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1 Úvod 

 

Už v dávné historii můžeme najít zmínky o nejrůznějších sázkách, hrách a sázení 

obecně. Sázení je jednou z nejstarších zábav, které lidstvo zná. V průběhu století 

dostávala tato zábava stále konkrétnější obrysy a postupem času se zformovala až do 

současné podoby. Možností sázení je nesčetné množství a můžeme je najít 

v nejrůznějších formách, ať už se jedná o loterie, karetní hry či kurzové sázky, nejčastěji 

spojované se světem sportu. Stejně tak se vytvářely instituce a společnosti, které své 

podnikání zaměřily právě na provozování sázkových her a loterií. Tato práce bude 

zaměřena na provozovatele kurzových sázek, na jejich elementární fungování a 

vzájemnou interakci se sportovní scénou. 

 

Počátky sázení lze najít už v dávné historii, konkrétní podobu však začalo sportovní 

sázení dostávat až na dostihových závodištích. Dostihové sázení v průběhu času doplnily 

sázky na fotbalová, basketbalová, hokejová a další utkání. Osamocené bookmakery 

nahradily kamenné sázkové kanceláře, do kterých si lidé mohli jít podat svůj tiket, 

vytvořený z nabídky kurzů, těm poté ke konci devadesátých let s rozmachem internetu 

začaly konkurovat hromadně vznikající online sázkové kanceláře. Nabídky všech 

poskytovatelů sázek se neustále zvětšují, výčet nabízených utkání skýtá stále častěji i 

velmi exotické příležitosti. Lineárně také vzrůstá množství kurzových sázek pojících se 

s jednotlivými zápasy.  

 

Nepřímý vliv sázkových kanceláří, ať už kamenných, nebo především těch 

internetových, na současné sportovní dění je nepopiratelný. Stále se množí případy 

ovlivňování jednotlivých zápasů či závodů a postupně tento „nešvar“ začíná konkurovat 

globálnímu dopingovému problému či korupčním aférám. Především v poslední době se 

začínají okolo sázkového průmyslu sdružovat jednotlivé organizované skupiny, které ho 

v mnohém „pomáhají“ propojovat právě s korupcí.  

 

Již odedávna jsou známy případy ovlivňování dostihových závodů. Historie tohoto 

sportu je protkána nejrůznějšími útoky na fyzické zdraví zvířat, právě za účelem 

snadného zisku díky dostihovému sázení. Tyto snahy přetrvaly až do současnosti, jen 
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s tím rozdílem, že dnes je cestou k takovému výdělku snaha o ovlivňování samotných 

sportovců, ať už formou uplácení či v některých případech i výhružek a fyzických útoků. 

Stejně tak jako tomu bylo v začátcích nejen dostihového, ale i sportovního sázení jako 

celku, i dnes je snahou mnoha jedinců nalézt cestu, kterou by bylo možné obejít 

stanovené systémy a vyhnout se tak hrozbě v podobě rizika prohry. Tento fakt 

samozřejmě není jen výsadou sportovního sázení, hráči se stále snaží vymyslet či 

vynalézt systém, kterým by bylo možné obehrát casina i loterijní společnosti, avšak 

v těchto případech má obrovský, dá se říci téměř bezvýhradný, vliv na výsledek sázky 

náhoda, čímž se možnost ovlivnění konečného výsledku značně stěžuje. 

 

 Oproti tomu ve sportu hrají roli lidé a jejich fyzické a mentální schopnosti, které utváří 

konečné výsledky zápasů, a šance na ovlivnění jich samotných je samozřejmě daleko 

větší a proto tento aspekt hrozí sportovnímu sázení daleko více a je tedy i nepoměrně 

nebezpečnější než je tomu u her s podstatným podílem faktoru náhody. Zde tedy do hry 

vstupuje ovlivnitelnost jednotlivých sportovců, především tedy finanční ovlivnitelnost. 

V dnešní době, kdy je sportovní činnost zdrojem obrovských peněz a špičkové evropské 

a světové sportovní kluby se v mnoha případech stávají ve velké míře spíše obchodními 

společnostmi, fotbalový tým Real Madrid by mohl být modelovým příkladem. V tomto 

světě hodnota peněz často převyšuje hodnotu sportovních výkonů a dává impuls právě 

k různým ať už sázkařským či korupčním aférám.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9



2 Cíle a úkoly práce 

 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout detailní pohled do prostředí sportovního sázení 

a poskytovatelů těchto sázek. Práce bude popisovat historický vývoj sázení od počátků 

až do současnosti, a to jak ve světovém, tak i v českém a československém měřítku. 

Pokusím se nahlédnout do systémů sázkových kanceláří a elementárních principů, dle 

kterých funguje jejich interakce se sportovním prostředím. 

 

Výsledkem diplomové práce by mělo být historické shrnutí vývoje světa sázkových 

kanceláří, které v současném světě mají své neoddiskutovatelné místo a také srovnání 

dvou v jisté míře konkurenčních světů poskytovatelů sázek, internetu a kamenných 

poboček, včetně jejich role v celém procesu sázení. V závěru pak připojím i stručnou 

predikci budoucího vývoje. 

 

K dosažení těchto výsledků je třeba prostudovat jak odbornou literaturu, především 

legislativní podklady, tak internetové zdroje, které hrají, díky faktu, že podstatná část 

podnikání sázkových kanceláří probíhá právě díky internetové síti, hlavní roli. Nezbytně 

nutné je také popsání metodologických východisek a jejich použití v praktické rovině. 

V mé práci budou těmito východisky popisná analýza, interview a vývojová studie. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Loterijní zákon 

Loterijní zákon, v plném znění „Zákon České národní rady ze dne 17.května 1990 o 

loteriích a jiných podobných hrách“, prošel během své existence několika novelizacemi. 

Poslední novelizace pochází z roku 2008 a přinesla mnoha sázkovými kancelářemi 

očekávané povolení internetového sázení, tedy možnost přijímání sázek prostřednictvím 

internetové sítě.  

 

Základní struktura loterijního zákona má mimo úvodních ustanovení dalších šest částí. 

Celý zákon obsahuje 53 paragrafů. 

 

3.1.1 Úvodní ustanovení 

 

Úvodní část v podstatě shrnuje pojem loterie a jiné podobné hry, který je obsažen 

v titulu zákona, jak z hlediska sázejících osob, tak z hlediska poskytovatelů loterií a her. 

„Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá 

fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje.“1 

Číselně je uzákoněna  také maximální pravděpodobnost výhry v loterii či podobných 

hrách: „Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 

písm. b) nesmí být menší než 1 : 200.“2 Loterii smí dle zákona provozovat jen právnická 

osoba s platnou licencí, jež má své sídlo na území naší republiky. Dle úvodních 

ustanovení zákona je věk fyzických osob, které se mohou loterie nebo podobných her 

zúčastnit, omezen výhradně na starší 18-ti let.  

 

Paragraf č.2 úvodních ustanovení specifikuje pojem loterie a jiné podobné hry. Dle této 

části spadají do zmíněné kategorie následující pojmy: 

 

 

                                                 
1 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.1. 
2 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.1. 
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 Peněžité nebo věcné loterie 

 Tomboly 

 Číselné loterie 

 Okamžité loterie 

 Sázkové hry provozované elektronicky 

 Sázkové hry, jejichž podstatou je uhodnutí sportovních výsledků a výhra se 

určuje poměrově z celkového množství přijatých peněz 

 Sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů 

 Sázkové hry, jejichž podstatou je uhodnutí sportovních výsledků a výhra se 

určuje předem daným kurzem 

 Sázkové hry provozované v hernách 

 Loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení 

 Dostihové sázky 

 

Loterijní zákon popisuje dva možné typy výher, finanční a movité. Finanční odměny 

mohou být předmětem výhry u všech peněžitých, číselných a okamžitých loterií. 

Výjimky jsou povoleny pouze po schválení odpovědným ministerstvem. Movité věci 

mohou být předmětem výher v případě věcných loterií a tombol. Takový typ odměny 

automaticky vylučuje jakékoliv finanční výhry, cenné papíry a vkladní knížky. 

 

Ve čtvrtém paragrafu je pospána jedna z velmi důležitých součástí loterijního zákona a 

systému sázkových poskytovatelů v našem prostředí. Každá společnost, jenž provozuje 

loterie a jiné podobné hry, je ze zákona povinna platit procentuální část výtěžku na 

prospěšné účely. Těmito prospěšnými účely je míněn příspěvek na sociální, zdravotní, 

kulturní, sportovní, ekologické či jinak veřejně prospěšný účel. Procento povinného 

odvodu z výtěžku se pohybuje v rozmezí 6 – 20 % a závisí na výši celkového výtěžku 

společnosti. „Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi 

vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které 

podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní 

poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s 
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provozováním her.“3 V následující tabulce je přesné rozvržení povinných, procentuálně 

vyjádřených, odvodů. 

 

Tabulka č.1: Procentuální podíl odvodů 

Výtěžek (v mil. Kč) do 50 50 - 100
100 - 
500 

500 - 
1000 

nad 
1000 

Procentuální odvod 6% 8% 10% 15% 20% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Základní jmění 

 

Provozovatelem všech druhů loterií, jenž jsou popsány zákonem, a sázkových her, u 

nichž je vyplácení výher závislé na množství peněz utržených z příjmu sázek, může být 

na území České republiky buď stát, či jiná státem pověřená organizace nebo akciová 

společnost, jejíž existence musí být podložena platnou licencí a základní jmění této 

společnosti bude minimálně 100 000 000 korun. Výše základního jmění se liší u 

jednotlivých druhů společnosti dle toho, jakou loterijní či herní činnost provozují. U 

sázkových her provozovaných pomocí zvláštního druhu žetonů je minimální výší tohoto 

jmění 30 000 000 korun. U sázkových kanceláří zaměřených na sportovní kurzové sázky 

je touto minimální částkou 10 000 000 korun. Casina, tedy provozovatelé sázkových her 

v hernách, jsou povinni složit minimální základní jmění ve výši 30 000 000 korun. 

Specifickým druhem sázek jsou sázky dostihové, v obou případech, ať už v podobě 

kurzových sázek či takzvaného totalizátoru, může být provozovatelem pouze stát, 

popřípadě státem pověřená organizace. 

 

„Jistota“ 

  

Každá společnost podnikající v oblasti loterií a jiných podobných her musí na speciální 

účet u bankovní instituce složit určitou částku, která slouží jako jistina k zajištění 

pohledávek vůči státu a obcím a současně je také pojistkou schopnosti vyplatit všechny 

výhry svým klientům. Výše této částky je opět u jednotlivých typů společností rozdílná: 

 
                                                 
3 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.3. 
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 Loterie (peněžité nebo věcné, číselné) – 50 000 000 Kč 

 Sázkové hry provozované elektronicky – 2 000 000 Kč 

 Kurzové sázky – 10 000 000 Kč 

 Sportovní sázky s poměrovým rozdělováním výher – 5 000 000 Kč 

 Sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů – 5 000 000 Kč 

 Loterie provozované pomocí technických zařízení – 5 000 000 Kč 

 Sázkové hry provozované v hernách (Casina) – 20 000 000 Kč 

 

 

3.1.2 Část první – Loterie a tomboly 

 

První částí zákona je podrobný popis systému loterií a tombol, od fáze povolování, přes 

samotné provádění, vyúčtování až k možnostem použití části výtěžku 

 

Povolování 

 

Povolení k provozování loterií a tombol mohou být uděleny na dvou různých úrovních: 

 

 Obecní úřad, popř. v Praze úřad městské části 

o v případě, že jde o tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč 

o v případě, že jde věcnou tombolu s herní jistinou do 200 000 Kč 

 Ministerstvo 

o v ostatních případech 

 

Samotná obec rozhoduje ve speciálních případech, například o tombolách, které patří ke 

koloritu akcí na lokální úrovni, jako jsou nejrůznější plesy a zábavy a které jsou 

dotovány převážně věcnými cenami darovanými pořádající organizací. 

 

Přesná specifikum platí pro cenu výher loterií v poměru k výši herní jistiny. „Úhrnná 

cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. 
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Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o 

některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.“ 4  

 

Provádění 

 

Klíčovým faktem je pro realizaci loterií a tombol výše herní jistiny. Finanční hladinou, 

odlišující dva póly je 50 000 Kč. Loterie a tomboly s herní jistinou vyšší než 50 000 

korun podléhají zákonnému nařízení, které opravňuje slosování pouze takových losů, 

které byly vytištěny Státní tiskárnou cenin v Praze. Státní tiskárna cenin (STC) vznikla 

společně se vznikem Československé republiky. Jejím prvotním smyslem byl tisk 

papírových peněz. Ten přetrval až do současnosti, kromě toho tiskárna připravuje a 

tiskne další ceniny, cenné papíry, státní dokumenty a další doklady, jenž musí obsahovat 

ochranu před zneužitím. Druhou skupinu loterií a tombol tvoří ty, které operují s herní 

jistinou nižší než je 50 000 Kč. V takovém případě musí být pouze opatřeny razítkem 

pořádající organizace a k jejich použití musel být vydán souhlas oprávněného orgánu. 

Stejně je tomu v případě samotného slosování, i zde je nezbytný přísnější dohled u 

loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 korun. Takové slosování může být 

realizováno jen za účasti notáře a orgánu státního dozoru. U loterií a tombol s herní 

jistinou pod 50 000 Kč je dostačující pouze přítomnost orgánu státního dozoru. Ani ta 

není nutná v případě, že herní jistina nepřesahuje 20 000 Kč. 

