

35 % a 50 % GGR  

 

 

Rakousko 

 

2 % z obratu 

 

• Online casino – monopol – 

30 % GGR 

• LB – 30 % GGR 
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Rumunsko 

 

• Online: 16 % GGR (min. 

100 tis. €) 

• LB:  

 

 

• Online: 16 % GGR (min. 

100 tis. €) 

• LB: 

o  60 000 € hrací stůl/ 

rok – v Bukurešti 

o  30 000 € hrací 

stůl/rok – mimo 

Bukurešť 

o VLT: 4000 € 

zařízení/rok + 3 % 

GGR 

 

 

Řecko 

 

• Online: 35 % GGR 

• LB – soukromý monopol 

 

• Online: 35 % GGR 

• LB VLT: soukromý 

monopol: 35 % GGR 

• LB ostatní: 

o 20 % GGR z částky 

do 100 mil. € 

o 15 % z částky od 100 

do 200 mil. € 

o 12 % z částky od 200 

do 500 mil. € 

o 8 % z částky nad 

500 mil. € 

+ 1 % z celkového GGR 

 

 

Slovensko 

 

• Online – 6 % z obratu,  

o při kombinaci 

technické hry 

a kurzové sázky – 

22 % GGR  

• LB – 6 % z obratu 

 

 

• Online: 22 % GGR 

• LB:  

o Živá hra: 22 % GGR 

o VLT: 5500 € 

zařízení/rok 

 

Slovinsko 

 

 

• Online (státní monopol): 5 

% GGR 

• LB (státní monopol): 5 % 

GGR 

 

 

• Online (podmínkou LB 

licence): 18 % GGR 

• LB: 18 % GGR 

 

Španělsko 

 

• Online – 20 % GGR 

• LB – roztříštěnost – 10 % 

GGR / 12 % GGR /  20 % 

GGR / 10 % z obratu 

 

 

• Online: 20 % GGR 

• LB: roztříštěnost, většinou 

progrese 10 % až 60 % GGR 
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Švédsko 

 

 

• Online: 18 % GGR 

• LB: 18 % GGR 

 

• Online: 18 % GGR 

• LB – státní monopol – 18 % 

GGR 

 

 

Velká 

Británie 

 

• Online: 21 % GGR 

• LB: 15 % GGR 

 

• Online: 21 % GGR 

• LB:  

o Do 2 423 500 £ GGR 

– 15 % 

• Následujících 1 670 500 £ 

GGR – 20 % 

• Následujících 2 925 500 £ 

GGR – 30 % 

• Následujících 6 175 500 £ 

GGR – 40 % 

Zbývající GGR – 50 %  

 

 

 

Zdroj: Vlastní rešerše národních právních řádů ve zkoumaných evropských zemích 
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Tabulka 4: Inkaso daně z hazardních her v letech 2017–2019 

 

 

Druh hazardní 

hry 

 

2017 

 

2018 

(meziroční změna 

v %) 

 

2019 

(meziroční změna 

v %) 

 

 

Porovnání 

2017/2019 

 

Loterie 

 

1 347 268 

 

1 533 592  

(14 %) 

 

 

1 655 458  

(7,9 %) 

 

308 190 

(22,88 %) 

 

Kurzová sázka 

 

1 703 525 

 

1 737 249 

(2 %) 

 

2 030 884 

(16,9 %) 

 

327 359 

(19,22 %) 

 

Totalizátorová 

hra 

 

664 

 

1 075 

(62 %) 

 

572 

(-46,8 %) 

 

–92 

(-13,76 %) 

 

Bingo 

 

1 761 

 

1 692 

(–4 %) 

 

 

1 779 

(5,14 %) 

 

18 

(1,02 %) 

 

Technická hra 

 

8 555 338 

 

5 204 860 

(-39 %) 

 

6 281 099 

(20,68 %) 

 

–2 274 239 

(–26,58 %) 

 

Živá hra 

 

485 476 

  

524 680 

(8 %) 

 

525 868 

(0,23 %) 

 

1 188 

(8,32 %) 

 

Tombola 

 

39 

 

27 

(–31 %) 

 

26 

(–3,7 %) 

 

–13 

(-33,33 %) 

 

Turnaj malého 

rozsahu 

 

9 

 

0 

 

0 

 

–9 

 

CELKEM 

 

12 094 080 

 

9 003 175 

(–25,5%) 

 

10 495 686 

(16,58 %) 

 

–1 598 394 

(–13,22 %) 

 

 

Zdroj: Údaje Ministerstva financí ČR a vlastní výpočty 
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Abstrakt v ČJ 

 

Alea iacta est – Východiska současné právní úpravy hazardních her 

s důrazem na finančněprávní aspekty jejich regulace 

 
 

Práce se zabývá obecnými východisky stávající právní úpravy provozování hazardních her na 

území České republiky, a to jak z národní, tak nadnárodní perspektivy. Kromě podrobného 

zkoumání základů právní úpravy je pozornost věnována také vybraným finančněprávním 

aspektům regulace hazardních her, zejména oblasti daně z hazardních her, problematice zdanění 

výher nebo otázce využití kryptoměn a technologie blockchain při provozování hazardních her.  