 

Organizátor loterie či tomboly je povinen před zahájením jmenovat buď loterní komisi, 

případně loterního zástupce. Loterní komise je nezbytná v případě, jedná-li se o pořádání 

loterie, u tombol je dostatečné pouze jmenování loterního zástupce.  

 

Vyúčtování 

 

„Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro 

vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, zároveň zajistí i vyúčtování akce, k 

jejímuž zabezpečení byla loterie nebo tombola povolena.“5 

                                                 
4 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.5. 
5 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.7. 
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V rámci závěrečného vyúčtování se mezi příjmy loterie nebo tomboly mimo jiné řadí i 

výhry, které nebyly v předem stanovené lhůtě vyzvednuty a taktéž výhry odpovídající 

neprodaným losům. 

 

3.1.3 Část druhá – Výherní hrací přístroje 

 

„Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově 

řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního 

hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích 

místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný 

výherní hrací přístroj.“6 Taková je podle zákona definice výherních hracích přístrojů. 

Takový přístroj musí být umístěn takovým způsobem, aby k němu osoby mladší 18-ti let 

neměly možnost přístupu, případně musí majitel a provozovatel zařízení, ve kterém se 

výherní přístroje nacházejí, zajistit, aby k tomuto přečinu nedocházelo. Každé zařízení 

musí uvést jméno osoby, jež přímo zodpovídá za fakt, že v daném zařízení nebude 

povolena hra nezletilých osob. Na hernu se vztahuje přímo zákaz vstupu osob mladších 

18-ti let. 

 

Dle zákona je dán přesný limit maximální hranice sázky a výhry pro jednotlivé hry na 

výherním hracím přístroji podle typu umístění. Pro běžný přístroj činí maximální možná 

sázka 2 Kč a výhra 300 Kč, u automatů umístěných v hernách je tento poměr zvýšen na 

5 Kč a 750 Kč. Poslední zvláštní skupinou jsou výherní přístroje umístěné v casinech, 

jejichž maximální limit na jednu sázku je 50 Kč a nejvyšší možná výhra z jedné hry 

50 000 Kč. Dle těchto regulí a maximálního počtu her realizovaných na jednom hracím 

přístroji za jednu hodinu je také uzákoněna takzvaná nejvyšší hodinová prohra.   

 

Každý potenciální provozovatel výherních hracích automatů musí obdržet povolení od 

příslušné instituce, zodpovídající za vydávání licencí. Takové povolení, pokud je 

                                                 
6 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.8. 
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vydáno, má posléze platnost po dobu jednoho kalendářního roku. V zásadě existují tři 

možnosti: 

 

 obecní úřad vydává povolení pro svůj územní obvod, 

 krajský úřad vydává povolení pro svůj správní obvod v případě, že 

provozovatelem je obecní úřad ve svém územním obvod, 

 ministerstvo v případě, že se jedná o výherní hrací přístroje v Casinech, nebo o 

přístroje, které jsou provozovány v cizí měně. 

 

 

3.1.4 Část třetí – Kurzové sázky 

 

Tato část zákona se přímo vztahuje na kurzové sázky, tedy typ sázek provozovaný 

sázkový kancelářemi, jenž se specializují na sportovní sázení.  

 

Povolování 

 

Povolení k provozování této činnosti může být uděleno na dobu maximálně 10 let. 

Žadatel o oprávnění musí též disponovat základním jměním ve výši 10 000 000 Kč. 

 

Vydání oprávnění k přijímání sázek 

 

„Všem osobám pověřeným přijímat sázky vydá orgán státního dozoru oprávnění k 

přijímání sázek (dále jen "oprávnění"), bez kterého nesmí nikdo žádné sázky přijímat. 

Oprávnění musí obsahovat jméno, rodné číslo a fotografii osoby oprávněné přijímat 

sázky, číslo oprávnění, označení provozovatele, datum vydání a razítko a podpis orgánu 

státního dozoru. Oprávnění je platné pouze pro územní obvod orgánu státního dozoru, 

který je vydal.“7 

 

Provozování 

                                                 
7 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.10. 
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Zákon umožňuje přijímat platby od svých klientů (sázejících) v obou formách, tedy ve 

formě hotovostní i bezhotovostní. Současně se na zaměstnance každé sázkové kanceláře, 

kteří sázky přijímají, vztahuje zákonný zákaz účasti na sázkách u provozovatele, který je 

zaměstnává. 

 

Vyúčtování  

 

Vyúčtování vůči příslušnému finančnímu úřadu probíhá  každý rok, dva měsíce po 

uplynutí kalendářního roku. Příjmy se v případě sázkových kanceláří, které provozují 

kurzové sázky, rozumí částka utržená za všechny přijaté sázky. Výdaji jsou míněny 

veškeré vyplacené výhry, náklady spojené s provozem, správní poplatky, odvody na 

státní dozor a také odvody na veřejně prospěšné účely (procentuální podíl závislý na 

výši výtěžku). „Odvod na státní dozor hradí provozovatel a činí 1 % z příjmu ze 

sázkových her sníženého o vyplacené výhry a je splatný čtvrtletně, do konce měsíce 

následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí na účet příslušného finančního úřadu.“8 

 

3.1.5 Část čtvrtá – Sázkové hry v casinu 

 

Zákonný provoz casina je velmi přísně ošetřen z hlediska bezpečnostních nároků. A to 

nejen po stránce technické, ale také herních regulí. Bez povolení ministerstva mimo jiné 

není možné provozovat služby casina v jiné, než domácí měně. 

 

Zabezpečení 

 

„Casino musí být vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením. 

Monitorovacím zařízením musí být obrazově a zvukově zaznamenán celý průběh všech 

provozovaných her, dále pak práce přípravné (výdej žetonů) a závěrečné (uzavírání 

stolů, počítání žetonů a hotovosti). Provozovatel je povinen uchovávat po dobu 90 

kalendářních dnů záznamy pořízené monitorovacím zařízením a pracovníkům státního 

                                                 
8 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.11. 
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dozoru umožnit přístup k těmto záznamům včetně jejich zapůjčení mimo prostor kasina. 

Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném záznamu. Bližší 

podmínky pro monitorování a uchovávání záznamů stanoví ministerstvo právním 

předpisem.“9 

 

Žetony 

 

Speciální pravidla jsou stanovena pro podobu žetonů, se kterými se v daném casinu 

hraje. „Nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti 

hodnotových žetonů schvaluje ministerstvo.“10 Z tohoto důvodu musí majitel či 

provozovatel casina nejprve zažádat o schválení formátu žetonů u příslušného 

ministerstva. Označení žetonu musí být jedinečné pro každé casino. Jedinou výjimkou 

je, pokud mají dvě či více casin stejného provozovatele, v tom případě mohou být žetony 

identické, avšak nikoliv přenosné. Vynášení žetonů z casina je protizákonné. 

Vstup do casina 

 

Vstup je povolen pouze osobám starším 18-ti let, kteří při vstupu předloží svůj doklad 

totožnosti. Povinností každého provozovatele je vedení evidence příchozích hráčů. 

Zaměstnanci jsou samozřejmě vyloučeni  z možnosti zúčastnit se jakýchkoliv her 

v rámci příslušného casina. 

 

3.1.6 Část pátá – Dostihové sázky 

 

„K provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) pověří stát zpravidla organizaci, 

která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.“11 Velké 

specifikum dostihových sázek je fakt že příjmy plynoucí z příjmu dostihových sázek 

nemohou být použity jinak, než na dotaci dalšího vývoje dostihového sportu. 

 

                                                 
9 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.12. 
10 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.12. 
11 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.13. 
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3.1.7 Část šestá – Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 

Šestá část zákona o loteriích a jiných podobných hrách je zároveň částí závěrečnou, 

obsahující upřesnění a specifikace k výše uvedeným částem a uzavírají celý zákon 

 

Společná ustanovení 

 

Orgán, který vydal povoleni pro provozovatele loterií a her či poskytovatele sázek, má 

právo toto povolení také zrušit, a to na základě prokázaných provinění, kterých se 

provozovatel dopustil. Povolení může být zrušeno i dodatečně na základě faktů, jenž 

byly prokázány s časovým odstupem, například při zjištění klamných faktů, které byly 

podány při žádosti o povolení. U hracích přístrojů může zodpovědný orgán zrušit 

povolení provozovatele v celé obci v případě, že: 

 

 Ve třech opakovaných případech bude zjištěno, že provozovatel povolil hru na 

výherních přístrojích osobě mladší 18-ti let. 

 

 Provozuje-li některý z nepovolených hracích přístrojů. 

 

 „Výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 

17 odst. 3 až 6. Přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u 

jediného provozovaného výherního hracího přístroje. Povolující orgán může 

vydat další povolení tomuto provozovateli nejdříve po uplynutí tří let.“12 

 

V případě loterií se regule rámcově neliší, povolení může být opět zrušeno v případě 

nedodržení některé z podmínek, na jejichž základě může být povolení uděleno a také 

v případě nedodržení předpisů. Mimo to může být společnosti dočasně pozastavena 

loterijní činnost, ne však po dobu delší než 30 dnů, ve kterých musí provozovatel loterie 

odstranit chyby, na jejichž základě mu byla licence pozastavena. Pokud existují závažné 

                                                 
12 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.13. 

 20



důvody, pro které tyto chyby v dané lhůtě nemohou být odstraněny, může být ze strany 

provozovatele zažádáno o dalších maximálně 30 dnů. 

 

Všechny loterie a jiné podobné hry musí bez výjimky splňovat všechny body zákona, 

v opačném případě jim nemůže být udělena licence. 

 

Státní dozor 

 

Existují čtyři možnosti, respektive čtyři orgány, které vykonávají dozor nad 

provozovateli loterií a jiných podobných her: 

 

 obce – pouze v případě, že je to právě obec, která vydává povolení, 

 

 krajské úřady – opět jen v případech, kdy samotný krajský úřad vydává povolení, 

 

 finanční úřady – ve případě, že povolení vydává ministerstvo. Pokud ano, 

rozlišují se dva případy: 

o Pokud provozovna leží mimo území Prahy a Brna, zodpovídá za státní 

dozor finanční úřad příslušné oblasti 

o Pokud provozovna leží na území Prahy a Brna, zodpovědnými orgány se 

stávají FÚ pro Prahu 1 a FÚ Brno I 

 

 ministerstva. 

 

Povinností příslušného orgánu, pověřeného státním dozorem nad provozovatelem, je 

kontrolovat zajištění regulérního provozu. Na druhé straně provozovatel je povinen 

umožnit osobě či osobám, jež jsou zodpovědné za dozor, přístup do provozních 

místností a poskytnout k nahlédnutí veškeré dokumenty související s účetnictvím, 

záznamy z technických nosičů dat či umožnit kontrolu technické způsobilosti herních 

zařízení.  

 

 

 21



Povinnost zachování mlčenlivosti 

 

„Provozovatel, osoby, které jsou k němu v pracovněprávním nebo obdobném poměru, 

zaměstnanci orgánu státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře, včetně jejich výhry či 

prohry.“13 Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. 

 

Udělování pokut 

 

Existuje několik alternativ rozdělování pokut v závislosti na druhu prohřešku a také 

instituce, jež vydala povolení k provozu loterií či jiných podobných her. Ze zákona se 

pravomoc k udělování pokuty vztahuje na tyto orgány: 

 

 Obec může udělit pokutu až do výše 150 000 Kč právnické osobě v případě, že 

provozuje loterii, tombolu či hrací přístroj bez povolení v jejím správním 

obvodu. Pokuta může být udělena i v případě, že provozovatel nedodržuje regule 

a ustanovení uvedená v rámci vydaného povolení. 

 

 Krajský úřad je oprávněn udělit pokutu až do výše 300 000 Kč, ve stejných 

případech jako obec. 

 

 

 Finanční úřad může udělit pokutu do výše 500 000 Kč za předpokladu, že 

právnická osoba provozuje loterie, tomboly či hrací přístroje bez povolení, jehož 

vydání spadá pod pravomoc ministerstva. Stejná hranice pokuty platí i pro 

případ, že provozovatel jedná proti předpisům uvedeným v jemu vydané licenci. 

 

 Orgán státního dozoru ukládá pokutu do výše 50 000 Kč v případě, pokud 

provozovatel poruší zákonnou povinnost umožnit osobám, jež vykonávají státní 

dozor: 

o přístup do obchodních prostor provozovny, 
                                                 
13 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.14. 
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o náhled do účetnictví a veškerých dokumentů provozovatele, 

o kontrolu technických aspektů hracích zařízení, 

o spolupůsobení během kontroly. 

 

 Orgán státního dozoru může uložit pokutu až do výše 5 000 Kč provozovateli, 

jenž ztratí oprávnění k provozu loterie či jiných podobných her. Pokud 

provozovatel ztrátu nenahlásí v řádném termínu, stanovuje se pokuta v plné výši. 

 

 Orgán státního dozoru ukládá pokutu do výše 50 000 Kč „fyzické osobě, která je 

k provozovateli v pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a 

účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s 

tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem.“14 

 

 Orgán státního dozoru může uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, v případě 

porušení nařízení o zákazu hry osob mladších 18-ti let, osobě, jež je za 

dodržování tohoto nařízení zodpovědná. 

 

 Orgán státního dozoru je oprávněn udělit pokutu do výše 500 000 Kč, v případě 

druhého prokazatelného porušení nařízení o zákazu hry osob mladších 18-ti let, 

osobě, jež je za dodržování tohoto nařízení zodpovědná. 

 

Tyto pokuty se v případě, že pokutu uděluje a vybírá obec či kraj, stávají součástí 

obecního, popř. krajského rozpočtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Zákon 202/1990 Sb. (poslední aktualizace 254/2008 Sb.) str.15. 
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3.2 Sázkové kanceláře dostupné v ČR 

 

3.2.1 Kamenné sázkové kanceláře 

 

Na českém trhu se v současné době pohybuje několik domácích společností, které 

zprostředkovávají sportovní sázky prostřednictvím kamenných poboček a některé z nich 

od uvolnění loterijního zákona také na internetu. Jakýsi protipól těmto společnostem 

tvoří zahraniční sázkové kanceláře, operující výhradně prostřednictvím internetových 

virtuálních poboček. Následující část obsahuje stručný profil nejvýraznějších domácích 

poskytovatelů kurzových sázek. 

 

Fortuna 

 

Sázková kancelář Fortuna, na jejímž počátku stála skupina čtyř osob, v čele s Michalem 

Horáčkem byla založena v porevolučním roce 1990. První pobočku otevřela společnost 

v témže roce 1.května. Již roku 1990 je ve většině velkých českých měst otevřena 

kamenná pobočka. Mezi léty 2004 a 2005 vstoupila do společnosti investiční skupina 

Penta, která odkoupila podíl a vytyčila si za cíl opět pozvednout poněkud stagnující 

jméno sázkové kanceláře. V současné době má Fortuna okolo 600 poboček po celé 

republice a své podnikání rozšířila i do dalších evropských zemí. Na Slovensku převzala 

síť poboček společnosti Terno a úspěšně se etablovala i v Polsku a Chorvatsku. Poměrně 

aktivně se firma věnuje i sponzoringu progresivních sportů, jakým je například florbal, 

jehož nejvyšší soutěž nese jméno Fortuna extraliga. Mimo to je také hlavním partnerem 

slovenské fotbalové reprezentace.   

 

Tipsport 

 

Tipsport je v současné době největší českou sázkovou kanceláří, jež se specializuje na 

nabídku sportovních kurzových sázek. Společnost byla založena roku 1991 a je ryze 

českou firmou. Největší rozmach zažila mezi lety 2000-2005, kdy byl otevřen velký 

počet poboček a Tipsportu se díky tomuto kroku významně rozšířila klientela. 
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V současné době je na území České republiky více než 1000 kamenných sběren, z nichž 

okolo 70-ti procent funguje jako takzvané Tipsport bary, tedy jako sázková kancelář ve 

spojení s barem. V roce 2005 vstoupila společnost také na zahraniční trh v Polsku a na 

Slovensku, kde podniká pod názvy Tipsport SK a Tipsport PL. Tipsport se stejně jako 

ostatní sázkové kanceláře věnuje sponzorským aktivitám v oblasti sportu, společnost je 

hlavním partnerem hokejové extraligy a také oficiálním partnerem českého fotbalu. 

 

Chance 

 

Sázková kancelář Chance, byla stejně jako Tipsport založena v roce 1991 a jejím cílem 

od počátku bylo stát se jedním z největších poskytovatelů kurzových sázek na našem 

území. Společnost byla založena v moravsko-slezském Frýdku-Místku, avšak první 

pobočku otevřela ještě v roce založení v Ostravě. Chance má v současnosti okolo 400 

poboček. 

 

Synot Tip 

 

Vznik společnosti se datuje k roku 2003, kdy se součástí holdingu Synot stala firma 

Teletip, která se zabývala kurzovým sázením po telefonu. Vlajkovou lodí sázkové 

kanceláře jsou on-line terminály, které provozuje jako jediná. Jedná se o službu 

umožňující sestavit tiket na mobilním terminálu, který je možné umístit prakticky 

kdekoliv. Tento způsob vsazení tiketu se blíží principu internetového sázení, každý 

klient má absolutní kontrolu nad položkami své sázky a současně může vytvářet 

kombinace dle aktuální situace a kurzové nabídky.  

 

Sazka 

 

SAZKA svou činnost v oblasti sportovního kurzového sázení odstartovala oproti své 

konkurenci poměrně pozdě. První možnost měli sázející v roce 1996, kdy bylo otevřeno 

15 sběren. Zpočátku nabízela SAZKA velice omezenou nabídku, která obsahovala pouze 

45 utkání, až v dalším roce tuto nabídku rozšířila na 799 událostí. V počátcích se 

SAZKA zaměřovala především na sázkové hry, jednou z nich byla obdoba Sportky, 
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kterou společnost provozuje. Principem této hry s názvem Skóre Sazka bylo uhodnout 

výsledky šesti předem vybraných utkání. Výhry se pak určovaly dle výherního pořadí, 

stejně jako je tomu právě u hry Sportka. Avšak v roce 2000 byla tato hra zrušena, jelikož 

se u klientů příliš velké oblibě netěšila. Zajímavostí je i skutečnost, že až v roce 2001 

byla zavedena možnost sázet takzvané dvojtipy, tedy alternativu, která předpokládá 

neprohru jednoho z týmů. 

 

Maxi-tip 

 

Počátek sázkové kanceláře Maxi-tip se datuje do roku 1998, kdy byl název společnosti 

zapsán do obchodního rejstříku. Společnost se sídlem v Přerově měla v minulosti drtivou 

většinu svých poboček na Moravě, nicméně své podnikání, díky stálému otevírání 

nových poboček, pomalu přesouvá na území celé republiky. V tomto směru je jednou 

z nejaktivnějších sázkových kanceláří, jen během posledních dvou týdnů v březnu roku 

2010 otevřela 15 nových poboček.   

 

Victoria-Tip 

 

Společnost, která vznikla v roce 2003, původně působila pod názvem EuroTip, během 

prvního roku existence svůj název změnila na Eurosport-Tip a téměř přesně rok po svém 

vzniku dostala název, pod kterým existuje i v současnosti, tedy Victoria-Tip. V roce 

2004 došlo také k založení dceřiné společnosti Victoria-Tip Slovakia. Společnost byla v 

minulosti mimo jiných sponzorských aktivit také generálním partnerem Českého 

paralympijského týmu. 
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3.2.2 Internetové sázkové kanceláře 

 

Na opačném pólu stojí virtuální sazkové kanceláře, které zprostředkovávají své služby 

výhradně prostřednictvím internetové sítě. Jedná se o zahraniční společnosti, jenž 

podnikají v celosvětovém měřítku. Mezi kamennými kancelářemi a internetovými 

poskytovateli panuje rivalita a boj o klienty, kteří v dnešní době mají možnost vybírat 

mezi těmito alternativami. Internetových sázkových kanceláří je velké množství, proto 

budou v následujících odstavcích uvedeny jen ty, jenž mají své stránky dostupné i 

v českém jazyce a které se v českých vodách těší největší popularitě. 

 

Bet and Win    

 

Počátek společnosti Bet and Win, neboli zkráceně bwin, se datuje k roku 1999, kdy byla 

založena pod obchodním názvem Simon Bold (Gibraltar) Ltd. O dva roky později byla 

na burze převzata společností bwin Interactive Entertainment AG, jenž má sídlo 

v rakouském hlavním městě Vídni. Provoz je řízen z Gibraltaru, kde také společnost 

získala  evropskou licenci k provozování sportovních sázek, vzhledem k tomu, že 

Gibraltar spadá pod britské království a všichni občané této země mají současně i 

občanství Velké Británie. Kromě sportovních kurzových sázek provozuje bwin mimo 

jiné i virtuální casino. Sázková kancelář bwin patří v České republice k těm 

nejoblíbenějším, v celosvětovém měřítku má více než 6 500 000 zákazníků. 

 

Sportingbet 

 

Společnost Sportingbet Plc funguje od roku 1998, od roku 2001 je zapsána na 

Londýnské burze. Interactive Sports Limited, jedna z částí Sportingbet Plc, má sídlo na 

ostrově Alderney, který je součástí Šafářství Guernsey, ležícím v Lamanšském průlivu a 

který je také jedním z evropských daňových rájů. Druhou částí je Opportunity 

Entertainment Limited, jenž vlastní dodatečnou licenci na provozování casina z ostrova 

Antigua a Barbuda. Sportingbet byl v roce 2007 vyhlášen renomovaným časopisem 

eGaming Review magazine nejlepší evropskou sázkovou kanceláří roku. V současnosti 
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má více než 4 000 000 registrovaných uživatelů a velice populární je i pro svou 

pokerovou hernu. 

 

Unibet 

 

Unibet Group plc je součástí severoevropského společenství Maria holdings a její akcie 

jsou obchodovatelné na Stockholmské burze. Sídlem společnosti a poskytovatelem 

licence je Malta. V roce 2008, rok po Sportingbetu, se také Unibet stal evropskou 

sázkovou kanceláří roku dle časopisu eGaming Review magazine. Společnost má přes 

3 000 000 klientů a řadí se tak nejen ve Skandinávii k těm nejvyhledávanějším. 

Současně jde o renomovanými servery, zabývajícími se problematikou online sázkových 

kanceláří, jednoho z nejlépe hodnocených poskytovatelů kurzových sázek.  

 

Expekt 

 

Expekt zahájil svou existenci v roce 1999 a v současnosti je na pozici největší 

internetové sázkové kanceláře ve Skandinávii. Také společnost Expekt.com Company 

Limited, stejně jako její skandinávský konkurent Unibet, má své sídlo na Maltě, kde 

vlastní licenci na provozování kurzového sázení. V celosvětovém počtu registrovaných 

zákazníků však za společností Unibet zaostává téměř o celou polovinu. Obdobně jako 

konkurenční poskytovatelé, i Expekt nabízí kromě běžných kurzových sázek i virtuální 

casino a poker hernu. 

 

Bet365 

 

Bet365 Group Limited byla založena roku 1974 jako běžná sázková kancelář se sídlem 

v Anglii, licenci UK Gambling Comission pro internetové zprostředkovávání sázek 

vlastní od roku 2001. Současně také společnost vlastní gibraltarskou licenci pro 

provozování online casina. Sázková kancelář s téměř 3 000 000 klientů vyniká 

především velmi rozsáhlou nabídkou sázek Live, tedy příležitostí, na něž je možno sázet 

i v samotném průběhu utkání. 
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Betfair 

 

Název Betfair je tržním jménem společnosti The Sporting Exchange Limited, která je od 

roku 1999 registrována v Anglii a Walesu. Betfair je na trhu kurzového sázení unikátní 

faktem, že se jedná o největší burzu sázek na světě. Principem této burzy je nabídnutí 

vlastního kurzu ostatním sázejícím, kteří na jeho základě mohou uzavřít sázku. Jde tedy 

ve své podstatě o hru proti ostatním sázejícím. Roku 2003 se společnost stala držitelem 

významného britského ocenění Queen’s Award v oblasti podnikání a kategorii inovace. 

Tuto cenu každoročně uděluje britská královna na základě doporučení předsedy vlády, 

které je posléze přezkoumáváno Ministerstvem obchodu a průmyslu. 
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4 Metodologie 

4.1 Popisná analýza 

 

Popisná analýza je jednou z vhodných metod pro výzkumné projekty. V zásadě 

poskytuje přesné informace o konkrétních aspektech zkoumaného prostředí. 

 

Hlavní výhodou popisné analýzy je, že umožňuje popis sekundárních dat, jako jsou 

například firemní zprávy, interní dokumenty a zprávy, výzkumné zprávy, články 

v odborných časopisech, ročenkách a jiné. 

 

Postup popisné analýzy uvádí ve své knize P.M.Wright a R.A.Noe:15 

 

1) Vytyčení cíle 

2) Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který vzhledem 

k cíli bude sledován 

3) Určení souboru materiálu 

4) Čtení 

5) Systematické sledování 

6) Vyjádření výsledků. názorů, tvorba přehledů, tabulek a grafů 

7) Rozbor a hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 WRIGHT, P.M.; NOE, R.A. Management of Organisation. USA: Irwin/McGraw-Hill, 1996, s.40. 
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4.2 Interview 

 

Interview je jednou z metod kvalitativního dotazování. U tohoto postupu je využíváno 

ústní komunikace, tedy naslouchání vyprávění, kladení otázek a následné získávání 

odpovědí. 

 

Průběh interview se dle J.Ferjenčíka odehrává v tomto sledu:16 

 

1) Přípravná etapa –  je dobré aby si dotazovatel položil otázky „O čem?“, „S 

kým?“ a „Jak?“. 

2) Úvodní etapa – seznámení respondenta s cílem a smyslem výzkumu. 

3) Jádro – získání požadovaných informací. 

4) Závěr – např. odměna respondentovi, apod. 

5) Vyhodnocení rozhovoru 

 

Forma rozhovoru může nabývat několika variant, následující rozdělení nabízí ve své 

knize J.Pelikán:17 

 

Nestrukturovaný (volný) rozhovor 

 

V případě nestrukturovaného rozhovoru se jedná o neformální dialog, který není předem 

připraven a jehož průběh se většinou přelévá od jednoho tématu k jinému. Může se 

v rámci výzkumu využívat i jako způsob navázání kontaktu mezi tazatelem a 

respondentem. 

 

Strukturovaný rozhovor 

 

V tomto případě se naopak jedná o připravený rozhovor, jehož struktura je dána sérií 

předem zvolených a seřazených dotazů, jejichž smyslem má být postupný sběr informací 

                                                 
16 FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: 
Portál, 2000, s. 179-182. 
17 PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, s. 117-120. 
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o zkoumaném problému. Je třeba, aby kladené otázky byly stručné a výstižné, avšak 

neměly by vést respondenta k očekávané odpovědi. Vedení takového rozhovoru tedy 

vyžaduje určitou zkušenost a schopnost reflektovat chování respondenta. 