 

Práce se skládá ze tří komplementárně propojených částí. V první interdisciplinární části je 

nejprve prozkoumán fenomén hazardních her pohledem neprávních vědních oborů. Objevují se 

zde poznatky ze sociologie, ekonomie, filosofie, etiky, psychologie a nechybí ani krátký pohled 

do historie a budoucnosti hazardních her.  Mezioborový přesah a zohlednění vědeckých 

poznatků ze souvisejících vědních oborů je nezbytným předpokladem pro tvorbu takové právní 

úpravy, která je způsobilá dosáhnout sledovaných cílů.   

 

Politika snižování škod („harm reduction“) je blíže zkoumána ve druhé části této práce. V té jsou 

podrobně analyzovány otázky související s problémovým hráčstvím hazardních her a nástroji, 

které mohou nepříznivé dopady nadměrného hraní snižovat. Podrobně jsou rozebrány i příčiny 

vzniku a rozvoje problémového hráčství. Provedená analýza efektivity jednotlivých 

preventivních nástrojů a opatření uplatňovaných v rámci českého zákona o hazardních hrách se 

opírá především o poznatky ze zahraničních vědeckých prací a odborných studií mapujících 

chování hráčů hazardních her. Získané poznatky jsou aplikovány na stávající právní úpravu, 

a kde je to vhodné, jsou navrhovány i změny de lege ferenda. 

 

Třetí část se pak zabývá rozborem finančněprávních aspektů regulace hazardních her, zejména 

aspektům daňověprávním a otázce využití moderních technologií s blízkým vztahem 

k finančnímu právu k provozování hazardních her. V rámci analýzy právní úpravy zdaňování 

hazardních her je provedena i rozsáhlá mezinárodní komparativní analýza způsobů, jakým ke 

zdaňování hazardních her přistupují ostatní státy Evropské unie. S využitím této analýzy jsou 

v závěru formulovány doporučení, které by pro futuro mohly přispět k tomu, aby i v oblasti 

zdaňování hazardních her bylo dosaženo sledovaných fiskálních cílů. 
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Abstrakt v AJ 

 

Alea Iacta Est – Starting Points of The Current Regulation of Gambling with 

Emphasis on Financial and Legal Aspects of Its Regulation  

 

 

The thesis deals with the general starting points of the current legal regulation of gambling in the 

Czech Republic, both from the national and international perspective. In addition to a detailed 

examination of the fundamentals of the legislation, attention is also paid to selected financial and 

legal aspects of gambling regulation, especially the area of gambling tax, the tax on winnings, 

and the matter of use of cryptocurrencies and blockchain technology in the gambling field. 

 

The thesis consists of three complementary interconnected parts. In the first, interdisciplinary 

part, the phenomenon of gambling is examined first from the perspective of non-legal 

disciplines. There are findings from sociology, economics, philosophy, ethics, psychology and 

there is also a brief look into the history and future of gambling. Interdisciplinary overlap and 

taking into consideration scientific knowledge from related disciplines is a prerequisite for such 

a creation of legislation that could achieve the objectives pursued. 

 

Harm reduction gambling policy is examined in the second part of this thesis. This part analyses 

in detail issues related to problem gambling and the tools that can reduce the adverse effects of 

excessive gambling. The reasons for the origin and development of problem gambling are also 

analysed thoroughly. The carried-out analysis of the effectiveness of individual preventive tools 

and measures applied under the Czech Gambling Act is based primarily on findings from foreign 

scientific papers and expert studies mapping the behaviour of gamblers. The knowledge gained 

is applied to the existing legislation and, where appropriate, changes are proposed de lege 

ferenda. 

 

The third part deals with the analysis of the financial and legal aspects of the gambling 

regulation, especially the tax and legal aspects and the issue of use of modern technologies 

closely related to the financial law for the operation of gambling. An extensive international 

comparative analysis of the ways in which gambling taxation is approached by other EU 

Member States is also carried out as part of the analysis of the legislation on gambling taxation. 

Using this analysis, recommendations are formulated at the end that could contribute pro futuro 

to the achievement of the fiscal objectives pursued also in the area of gambling taxation. 

 

Klíčová slova: gambling, financial and legal aspects, gambling tax  