 

Polostrukturovaný rozhovor 

 

Tento typ je kombinací předchozích dvou variant. Volný rozhovor, jak už bylo zmíněno, 

může být využit jako jakýsi „předvoj“ ke strukturovanému rozhovoru, aby došlo 

k navázaní užšího kontaktu s respondentem. 

 

Každý rozhovor může být za účelem následného studia také zaznamenáván. Nevýhodou 

tohoto kroku je skutečnost, že některé dotazované osoby mohou být ovlivněny touto 

skutečností a mohou se posléze snažit své odpovědi upravovat. Výsledky interview pak 

v tomto případě mohou být určitým způsobem zkreslené.  

 

Možné druhy záznamu rozhovorů popisuje ve své knize opět J.Pelikán:18 

 

1) písemná forma zaznamenávaná v průběhu celého rozhovoru 

2) stenografický záznam 

3) magnetofonový záznam 

4) videozáznam 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, s. 122. 
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4.3 Vývojová studie 

 

Vývojová studie podle odborné literatury definována jako „zkoumání změn v čase 

jednoho nebo několika veličin nebo fenoménů“19. 

 

Tuto metodu budu ve své práci využívat jako hlavní prostředek ke zmapování průběhu a 

historického vývoje sázení a s ním spojených sázkových kanceláří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 HENDL, J; BLAHUŠ, P.  Diplomní práce [online]. 2005 [cit. 2010-04-01]. Varianty výzkumu. 
Dostupné z WWW: <http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/Typy_vyzkumu.htm>. 
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5 Analytická část 

 

5.1 Historie sázení 

 

Nejstarší, avšak samozřejmě teoretické, zmínky o sázení pocházejí z antických bájí. Dle 

pověsti řečtí bohové Poseidón, Zeus a Hádes házeli kostkou o to, kdo získá moře, zemi a 

podsvětí. Archeologické nálezy předmětů, jenž se podobají hracím kostkám, ale 

pocházejí i z doby před 40 000 lety. Mezi země, které jsou z historického hlediska 

nejčastěji spojovány s různými hazardními hrami patří Čína, Egypt, Indie a právě 

starověké Řecko a Řím. V Číně se první hry objevily už v roce 2 300 před naším 

letopočtem. Z doby okolo roku 1 500 před naším letopočtem pochází nález dvou 

slonovinových hracích kostek ze starověkého Egypta, kde byly také nalezeny písemné 

zmínky vyryté na tabulkách v Cheopsově pyramidě. V Evropě se počátek historie sázení 

datuje do doby okolo roku 1 100 př.n.l. 

 

Už římský císař Claudius si nechal upravit svůj kočár tak, aby v něm měl dost prostoru 

na hraní kostek. Další římský císař, známý tyran Caligula byl nucen konfiskovat 

majetek, tak aby měl dostatečné finanční prostředky na pokrytí svých dluhů, které 

vznikly právě díky hazardu. Jedna z legend dokonce vypráví, že římští vojáci hrou 

v kostky soupeřili o roucho, jenž měl na sobě Ježíš Kristus před svým ukřižováním.  

 

Sázení hrálo svou roli i v historii národů. Okolo roku 1 000 našeho letopočtu dva 

severští králové, norský král Olaf a švédský král se stejným přízviskem, nárokovali své 

právo na vlastnictví území Hising. Vzhledem k tomu, že nemohli spor o toto území 

vyřešit diplomatickou cestou, rozhodli se tuto při vyřešit právě pomocí kostek. Při 

prvním hodu oběma králům padly dvě šestky. Druhým hodem švédský král hodil opět 

dvě šestky. Král Norska hodil šestku a druhá kostka dle legendy praskla a její dvě části 

daly dohromady součet sedm. Území tak připadlo Norsku a oba králové se prý rozešli 

v míru. Prvním, kdo oficiální cestou prosadil zákaz hazardu byl ve čtrnáctém století, kdy 

se stávaly hazardní hry velice populárními, anglický hrál Henry VIII, který měl pocit, že 

jeho vojáci se více věnují hazardu, než aby se zaměřovali na tvrdý vojenský dril. 
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Nejstarší hazardní hrou, která v určité formě přetrvala až dodnes, by se dala označit hra 

v kostky. V průběhu století se k ní přidávaly i další, které v jistých obměnách hrajeme i 

dnes. 

 

Za stvořitele karetních her a karet obecně je podle historických pramenů považována 

Čína. Do Evropy se karty z východu dostaly pravděpodobně díky Marco Polovi 

v polovině třináctého století. Podoba karet prošla určitými změnami, středomořské 

národy je začaly zdobit podobiznami příslušníků královského dvora. Francouzi poté v 

patnáctém století přidali na místo jedné z mužských podobizen vyobrazení královny a 

karty tak dostaly svou finální podobu, ve které je známe i dnes. 

 

5.1.1 Sportovní sázení 

 

Historie sportovního sázení je téměř stejně dlouhá jako sportovní historie sama. Opět 

bychom mohli hledat první stopy sázení na sportovní události v Číně okolo roku 1 000 

př.n.l. Většina čínských měst měla své hazardní „doupě“, ve kterém bylo možné podat 

sázku na závody psů či koňů. 

 

Také ve starověkém Řecku měl tento druh hazardu své místo. Avšak mimo sázek na 

zvířecí závody se tu poprvé kolem roku 400 př.n.l. objevuje sázení na skutečné 

sportovce, které bylo spojeno s nejrůznějšími sportovními událostmi. Největší událostí 

v tomto směru byly samozřejmě antické Olympijské hry, které se konaly od roku 776 

př.n.l. 

 

I starověký Řím našel v sázení svou osobitou zálibu, avšak zde šlo především o sázky při 

gladiátorských hrách, jenž se odehrávaly v takzvaných Koloseích a v tehdejším Římě 

patřily za nejpopulárnější společenskou a v uvozovkách také sportovní událost. Cílem 

sázky při těchto hrách bylo správně tipovat bojovníka, který dokáže tento gladiátorský 

souboj přežít. 
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Ve středověkých dobách se sázející společnost vrátila zpět od soubojů mezi lidmi 

k utkáním mezi zvířaty. Avšak i v tomto případě hrála smrt jedné ze stran svou roli, 

velké popularitě se totiž v tomto období těšily kohoutí zápasy. 

 

Ať už se jednalo o psí závody či gladiátorské zápasy, málokdy byla sportovní soutěž 

jakkoliv organizována do větších celků. Prakticky chyběly jakékoliv ligy a větší soutěže, 

vše se odehrávalo na městské či maximálně regionální úrovni, a z pohledu sázkařů zde 

byl i poměrně velký prostor k nejrůznějším podvodům. Až od devatenáctého století se 

hry a sporty začaly ucelovat do větších jednotek a střešních organizací. Současně s tímto 

krokem se začala formovat i podoba sportovního sázení. 

 

Za dobu vzestupu novodobého sportovního sázení je možno považovat osmnácté století 

a je spojováno s dostihovým sportem. Koncem 18.století přišla na svět idea 

organizovaného sázení na dostihy. Do té doby se sázky realizovaly především mezi 

majiteli s tím, že celý vsazený obnos od všech zúčastněných připadl po závodě majiteli 

vítězného koně. Dá se říci, že díky vzniku oficiálního dostihového sázení přežil 

dostihový sport až dodnes.  

 

V devatenáctém a na začátku dvacátého století byly dostihy v tomto směru především 

v USA téměř nejpopulárnějším sportem. Dostihový sport patřil ve svých dřevních 

dobách do rejstříku zábavy především vyšší společenské vrstvy, až v pozdější době se 

přiblížil i nižším vrstvám. V počátcích vypisovali bookmakeři takzvané aukční sázky, 

jejichž principem bylo vydražení sázky na jednoho koně. Avšak tento systém v sobě nesl 

tu nevýhodu, že pokud jeden sázející vydražil a tedy získal sázku na jednoho z koňů, 

další sázky se na tohoto účastníka dostihu již nepřijímaly. Tento formát tedy neměl příliš 

dlouhého trvání. Bookmakeři brzy přišli na to, že pokud vypíší určitý kurz na každého 

koně, mohou pak jednoduše pohybovat s kurzem v závislosti na tom, jak velký je o 

konkrétní koně zájem. V případě, že byl o sázku na určitého koně velký zájem, 

bookmaker jednoduše snížil kurz na daného koně a snížil tak atraktivitu sázky.  

 

Velké popularitě se na americké půdě těšil také baseball. Světová série byla vždy rájem 

pro sázkaře i bookmakery. Avšak již v rané historii moderního sportu bylo sportovní 
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sázení poznamenáno aférou spojenou právě s baseballem. Takzvaný „Black Sox 

skandál“, který se dostal díky médiím do povědomí široké veřejnosti, poprvé upozornil 

na nebezpečí ovlivňování zápasů. Někteří hráči baseballového týmu Chicago White Sox 

se v roce 1912 ocitli v podezření z ovlivnění Světové série proti týmu ze Cincinnati, 

kterou nakonec Chicago v konečném účtování ztratilo v poměru 5:3. Americká veřejnost 

byla tímto skandálem velmi pobouřena, především z obavy, aby se sport nestal loutkou 

v rukou bookmakerů a sázkařů.  

 

Postupem času, ve dvacátých letech dvacátého století, v období „zlaté éry“ rozmachu 

sportu v USA, se na vrchol sázkařské popularity dostal i univerzitní sport. Velkým 

přelomem pak byly počátky sportovních přenosů na televizních obrazovkách ke konci 

šedesátých let minulého století. 

 

Situace v Evropě byla dána především vlivy proudícími z Británie, jež je považována za 

kolébku fotbalu a ragby. Právě tyto dva sporty se zformovaly do větších organizací a 

staly se tak velmi populárními mezi sázejícími. 

 

Tak jako se sport začal organizovat do větších celků, tak stejně tomu bylo i v případě 

bookmakerů. V průběhu let začaly vznikat sázkové kanceláře, které postupně sdružovaly 

kurzové sázky na celou škálu sportů a poskytovaly tak sázejícím možnost výběru a také 

možnost kombinovat na sázenkách různé druhy sportovních disciplín. Tyto kamenné 

pobočky a provozovny úspěšné fungují i v dnešní době. 

 

5.1.2 Internetové sázení 

 

S příchodem internetu přišla také první idea sázkových kanceláří, provozujících své 

„pobočky“ právě prostřednictvím nově vznikajícího média. Problematickou stránkou 

však bylo v počátcích internetu samotné zabezpečení, které hraje v rámci internetového 

sázení jednu z nejpodstatnějších rolí, díky skutečnosti, že veškeré finanční transakce 

probíhají online prostřednictvím internetové sítě a klienti těchto poskytovatelů sázek 

poskytují společnosti velké množství osobních údajů. 
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První internetové sázkové kanceláře začaly hromadně vznikat na konci devadesátých let 

dvacátého století. V jejich poměrně krátké historii došlo k výrazným změnám, 

především díky technickému a softwarovému pokroku a v dnešní době je zabezpečení 

těchto poskytovatelů na špičkové úrovni. Díky faktu, že v drtivé většině případů se 

veškeré platby provádí online prostřednictvím kreditních karet, popř. jiných 

internetových platebních systému, je bezpečnost těchto transakcí klíčovým faktorem pro 

existenci internetového sázení. Pro některé sázející je právě tento faktor tím, co je stále 

odrazuje od přesunu zájmu směrem k online sázkovým kancelářím. Internetoví 

poskytovatelé sázek se své klienty snaží v současnosti nalákat především na širokou 

nabídku kurzů a také nejrůznějších bonusů a věrnostních odměn, které jim mají pomoci 

k převzetí nadvlády nad světem kurzového sázení. 
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5.2 Historie sázení v Československu  

 

Historie sportovního sázení na našem území před rokem 1989 je velmi úzce spjata 

s loterijní společností SAZKA a také s dostihovým sázením. Především pak v době po 

2.světové válce se v Československu vytvořila ucelená koncepce státní loterie, která 

zahrnovala i předchůdce dnešního klasického kurzového sázení. V zásadě existovaly 

v době totalitního režimu v Československu pouze dva způsoby, jak podat sázku na 

sportovní událost, a to buď prostřednictvím SAZKY a její hry, která zahrnovala výběr 

sportovních utkání, či případně na dostihovém závodišti, kde bylo možné sázet takzvané 

totalizátorové sázky, které fungovaly a dodnes fungují na podobném principu jako 

tehdejší sportovní sázení. Podstatou tohoto druhu sázek je fakt, že se mezi sázející, kteří 

tipovali správný výsledek závodu rozdělí jen celkový vklad všech sázejících snížený o 

provizi plynoucí do kasy sázkového zprostředkovatele. 

 

V následujících kapitolách bude podán širší náhled do těchto dvou oblastí, tedy do 

historie společnosti SAZKA a také do koncepce dostihového sázení. 

 

5.2.1 Sazka 

 

Ucelená forma sportovního sázení se v Československu začala vytvářet po 2.světové 

válce, přesněji řečeno po roce 1948, kdy docházelo ke zrušení soukromých firem a 

naopak ke vzniku firem státních. Stejně tak tomu bylo i u loterijních společností, a tak 

usnesením z 25.května 1948 byly všechny soukromé podniky nahrazeny Státní sázkovou 

kanceláří (zkráceně STASKA). Hlavním důvodem existence této společnosti bylo 

organizování sázek na sportovní utkání, tedy předchůdce sportovního sázení tak, jak jej 

známe dnes. I přesto, že se STASKA těšila popularitě mezi širokou veřejností, byla 

v roce 1953 zrušena, údajně kvůli důvodným podezřením z ovlivňování zápasů, jenž 

byly součástí nabídky. I tak však během pěti let prosázeli lidé v této „loterii“ více než 

896 000 000 korun. Z toho přibližně 248 000 000 korun putovalo do státního rozpočtu 

110 000 000 připadlo na konto české tělovýchovy. Už tehdy se tedy v Československu 

objevil formát sponzoringu národního sportu prostřednictvím státní loterijní společnosti. 
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Po čase se však ukázalo, že velká oblíbenost STASKY a sázení jako celku, vedla mezi 

veřejností k provozování nelegální činnosti. To donutilo představitele státu uvažovat o 

legalizaci sázení. Současně se vážně uvažovalo o založení nové střešní organizace, jenž 

by v sobě sdružovala tehdejší československý sport, nicméně na její financování chyběly 

potřebné finanční prostředky. 18.července 1956 přijala vláda návrh Státního výboru pro 

tělesnou výchovu a sport o znovuobnovení organizovaného sázení. 

 

Dne 3.srpna spatřila světlo světa zřizovací listina, kterou ustanovovala vznik podniku 

SAZKA. Prvotní tezí bylo opět organizování sázek na výsledky sportovních utkání s tím, 

že čistý výdělek z této činnosti bude odveden do státního rozpočtu a posléze z něj bude 

financována sportovní činnost v Československu. Taktéž bylo rozhodnuto, že po 

zkušenosti z činnosti STASKY bude omezena nejvyšší možná výhra. SAZKA 

definitivně započala svou činnost 15.září 1956. Její počátky byly velmi rozpačité 

vzhledem k faktu, že společnost, jež se absolutně distancovala od bývalé loterijní 

společnosti STASKA, kompletně obměnila svou zaměstnaneckou základnu a její 

zaměstnanci měli přísný zákaz kontaktovat pracovníky bývalé STASKY. V začátcích 

byl celý systém sázení díky nezkušenosti personálního osazenstva poněkud složitý. 

První sázková hra, která byla předchůdkyní dnešního kurzového sázení, dostala stejný 

název jako celá společnost, tedy Sazka.  

 

Podstata Sazky byla velice jednoduchá, předem bylo vypsáno dvanáct zápasu, které 

musel sázející správně uhodnout. Možnosti byly tři, sázka na výhru domácího mužstva, 

hostujícího mužstva či na remízu. Podle počtu uhodnutých utkání pak každý sázející 

obsadil určité pořadí, ke kterému byla přiřazena ekvivalentní výhra. Sázkař uhodnuvší 

všech dvanáct zápasů, obsadil první pořadí, sázející s jedenácti správnými tipy druhé 

pořadí atd. Sázenka se podávala na poště, kde posléze probíhala i výplata výher. Díky 

formě podávání sázenky docházelo v některých momentech k jistým mystifikacím. 

Sázenka měla tři části, které byly navzájem identické a z nichž dvě části připadly 

sázejícímu a jedna příjemci sázenky, tedy poště. Avšak systém ověřování byl zprvu 

složitý a poměrně pomalý, mimo jiné také docházelo ke snahám některých sázejících 
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dodatečně upravovat podobu svých dvou kopií sázenek, až v roce 1969 došlo ke změně, 

když se sázenky začaly zpracovávat strojově. 

 

Díky oblíbenosti, kterou hra Sazka nabyla mezi lidmi (za prvních dvanáct týdnů podali 

sázející své tikety za přibližně 64 800 000 korun), se společnost rozhodla přidat k Sazce 

i číselnou loterijní hru s názvem Sportka. Její popularita lineárně vzrůstala a brzy 

převýšila i tržby ze hry Sazka. Příjmy z obou těchto her byly tak vysoké, že z těchto 

peněz mohly být uhrazeny náklady za pořádání Spartakiád, financování účasti na 

olympijských hrách i další rekonstrukce sportovních stadiónů a objektů. Model, který 

SAZKA vytvořila se ukázal být velmi efektivním a v rámci tehdejšího sovětského bloku 

bylo v tomto ohledu Československo jednou z nejrozvinutějších zemí. Společnost byla 

také oslovena zástupci z Rumunska a Bulharska, zda by mohla pomoci se zavedením 

systému státních sázek. V neposlední řadě svůj model SAZKA implementovala také 

v Sovětském svazu. 

 

Na počátku šedesátých let vyvstala diskuze, zda je žádoucí pro socialistické 

Československo angažování se v loteriích a sázení. Nicméně faktem bylo, že tento druh 

zábavy byl velmi oblíbený a také byl nezanedbatelným příjmem do státní kasy, stejně 

jako do rozpočtu Československého svazu tělesné výchovy. I přes tuto skutečnost bylo 

v roce 1961 přijato opatření, které snížilo výši výher u prvních pořadí (tedy u nejvyšších 

výher) a naopak zvýšilo finanční ohodnocení pořadí nižších. U Sazky znamenal tento 

krok pokles hlavní výhry z 25 000 korun na 15 000 korun, u Sportky pak ze 40 000 

korun taktéž na 15 000 korun. To vyvolalo bouři nevole mezi sázející společností a 

společnosti SAZKA se začaly záhy snižovat příjmy. Roční obrat SAZKY se snížil ze 

781 000 000 korun za rok 1960 až na 359 000 000 korun v roce 1962.  

 

V roce 1963 došlo ke zpětnému obratu a výše výher u prvních pořadí byla opětovně 

navýšena. U Sportky až na 80 000 korun, u Sazky na 40 000 korun a v dalších letech 

postupné navyšování dále pokračovalo. Ukázalo se, že právě o tento aspekt je mezi 

sázejícími nejvyšší míra zájmu. Výsledný efekt  pro společnost SAZKA byl 

charakterizován rapidním nárůstem tržeb. To vedlo k dalšímu navyšování výher a částka 

se v roce 1984 vyšplhala až k 300 000 korunám u hry Sazka a u Sportky byla v roce 
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1990 vypsána prémie za první pořadí dokonce ve výši 500 000 korun. Od února roku 

1991 přestala být výše finančních výher pevně dána a v dalších letech byla závislá již jen 

čistě dle výše vkladů všech sázejících.  

 

K dalšímu zlomovému momentu v historii SAZKY došlo v roce 1965, kdy byla 

společnost přijata do Mezinárodní organizace sázkových kanceláří (INTERTOTO). Toto 

členství znamenalo především cennou studnici informací, které si mezi sebou členské 

vyměňovaly při zavádění nových postupů a systémů. V roce 1969 byl dr.Otakar Beran, 

jenž byl v tehdejší době ředitelem SAZKY, zvolen do prezidia organizace 

INTERTOTO, kde působil až do roku 1985. 

 

Z hlediska technologického vývoje přišla první výraznější změna v roce 1969, kdy 

SAZKA přikročila ke strojnímu zpracování sázenek. Do tehdejší doby se všechny 

sázenky zpracovávaly výhradně manuální formou a díky stále vzrůstajícímu zájmu o 

sázení a tím i značně se zvyšujícímu objemu přijímaných sázenek, začalo být jejich 

manuální zpracovávání příliš složité a personálně náročné. Na mezinárodní konferenci 

INTERTOTO v Praze roku 1968 byly představeny první stroje, pocházející ze švédské 

výroby, které byly určeny ke zpracovávání sázenek. Do provozu byly uvedeny hned 

v dalším roce, tento fakt znamenal obrovskou úsporu z hlediska financí i manuální 

práce. Další technologický krok kupředu udělala SAZKA v roce 1984 zavedením 

takzvaných off-line systémů, díky nimž celý proces vyhodnocování sázenky probíhal 

prakticky výhradně strojovou cestou. Jen 4 procenta sázenek, které systém vyhodnotil 

jako chybné, musela být zpětně posouzena některým z pracovníků.  

 

Listopad 1989 znamenal převrat i ve struktuře loterijní společnosti SAZKA. V roce 

1990, se zánikem Československého svazu tělesné výchovy, zanikl i původní koncept 

SAZKY. Rozdělení Československého státu vedlo také k jistému rozpolcení společnosti, 

vznikly dvě samostatné organizace, SAZKA v České republice a Športka a.s. na 

Slovensku. 

 

Roku 1992, 27. listopadu byla Českým svazem tělesné výchovy a Českou obcí 

sokolskou založena nástupnická organizace SAZKA, a.s. Své fungování oficiálně 
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zahájila v březnu 1993. Občanská sdružení působící v českém sportu se stala jedinými a 

výhradními akcionáři. Byli jimi: Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, 

Autoklub ČR, Sdružení technických sportů a činností ČR, Česká asociace – Sport pro 

všechny, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, Orel – křesťanská 

tělovýchovná organizace a Český střelecký svaz. Později, v roce 1997 bylo rozhodnuto o 

přistoupení Českého olympijského výboru. 

 

5.2.2 Historie dostihového sportu 

 

Dostihový sport byl odjakživa velmi úzce propojen se světem sázek a bookmakerů. 

V době socialistického Československa bylo dostihové sázení jedinou další alternativou, 

pomineme-li organizované sportovní sázení, které provozovala SAZKA.  

 

První zmínky o dostizích na českém území jsou z 15. století, konkrétně z roku 1478, kdy 

Petr ze Šternberka v jednom ze svých dopisů popsal závod jednoho ze svých koní. Další 

zmínku přidal kronikář Václav Břežan v roce 1561. Podle jeho zápisu šlo o závod 

několika koní o cenu čtyř set tolarů. Počátky skutečného rovinového dostihového 

závodění najdeme v roce 1839, kdy byl založen první dostihový spolek v Čechách 

s názvem „Wettrennen-Verein“. Ve stejném roce vyšla také první historická ročenka 

„První roční zpráva o koňských dostizích v Čechách“.  

 

První dostihové závodiště, či spíše dráha, bylo vybudováno na pražské Invalidovně. 

Postupem času v roce 1860 přibyla dráha na Pankráci a také na Císařské louce. 

Závodiště na Císařské louce se brzy stalo hlavním středobodem rovinových dostihů 

v Čechách. Přelomovým okamžikem se stalo zbudování závodiště ve Velké Chuchli. 

28.září 1906 došlo ke slavnostnímu otevření chuchelského hipodromu, který se posléze 

stal pevnou a důležitou součástí tehdejšího pražského společenského života. První 

světová válka poměrně krutě zasáhla také do dostihového sportu, mnoho koní, včetně 

těch závodních, zahynulo na bojištích a dostihová závodiště v tomto čase jen chátrala. 

Ihned po válce, v roce 1919 byl však založen Český Jockey Club, jehož primárním 

úkolem bylo znovuobnovení dostihového sportu u nás. Přelomovým datem se poté stal 
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22.květen 1922, kdy se běžel historicky první ročník nejprestižnějšího rovinového 

dostihu na našem území, Československé Derby.  

 

Historie překážkových dostihů, takzvaných steeplechase, je podobná vývoji dostihů 

rovinových. Vůbec prvním překážkovým dostihem byla Velká liverpoolská, konající se 

na anglické půdě v roce 1836. Počátkem těchto závodů byly takzvané parfosní hony. 

Princip byl velmi jednoduchý, šlo o klasický hon, v němž lovci na koních pronásledovali 

štvanou zvěř a přitom museli překonávat rozmanité přírodní překážky. Na našem území 

byla první překážková dostihová dráha vybudována v Pardubicích v roce 1856. Cílem 

v tehdejší době bylo postavit netradiční trať a i v dnešní době je díky tomu pardubické 

závodiště stále unikátní. Nejklasičtější dostihový závod u nás, Velká pardubická, se 

historicky poprvé běžel 5.listopadu 1874 a od té doby se, s výjimkou období dvou 

světových válek a let 1876, 1908 a 1968, běhá na pardubickém závodišti každoročně, 

v současnosti každou druhou říjnovou neděli.  
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5.3 Kurzové sázení 

 

5.3.1 Rozdíly mezi sázkovými kancelářemi 

 

Rozdílů mezi sázením na kamenné pobočce a u sázkových poskytovatelů operujících 

prostřednictvím internetu je celá řada. Od rozdílu kurzů, přes škálu poplatků až ke 

způsobu platby. Tyto rozdíly jsou vzhledem k formě provozu pochopitelné a tak jako 

v každém podnikání i zde panuje konkurenční boj o to, kdo nabídne lepší podmínky a 

výhodnější kurzy. V následujících odstavcích je uvedeno několik aspektů, v nichž se 

přístup obou typů poskytovatelů liší. 

 

Manipulační poplatky 

 

Pro sázejícího znamená samotný proces podání tiketu na internetu jistou úsporu peněz, 

která se lineárně zvyšuje s výší vsazené částky. Zde totiž u kamenné pobočky hraje roli 

takzvaný manipulační poplatek, který představuje v drtivé většině případů deset procent 

ze vsazené částky (proto tedy čím více člověk vsadí, tím více současně zaplatí 

provozovateli za uzavření takové sázky). Důvod je jednoduchý, kamenné pobočky musí 

platit nejen zaměstnance, ale i celý provoz objektu, tudíž manipulační poplatek se stává 

vlastně platbou za poskytnutou službu (tedy za přijetí tiketu). Naopak u internetových 

poskytovatelů se tato platba povětšinou nevyskytuje. Politikou českých sázkových 

kanceláří, které provozují kamenné pobočky, avšak současně poskytují i možnost 

internetového sázení, je ponechání manipulačních poplatků i u svých online služeb. 

Většinou se jedná o snížený poplatek ve výši 5 procent.  

 

Další poplatky 

 

Zatímco u běžných sázkových kanceláří výčet poplatků zřídka obsahuje jiný poplatek, 

než ten manipulační, internetoví zprostředkovatelé zpoplatňují některé služby, které jsou 

spojeny s platbami v elektronické podobě. Zaleží samozřejmě na formě finanční 
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transakce na hráčském účtu, nicméně zpravidla bývá zpoplatněn častý výběr určité 

částky prostřednictvím bankovního převodu. 

 

Forma vkladu a výběru 

 

U kamenných poboček se jedná o dvě základní formy. První z nich je tou nejběžnější, 

tudíž příjem peněz i výplata výher probíhá v hotovostní podobě. Druhou eventualitou je 

využití elektronické peněženky, která bývá součástí věrnostních programů jednotlivých 

společností. Zákazník má v tomto případě uloženo určité penzum financí na své 

klientské kartě a při platbách i výplatách tak může využívat bezhotovostního styku.  

 

V případě internetu je způsob plateb složitější a možností vkladů a výběrů je podstatně 

více. V současné době patří k těm nejpopulárnějším způsobům platba kreditní kartou, 

která probíhá okamžitě a sázející tak má ihned možnost čerpat vložený obnos. Dají se 

však využít i další služby, tou původní, respektive tou, jež byla užívána v dřevních 

dobách internetového sázení, je běžný převod z účtu. Nevýhodou této alternativy je 

délka trvání, běžný bankovní převod trvá od několika hodin, pokud se jedná o převod 

v rámci jedné banky, až po tři dny, které mají ze zákona finanční ústavy na 

mezibankovní převod. Některé internetové sázkové kanceláře však nemají založený účet 

v České republice, proto je třeba počítat s delší časovou prodlevou, než bude finanční 

obnos dostupný na hráčském účtu. Z tohoto důvodu se dnes mnohem častěji využívají 

„okamžité“ platební alternativy. Jednou z nich je již zmiňovaná platba kreditní kartou, 

dalšími možnostmi je internetová peněženka Moneybookers, případně platební systém 

PayPal.    

 

Nabídka příležitostí 

 

Celková nabídka sázkových možností je zřejmě nejrapidnějším rozdílem, zatímco české 

sázkové kanceláře nabízejí běžné světové ligy a standardní rozsah příležitostí na 

výsledek zápasu, popřípadě doplňující příležitosti na přesné skóre či poločasový 

výsledek, internetoví poskytovatelé jdou v tomto ohledu mnohem dál, na jeden zápas 

připadají desítky druhů možností, od sázky na prvního střelce utkání až k počtu žlutých 
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karet či ofsajdů a to i v mnoha méně známých ligách. Základní sázkovou nabídku pak 

může sázející najít i u juniorské ligy Saudské Arábie.  

 

Anonymita 

 

Tento aspekt, jenž může pro některé sázející hrát určitou roli, tvoří velký rozdíl mezi 

oběma způsoby sázení. Zatímco u internetových provozovatelů se každý sázející musí 

zaregistrovat, tzn. musí uvést jméno, adresu bydliště a ve většině případů, pokud 

dotyčný upřednostňuje tento druh plateb, i číslo kreditní karty, do kamenné sázkové 

kanceláře může přijít podat sázku kdokoliv, aniž by musel uvádět svou totožnost, či další 

podrobnosti o své osobě. Některé internetové sázkové kanceláře dokonce před první 

výplatou (tedy v případě, že sázející chce poprvé vybrat určitý obnos ze svého hráčského 

účtu) vyžadují nejprve zaslání kopie, popř. scanu, osobního dokladu (tzn. občanský 

průkaz nebo pas). Tato procedura u kamenných poboček, pokud se klient nechce účastnit 

věrnostního programu, není nutná. 

 

LIVE sázky 

 

Pro mnohé sázející jsou tím, co odlišuje atraktivitu internetových poskytovatelů a 

běžných sázkových kanceláří právě LIVE sázky. Princip tohoto druhu sázek je velmi 

prostý, sázející má možnost kdykoliv během zápasu provést sázku na některou 

z vypsaných příležitostí. Je tedy například možné vsadit na výhru týmu, který dvacet 

minut před koncem prohrává o gól a samozřejmě využít v danou chvíli kurzu, který je 

neporovnatelně vyšší, než byl na výhru daného týmu před začátkem zápasu. Stejně tak 

může sázející tipovat další možnosti, např. dobu vstřelení posledního gólu, počet 

rohových kopů v posledních patnácti minutách utkání a nespočet dalších. 

 

Bonusy 

 

Prakticky každá sázková kancelář působící na internetovém poli se snaží potenciální 

zákazníky nalákat na bonusy k prvnímu vkladu na hráčský účet. Většinou jde o 

zdvojnásobení prvního vkladu, případně virtuální poukázka v určité finanční hodnotě 

 47



opravňující k volné sázce. Tento bonus však také často bývá podřízen jiným pravidlům 

než běžný vklad, sázející tak například musí celou výši bonusové částky několikrát 

vsadit, aby mohl bonusový obnos vybrat na svůj bankovní účet. 

 

Další bonusy pak internetoví provozovatelé připisují v rámci nejrůznějších promoakcí, 

někteří z nich „darují“ bonusový finanční obnos svým klientům například v den 

narozenin. Forem bonusů je celá řada a každý poskytovatel volí v tomto směru jinou 

politiku. 

 

Rozdíl kurzů 

 

Každá sázková kancelář si vytváří svou kurzovou nabídku samostatně na základě mnoha 

faktorů, jenž vytvářejí výslednou podobu zápasového kurzu. Z tohoto důvodu se 

v jednotlivých nabídkách mohou kurzové příležitosti ke stejnému zápasu rapidně lišit.  

Příkladem může být utkání českého národního týmu v hokeji. Sázející mají 

z vlasteneckých důvodů tendence více věřit českému týmu a množství sázek na něj je 

pak daleko vyšší, než je tomu v jiných zemích, kde se daná příležitost objeví 

v kurzových nabídkách. Objem sázek pak u českých sázkových kanceláří srazí kurz 

národního mužstva (tzn. potenciální výhra bude nižší). Vyplatí se tedy kurzy sledovat a 

porovnávat, jelikož u některých utkání bývá tento rozdíl výrazný.  
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5.3.2 Nabídka sázkových kanceláří 

 

Základním odrazovým můstkem nabídky každého poskytovatele jsou sázky vypsané na 

jednotlivá sportovní utkání, tedy zjednodušeně možnost sázky na výhru jedné ze stran. U 

fotbalových, hokejových a dalších utkání, která mohou skončit nerozhodným výsledkem 

je nabídka rozšířena i o tuto možnost a také o takzvané „dvojtipy“. „Dvojtip“ zahrnuje 

eventualitu vsadit na neprohru jednoho z týmů, tedy na výhru jednoho z týmů respektive 

remízu.  

 

Následující tabulka popisuje rozložení jednotlivých kurzů právě u sázek s možností 

remízy a dvojtipů. Číslo 1 symbolizuje možnost výhry domácího týmu, číslo 2 vítězství 

týmu hostí a číslo 0 nerozhodný výsledek. kombinace 10 a 02 jsou zmiňované 

„dvojtipy“. Ke všem možnostem je v tabulce přiřazen odpovídající kurz. Tyto kurzy si 

vypisuje každá sázková kancelář dle vlastního uvážení. Kurz je nejen odrazem postavení 

týmu v tabulce, ale především aktuální formy. Markantnější je tento aspekt u sportů 

individuálních, kde může hrát roli řada vnějších vlivů, majících efekt na výkon daného 

hráče. Je velmi časté, že se kurzy na utkání v průběhu dní i hodin mění. 

 

Tabulka č.2: Rozdělení kurzů 

1 10 0 02 2 

2,25 1,33 3,3 3,57 3,1 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Nabídka sázkových možností je ve své podstatě u konkurenčních poskytovatelů velmi 

podobná, rozdíl je jen v šířce nabídky. Obecně vzato mají kamenné sázkové kanceláře 

větší portfólio těchto možností, kombinací a rozpisů, do kterých se vybrané příležitosti 

dají sestavit.  

 

Výraz příležitost v tomto případě označuje danou sázku, tedy tip na výsledek dané 

události. Událost v tomto kontextu označuje konkrétní zápas. V následujících dvou 

odstavcích jsou popsány základní druhy sázek. 
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Jednoduchá (sólo) sázka 

 

Jednoduchá sázka, tzn. sázka pouze na jednu příležitost. Výhra se určuje vynásobením 

kurzu dané příležitosti a vsazené částky. 

 

AKU sázka 

 

Kombinovaná sázka, tedy sázka na dvě a více příležitostí. Není však možné kombinovat 

příležitosti, které jsou navzájem propojené. Každá sázková kancelář má na určité zápasy 

(většinou se jedná o zápasy prestižnějších evropských či světových lig) vypsán větší 

počet příležitostí různých druhů. U internetových poskytovatelů sázek je pak tento 

rozsah nesrovnatelně větší. Avšak na jednom tiketu není možné tyto příležitosti 

kombinovat. Například tedy nelze zkombinovat sázku na vítězství jednoho z mužstev a 

počet gólů v daném utkání. Celkový kurz sázenky se vypočítá vzájemným vynásobením 

všech dílčích kurzů na jednotlivé příležitosti. Výhra je pak spočtena vynásobením 

vsazené částky a celkového kurzu. U jednoduché AKU sázky má sázející nárok na výhru 

jen v případě, že bezchybně trefí všechny vybrané příležitosti. 

 

Existují však také sázky, kde se dá podle předem daného rozpisu vytvořit kombinace 

zápasů. Výhry se pak u těchto takzvaných rozpisových sázek vyplácejí i v případě jedné 

či více chyb v tipovaných příležitostech. Výše vyplácené výhry poté záleží na druhu 

rozpisu a samozřejmě také na počtu chybných tipů. Uvedené druhy sázek nepatří do 

standardní nabídky, záleží na individuální nabídce každé sázkové kanceláře. 

 

Kombinátor 

 

Kombinátor je základní rozpisovou sázkou, jedná se o kombinaci jednotlivých 

příležitostí (počet příležitostí, které lze na sázence kombinovat se u jednotlivých 

kanceláří liší). Ze zvolených příležitostí se posléze vytvoří různé kombinace, na které je 

možno vložit vklad. Počet možných kombinací je závislý na počtu zvolených 

příležitostí. Výhra se tedy vyplácí u každé bezchybné kombinace, tzn. pří třech 

zvolených příležitostech vzniká jedna sázka typu AKU-3 (kombinace tří příležitostí), tři 
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sázky typu AKU-2 (kombinace dvou příležitostí) a tři jednoduché sázky (sázka na 

každou jednotlivou příležitost zvlášť). Při jednom chybném tipu se tedy vyplácí výhra ze 

dvou jednoduchých sázek a jedné sázky typu AKU-2, které obsahuje oba dva správné 

tipy. Vklad na jednotlivé kombinace si určuje každý sázející dle vlastního uvážení, je 

tedy možné vsadit obnos jen na sázky typu AKU-3 a AKU-2 a jednoduché sázky 

ponechat bez vkladu. 

 

V následující tabulce je popsán rozpis jednotlivých kombinací, které mohou být v rámci 

kombinátoru sestaveny a jejich počet. Počtem tipovaných příležitostí se rozumí počet 

zápasů, které se budou na daném tiketu kombinovat. Typ kombinace označuje počet 

zápasů, které společně budou tvořit jednotlivé kombinace. V místě, kde se obě veličiny 

v tabulce setkávají, je uvedeno skutečné množství kombinací, které tímto způsobem 

vznikne. 

 

Tabulka č.3: Počet jednotlivých sázek v kombinátoru 

  Počet tipovaných příležitostí 

Typ kombinace 3 4 5 6 7 

Sólo 3 4 5 6 7 

AKU-2 3 6 10 15 21 

AKU-3 1 4 10 20 35 

AKU-4   1 5 15 35 

AKU-5     1 6 21 

AKU-6       1 7 

AKU-7         1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

Kombinátor s využitím skupin 

 

Některé sázkové kanceláře nabízejí též možnost rozepsat příležitosti do skupin a tyto 

skupiny posléze kombinovat stejným způsobem jako u typu „Kombinátor“. Například 
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Tipsport nabízí tuto možnost pod názvem „Maxikombinátor“. Jedná se tedy o stejný 

princip s tím rozdílem, že jednoduchou sázku zde zastupuje jedna skupina. Tudíž 

všechny příležitosti v dané skupině musí být bezchybné, aby mohla být skupina určena 

jako výherní. Výhry se určují stejně jako u typu „Kombinátor“. Výraz AKU-3 tedy u 

této možnosti znamená kombinaci tří skupin. 

 

Sázka s pojistkou 

 

V určitých případech existuje také možnost jak svou sázenku takzvaně pojistit. Na tento 

druh sázky jsou vytvořena poměrně přísná pravidla a omezení, především v souvislosti 

s celkovým kurzem a výší kurzu u jednotlivých příležitostí. Omezení celkového kurzu 

sázenky se u jednotlivých společností pohybuje v závislosti na typu pojistky, omezení 

výše jednotlivých kurzů osciluje mezi hodnotami 7:1 – 9:1, opět záleží na pravidlech 

sázkových kanceláří. Principem sázky je pojistit tiket proti předem určenému počtu chyb 

(sázkové kanceláře většinou akceptují pojistku jedné či dvou chyb) s tím, že sázející 

musí přesně splnit daná kritéria odpovídající pravidlům dané sázky. Výše výhry je při 

chybném tipu, proti kterému je sázející pojištěn, procentuálně upravena dle pravidel 

poskytovatele. 

 

Výše uvedené alternativy složení sázkových tipů, jsou jen částí možností, které nabídky 

sázkových kanceláří poskytují. Společným znakem těch, které jsem uvedl je fakt, že 

v určitých modifikacích je nabízejí téměř všechny poskytovatelé kurzových sázek a 

stávají se tak jakýmsi pojítkem mezi jejich nabídkami. 
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5.3.3 Věrnostní programy 

 

Každá kamenná sázková kancelář má kromě konkrétních možností jednotlivých sázek, 

také svůj věrnostní klub. Tyto věrnostní kluby registrují své klienty, kteří díky tomuto 

členství získávají v rámci svého sázení nejrůznější výhody a bonusy. S věrnostními 

kluby se mimo jiné pojí i další soutěže a hry, jichž se klient může v rámci svého členství 

dle vlastního uvážení účastnit. Jde většinou o dlouhodobější soutěže, jejichž podstatou je 

vzájemný souboj mezi klienty dané sázkové kanceláře, ve kterých se hraje o další 

finanční bonusy, případně o věcné ceny. Tím, co spojuje tento aspekt sázkových 

kanceláří je soutěž o nejlepšího sázkaře roku v rámci dané společnosti, 

zprostředkovávající kurzové sázky. Hlavní cenou v těchto soutěžích bývají především 

věcné odměny, výherce se u některých sázkových kanceláří může „prosázet“ například k 

novému automobilu. 
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5.3.4 Nabídka příležitostí na jednotlivé zápasy 

 

Sázkové kanceláře kromě běžné nabídky možných sázek, do kterých se vybrané tipy dají 

kombinovat, vypisují také velké množství dílčích příležitostí na nejrůznější situace, které 

mohou nastat během jednoho zápasu. Před několika desítkami let se nabídka sázkových 

kanceláří v rámci jednoho utkání omezovala pouze na tip na vítěze utkání, případně 

remízu. Postupem času se však kurzové nabídky všech poskytovatelů začaly rozvíjet a 

rozšiřovat i tímto směrem a dnes můžeme u některých utkání najít až několik desítek 

možností, které pokrývají celé statistické spektrum fotbalových, hokejových či 

tenisových zápasů. Zde je základní nabídka těchto sázek a jejich stručný popis: 

 

 Výsledek utkání  

 sázka na výhru v utkání,  

 u kolektivních sportů doplněná o možnost sázky na remízu a 

takzvaný dvojtip, 

 některé sázkové kanceláře vypisují i dvojtip bez remízy, tedy tip, 

že zápas neskončí remízou, ale výhrou jednoho z týmů. 

 

 Dílčí výhra  

 výhra jedné strany v rámci jednoho poločasu, třetiny atd.,  

 u individuálních sportů pak tuto možnost reprezentuje např. sázka 

na výhru v prvním setu, apod. 

 

 Handicap 

 u tohoto druhu sázky začíná jedna ze stran s handicapem, 

například domácí fotbalový tým od začátku virtuálně prohrává 

0:1. Sázková příležitost se tedy v případě, že sázející tipuje výhru 

domácího týmu stává výherní pouze v případě, že tým zvítězí o 

dva a více gólů. 
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 Přesné skóre  

 tip na přesné skóre, kterým utkání skončí 

 u některých poskytovatelů lze tipovat alternativu, zda bude součet 

konečného skóre sudý či lichý. 

 

 Střelec 

 sázka na prvního střelce v utkání, 

 další variantou je tip, zda uvedený hráč vstřelí v průběhu celého 

zápasu alespoň jednu branku 

 

 Počet gólů 

 počet gólů v celém zápase (zde se využívá předem určené hladiny, 

např. 2,5 u fotbalových zápasů. Cílem sázky je v takovém případě 

správně tipovat, zda celkový počet branek bude nad či pod touto 

hladinou. Pokud tedy zápas skončí 1:1, bude celkový počet branek 

v zápase roven dvěma a správný tip by byl v tomto případě pod 

2,5. Při výsledku 2:1 už se však jedná o opačný případ), 

 stejný princip se vyžívá pro sázky na počet gólu v rámci jednoho 

poločasu, třetiny, apod., 

 u sportů, ve kterých se počítají body (volejbal, tenis, apod.) může 

sázející tipovat počet bodů například v rámci jednoho setu. I 

v tomto případě se využívá stejného principu předem určené 

hladiny, 

 u fotbalových zápasů se také objevuje možnost sázky na 

alternativu, že v zápase skórují oba dva týmy, případně se sázka 

dá podávat i jednotlivě, tedy například zda domácí tým vstřelí 

branku. 

 

 Počet odehraných míčů 

 u sportů, které se počítají bodovým způsobem, většina sázkových 

kanceláří předem vypisuje buď předem určenou bodovou hladinu, 

či případně nabízí konkrétní bodové rozmezí. 
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 Počet žlutých a červených karet 

 typ sázky, který se vyskytuje výhradně u fotbalových zápasů, opět 

je zde ve většině případů vypsána určitá hladina a cílem sázky je 

tipovat, zda počet karet bude nad nebo pod touto hladinou, 

 u počtu červených karet se naopak, díky tomu, že se jich uděluje 

podstatně méně, tipuje přesný, předem vypsaný počet, 

 jednou z dalších variant jsou sázky na tým, který jako první obdrží 

v zápase červenou kartu. 

 

 Počet trestů 

 součást hokejové nabídky, kurzy jsou vypsány na počet 

dvouminutových, případně pětiminutových osobních trestů. 

 

 Počet pokutových kopů 

 opět druh fotbalové sázky, sázející zde většinou tipuje předem 

vypsaný přesný počet pokutových kopů. 

 

 První událost 

 sázející tipuje, ke které z vypsaných událostí dojde v daném 

segmentu v rámci zápasu nejdříve. Těmito událostmi může být 

aut, gól, offside, vyloučení, penalta, atd. 

 Čas vstřelení gólu 

 poskytovatelé sázek většinou nabízejí kurzy na určitá časová 

rozmezí, cílem sázky je odhadnout, zda v tomto rozmezí bude 

nebo nebude vstřelen gól, 

 stejný princip mají i sázky vypsané na čas prvního gólu utkání. 

 

 Sázka na jednotlivé segmenty utkání 

 podobný princip jako u sázek na čas vstřelení gólu, počítá se jen 

s určitým úsekem zápasu, na který je sázka vypisována, například 
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u tenisového utkání se jedná o sázky na vítězství v jednotlivých 

gamech. 

 Porovnání 

 sázka porovnávající jednotlivé segmenty, 

 u fotbalových zápasů se jedná např. o sázku typu, ve kterém 

z poločasů bude vstřeleno více branek. 

 

 Dlouhodobé sázky 

 jedná se o sázky v rámci soutěže, ligy či mistrovství, 

 může jít o sázky na jednotlivce, např. o sázky na nejlepšího střelce 

ligy, popř. vítěze určitého turnaje, 

 stejný princip existuje u dlouhodobých týmových sázek, sázky se 

vypisují na vítěze ligy, vítěze mistrovství světa, apod.  

 

Uvedený výčet byl jen vzorem toho, jakou sázku je možné uzavřít v rámci jednotlivých 

zápasů. Mnohé sázkové kanceláře však jdou výrazně za hranice těchto možností a 

vypisují vlastní speciální sázky, kterými by svou nabídku mohly odlišit od ostatních 

konkurentů. V takových nabídkách pak lze najít i velice specifické sázky, např. 

kombinaci střelce gólu a stavu utkání, do kterého se zápas po této změně skóre dostal. 

Systém v tomto případě uchovává veškeré kombinace střelců a skóre a vytváří tak 

individuální kurz pro každou situaci, která může nastat. 

 

Tento aspekt kurzového sázení je doménou především internetových zprostředkovatelů 

sázek, vzhledem k tomu, že kapacita a možnost reakce na dílčí změny je mnohem 

flexibilnější a větší a pro kamenné pobočky je tak velmi těžké tuto cestu následovat.  
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5.4 Dostihové sázení 

 

Sázenku možné sestavit v jedné ze dvou forem, které se běžně přijímají na dostihových 

závodištích. První možností jsou klasické kurzové sázky, druhou takzvaný totalizátor. 

 

5.4.1 Kurzové sázky 

 

V případě kurzových sázek se jedná o analogii ke kurzovým sázkám vypisovaným 

sázkovými kancelářemi na ostatní sportovní utkání. Liší se jen forma vypsaných kurzů, 

která stále zůstává ve své tradiční podobě. Na rozdíl od sportovních sázkových 

kanceláři, které kurz vypisují v podobě desetinného čísla (1,7; 2,1; atd.), dostihoví 

bookmakeři používají klasické „poměrové“ formy (2:1; 4:3; atd.). V praxi to tedy 

znamená, že při kurzovém poměru 25:1 získá sázející, v případě úspěchu, 25 korun za 

každou vsazenou korunu. 

 

5.4.2 Totalizátor 

 

Tento druh sázky se principiálně podobá systému rozdělování výher, který v současné 

době používá i loterijní hra Sportka. Ze všech peněz přijatých ze sázek na daný dostih 

jde přibližně 20 procent na konto sázkové kanceláře, zbytek financí se poměrně rozdělí 

mezi výherce v závislosti na výši dané sázky. Finální výhra tedy závisí na dvou 

faktorech, na výši vsazeného obnosu a také na výši celkového obnosu, přijatého 

poskytovatelem sázky. Výši cílové výhry tedy sázející nemůže přímo ovlivnit, tak jak je 

tomu u kurzových sázek, kde je potenciální výhra fixní už při vsazení tiketu.     

 

Nabídka sázkových kanceláří, jenž se specializují výhradně na dostihové závodění, skýtá 

několik možných druhů sázek, ze kterých může sázející před každým dostihem vybírat, 

některé z nich je možné sázet jen v rámci kurzových sázek, některé jen prostřednictvím 

totalizátoru. 
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Sázka na vítěze 

 

Klasická alternativa, sázející tipuje vítěze daného dostihu. 

 

Sázka na umístění 

 

U této sázky záleží na počtu účastníků daného závodu, v drtivé většině případů se jedná 

o sázku na umístění koně do druhého, respektive třetího místa. 

 

Malé pořadí 

 

Tuto alternativu lze sázet jen prostřednictvím totalizátoru, jde o sázku na přesné pořadí 

prvních dvou koní po doběhnutí do cíle 

 

Velké pořadí 

 

Stejně jako u předchozí varianty skýtá tuto možnost jen totalizátor, jedná se o přesné 

pořadí prvních tří koní v cíli. 

 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5 

 

V rámci kurzových sázek lze sázet tuto možnost, která umožňuje větší rozptyl odhadu 

sázejícího. Prostřednictvím této sázky lze tipovat, zda se vybraný kůň po doběhu umístí 

mezi prvními, dvěma, třemi, čtyřmi či pěti koňmi. S rostoucí tolerancí umístění zde 

lineárně klesá vypsaný kurz. 

 

Sázka proti vítězi 

 

Pokud je v některém z dostihů předem daný jasny favorit, vypisují sázkové kanceláře 

kurzy na jeho prohru. V ten moment tedy sázející tipuje možnost, že některý ze zbylých 

účastníků dostihu favorita porazí. 
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Je mnoho důležitých faktorů, které mohou ovlivnit výsledek závodu a je více než 

důležité tyto faktory sledovat, orientovat se čistě dle vypsaného kurzu může být chybou. 

Dostihy jsou velmi specifickou sportovní disciplínou, díky faktu, že v něm hlavní roli 

hrají koně. „Nejspravedlivější“ alternativou dostihu jsou takzvané handicapové dostihy. 

Smysl spočívá v řízení hmotnosti, kterou kůň během dostihu ponese. Závodní váha se 

určuje podle aktuálních handicapových žebříčků, které se sestavují na základě formy a 

posledních výsledků každého koně. Podle tohoto žebříčku se poté koně případně 

dovažují pomocí kovových závaží, jenž se umisťují do kapes v jezdeckém sedle. Dalšími 

aspekty jsou samozřejmě počasí, s tím související stav a v neposlední řadě také orientace 

dráhy. Jsou koně, jenž mají radši měkčí či tvrdší povrch, důležitý je také fakt, zda se u 

rovinových dostihů běhají na hipodromu zatáčky na pravou či levou ruku. Samozřejmě 

velkou míru zodpovědnosti za výsledek v závodě nese i osoba jedoucí v sedle.  

 

Existuje tedy mnoho věcí, které je třeba sledovat, odborníci dokáží rozpoznat i zdravotní 

stav a náladu koně v paddocku jen pár minut před startem. Vyplatí se tedy se sázkou 

vyčkat až do poslední chvíle a pečlivě zhodnotit všechny aspekty a alternativy, jelikož u 

dostihového sportu možná více než u jiných sportů hrají roli skutečné maličkosti, i proto 

je u mnoha sázkařů tento druh sázení velmi oblíbený a vyhledávaný.  
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5.5 Sázkařské aféry 

 

Sázení a sázkové kanceláře obecně jsou jednoznačně kořením sportovní scény a pro 

mnoho diváků je díky nim sledování sportu daleko zajímavější a napínavější. Avšak celý 

tento proces je neoddiskutovatelně poznamenán nejrůznějšími aférami, které se v historii 

sportu objevovaly a které byly úzce propojeny se světem sportovního sázení. Tyto kauzy 

jsou velmi často buď vyprovokovány zvenčí, tedy osobou či osobami, jež jsou úzce 

spojeny s daným sportovním odvětvím a mají tak kontakty na hráče či funkcionáře, kteří 

mohou svým vlastním přičiněním ovlivnit zápas ve prospěch jedné či druhé strany, nebo 

mohou být vyprovokovány přímo pozdějšími hlavními aktéry.  

 

Problémem těchto afér je jejich jen velmi složitá průkaznost a je třeba zdlouhavého 

prošetřování, které může vést k odhalení nekalých praktik, realizovaných za účelem 

vlastního obohacení prostřednictvím sportovního sázení. 

 

V následující části jsem se pokusil popsat dvě kauzy, které postihly světový a český 

sport v letech nedávných a také jednu aféru, která se váže k počátkům poválečné historie 

sportovního sázení v Československu a která vzbudila velkou odezvu mezi širokou 

veřejností. 

 

5.5.1 Nikolay Davyděnko 

 

Jméno Nikolaye Davyděnka se v poslední době v souvislosti s ovlivňováním zápasů 

skloňovalo nejvíce. Ruský tenista byl obviněn z údajného záměrného skrečování zápasu 

na turnaji v polských Sopotech, kde po úspěšném prvním setu s argentinským hráčem 

Martinem Vassallem Arguellem skrečoval utkání pro bolest nohy. Na této skutečnosti by 

nebylo nic neobvyklého, kdyby sázkové kanceláře ihned po skončení prvního setu 

nepřijaly nezvyklé množství sázek proti ruskému tenistovi. Na tento skandál svého času 

upozornila internetová sázková kancelář Betfair. Davyděnko byl po dlouhém roce 

vyšetřování zbaven veškerých obvinění, vzhledem k faktu, že nebyly nalezeny žádné 

spojitosti, které by Rusa usvědčily ze záměrného podvodu. To však nic nemění na tom, 
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že na Davyděnkovi nadále visí stín, který ho bude možná provázet až do konce kariéry. 

Přeci jen, stále tu zůstává otázka, jestli byl jen ve špatnou chvíli na špatném místě či zda 

si byl dobře vědom toho, co dělá.  

 

Ať už je pravda jakákoliv, Davyděnko za ní v současnosti platí krutou daň v podobě 

věčného podezření, které v očích veřejnosti snižuje i jeho tenisové kvality. I doma 

v Rusku se nesrovnatelně větší popularitě stále těší bývalá světová jednička Marat Safin, 

který však již ukončil svou tenisovou kariéru a v posledních měsících se musel obejít 

bez výraznějšího úspěchu. Nutno však podotknout, že toto není zdaleka jediná 

kontroverze, týkající se osoby Nikolaye Davyděnka.  

 

Na tomto příkladu se dá ilustrovat zřejmá rozporuplnost mnoha sázkařských afér, které 

vyvstávají právě ve spojitosti se sportovním sázením. V těchto případech se dá bez 

usvědčujících výpovědí, nebo bez vlastního přiznání obviněného, jen velmi složitě 

dokázat vina daného sportovce či sportovců.  

 

5.5.2 Aféra Sazka 

 

V roce 1960 stanulo před soudem 75 československých sportovců obviněných 

v takzvané aféře Sazka. Mezi těmito sportovci byla i taková jména jako Vladimír 

Zábrodský, Karel Gut, František Tikal nebo Břetislav Dolejší. Obvinění bylo velmi 

prosté, všichni byli podezřelí z manipulace zápasů, které byly zařazeny do nabídky 

společnosti Sazka. Jednalo se tehdy především o přátelské zápasy s nižší prestiží. Žádný 

z aktérů svou vinu nepřiznal a mnoho historických zdrojů hovoří o faktu, že tehdejší 

funkcionáři využili aféru k jisté demonstraci síly režimu a uklidnění sportovních vod, 

této teorii nahrává i fakt, že celý proces probíhal v roce 1960, avšak ke všem proviněním 

mělo dojít o tři roky dříve, během roku 1957, kdy také policie zjistila určité 

nesrovnalosti ve výsledkových listinách. Hlavní postavě celé kauzy, Vladimíru 

Zábrodskému, byl tehdy odebrán titul zasloužilého mistra sportu, dostal třicetitisícovou 

pokutu, byl doživotně vyloučen z ČSTV a zároveň byl také vyloučen z reprezentačního 
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týmu Československa. Ostatně tento trest postihl většinu obviněných a tak například 

hokejová reprezentace přišla o několik členů stabilního kádru. 

 

5.5.3 Kauza Bystrc 

 

Pokud bychom se obrátili do nedávné minulosti, i tam najdeme v českém sportu několik 

případů, kdy sázení podstatně ovlivnilo výsledky některých sportovních klání. 

Nejznámějším a zřejmě i největším skandálem se stala takzvaná „Kauza Bystrc“, ve 

které figurovala jména hráčů právě z fotbalového klubu Dosta Bystrc Kníničky. 

Disciplinární komise nakonec udělila v tomto případě celkem pěti aktérům celé kauzy 

tresty zákazu činnosti od dvou do sedmi let.  

 

Celá tato aféra vznikla v červnu roku 2007, na samém konci fotbalové sezóny, kdy se 

proti sobě v utkání druhé nejvyšší české soutěže postavily dva celky ohrožené sestupem, 

a to klub z brněnské části Bystrc a tým Vítkovic. Již v týdnu před zápasem se podle 

některých zdrojů mělo spekulovat a údajných úplatcích ze strany Vítkovic, nicméně ani 

následné vyšetřování tuto teorii nepotvrdilo. Samotný zápas měl však průběh více než 

podivný, Bystrc vedla v poločase na svém domácím hřišti 2:0 a na hřišti zcela jasně 

dominovala, avšak v posledních dvaceti minutách inkasovala čtyři branky a po prohře 

2:4 ji čekal sestup do třetí nejvyšší soutěže. Právě ona závěrečná dvacetiminutovka 

nabídla několik nesmyslných individuálních selhání, stoper Schuster zavinil dvě penalty. 

Po zápase se o obou situacích vyjádřil takto: „U té první jsem asi nemusel chodit do 

skluzu, u té druhé to možná faul nebyl, snad se to ani nemuselo pískat. Ale všechno to 

spíš vyplynulo ze hry“.   

 

Jeden z hlavních aktérů pozdějšího skandálu, obránce a kapitán domácího celku Zdeněk 

Houšť ihned po utkání zmínil onu domněnku, že by se mohlo jednat o vítkovický 

úplatek, avšak sám nevěděl o nikom, kdo by onen úplatek skutečně obdržel. I slova 

trenéra Oldřicha Machaly nahrávala v úvodu možnosti, že došlo k uplácení: „Pokaždé 

šlo o dost zbytečný zákrok, jednomu gólu předcházela i hrubá chyba Novakoviče. Ale 

těch individuálních selhání tam bylo mnohem víc. Nedokážu si vysvětlit, co se ve 
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druhém poločase stalo. Strašně mě to mrzí, ale žádné důkazy v ruce samozřejmě v ruce 

nemám“.  

 

Policie se ihned v dalším týdnu pustila do vyšetřování celého případu, ale nikdy nebylo 

dokázáno, že by skutečně došlo k jakékoliv finanční kompenzaci, které by měla ovlivnit 

výsledek utkání, ze strany Vítkovic. Před disciplinární komisí pak šéf Dosty Bystrc 

Roman Procházka přišel s konkrétním obviněním: „Řekl mně a sportovnímu řediteli 

klubu, že mu jedna známá osobnost z fotbalového světa nabídla úplatek ve výši 80 tisíc 

korun, které má rozdělit mezi čtyři hráče“. Tím kdo mu tuto informaci oznámil měl být 

již zmiňovaný obránce Zdeněk Houšť. Tento fakt však Houšť před komisí dementoval a 

obvinil bystrckého šéfa, že se jen snažil hráče tímto tvrzením dostat pod tlak. Onou 

známou osobností, kterou ve svém prohlášení uvedl Roman Procházka, měl být bývalý 

trenér Dosty Tibor Duda, který měl v té době určité vazby na funkcionáře z vedení FC 

Vítkovice.  

 

Postupem času však vyšlo najevo, že se od začátku nejednalo o úplatkářskou, ale o 

sázkařskou aféru. Policejní odposlechy zachytily telefonický rozhovor dvou bystrckých 

hráčů, kteří se bavili o sázkách právě na zápas posledního ligového kola. Z těchto zdrojů 

vyplývá, že se jeden z těchto hráčů zmínil o skutečnosti, že vsadil „dvacet“ na výhru 

domácího celku v poločase a zároveň prohru v celém zápase. Pointa celého případu tak 

nakonec byla velice prostá, hráči si vsadili na svůj zápas a za to byly uděleny nejvyšší 

tresty v historii českého fotbalu. Dokonce vyšší než v rámci úplatkářské aféry v roce 

2004. „Nabídka z vítkovické strany nebyla prokázána, šlo tam vyloženě o sázení. 

Přestože jeden z odposlechů odkazoval na vysokého funkcionáře Vítkovic, absolutní 

souvislost tam není. Hráči si vsadili na vlastní zápas a takové my ve fotbale nechceme“, 

takto se o kauze vyjádřil předseda disciplinární komise Alexander Károlyi.  

 

Hráčům zainteresovaným do této aféry hrozilo až patnáctileté vyloučení ze všech aktivit 

Českomoravského fotbalového svazu. Nakonec padly dva sedmileté tresty pro hráče 

Dosty Bystrc Zdeňka Houště a Michaela Benka, který v době této kauzy vedl brněnskou 

pobočku sázkové kanceláře Tipsport a v předešlé minulosti mimo jiné také vedl 

fotbalový tým z Bystrce. Tito dva byli hlavními realizátory celé kauzy ještě společně 
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s Tiborem Dudou, taktéž bývalým trenérem Dosty Bystrc, kterého nakonec disciplinární 

komise vyloučila z fotbalového dění na dva roky. Zdeněk Houšť v rámci realizace 

celého podvodu ještě zkontaktoval dva své spoluhráče, Aleše Schustera, bývalého 

ligového hráče, jež byl v klubu na hostování z 1.FC Brno a Tomáše Mrázka, který 

v týmu také hostoval. Schuster dostal trest na šest a Mrázek na čtyři roky. 

 

Celá kauza posléze dospěla i k civilnímu soudu. Soudce shledal celou pětici vinnou a 

zároveň byly rozděleny další tresty. Tomáš Mrázek dostal trest ve výši 10 měsíců vězení 

s odkladem na 2 roky a peněžitý trest 50 tisíc korun. Současně mu byl ponechán pětiletý 

trest zákazu působení v českém fotbale. Aleš Schuster dostal stejný trest jako Tomáš 

Mrázek. Tibor Duda byl odsouzen k 6 měsícům vězení s odkladem na 18 měsíců a 

peněžitý trest 50 tisíc korun a zákaz fotbalové činnosti na 2 roky. Dvě klíčové postavy 

celého případu, šéf brněnské pobočky Tipsportu Benko a bystrcký obránce Houšť, byly 

odsouzeny ke čtrnáctiměsíčnímu respektive osmiměsíčnímu pobytu ve vězení, v obou 

případech s odkladem na 3 roky a k peněžitému trestu ve výši 100 000 korun. Oběma 

byl také vystaven zákaz působení ve fotbale na dobu 5 let.  

 

Všichni aktéři se proti rozsudku městského soudu v Brně odvolali. Krajský soud pak 

fotbalistům Mrázkovi a Schusterovi snížil trest zákazu působení činnosti v rámci ČMFS, 

který stanovila disciplinární komise svazu, na dva roky herního zákazu v českém fotbale. 

Zákaz další činnosti byl zrušen úplně. V dalším odvolacím řízení pak Krajský soud 

zmírnil tresty zákazů činnosti i dalším dvěma postavám „Kauzy Bystrc“. Zdeňka Houště 

čekal zákaz herního působení v českém fotbale po dobu tří let, oproti původním sedmi 

rokům, které mu vyměřila disciplinární komise ČMFS.  

 

Tento případ mimo jiné opět otevřel debatu o tom, zda je správné, aby soudy zasahovaly 

do rozhodnutí fotbalového svazu, respektive zda je korektní zkracování trestů, které byly 

uděleny disciplinární komisí, civilním soudem. Poněkud to znevažuje rozhodnutí ČMFS, 

jež bylo v této aféře výrazně pozměněno právě civilním soudem. Vzhledem k dopadu 

celého tohoto případu, který měl mimo jiné na důvěru veřejnosti k celému fotbalovému 

prostředí,  jsou původní tresty odrazem závažnosti této kauzy a rozhodnutí komise, která 

se českým fotbalem a prohřešky v něm odborně zabývá, by tedy mělo být konečné, aby 
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si ponechalo svoji vážnost a váhu. Nicméně jak už bylo zmíněno, pozměnění tohoto 

trestu pak případným dalším viníkům ponechalo jistá „zadní vrátka“ v podobě série 

možných odvolání, která mohou ve finální podobě znamenat rapidní snížení či případně 

zrušení trestu.   
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6 Syntetická část 

 

6.1 Kurzové sázení z pohledu klienta 

 

Majoritní rozdíl pro běžného zákazníka spočívá v pohodlnosti internetové kanceláře, 

jednoduše řečeno, místo aby člověk musel jít do nejbližší kanceláře, může prostě jen 

zapnout počítač a z pohodlí vlastního domova sázenku poskládat a posléze snadno 

uzavřít. Tento aspekt je velmi podstatným v porovnání obou způsobů sázení, avšak tím 

výčet rozdílů zdaleka nekončí, svou roli hrají i drobnosti, jež hovoří ve prospěch jedné či 

druhé alternativy. Důležitými faktory jsou i věk, frekvence sázení a samozřejmě 

elementární důvěra. 

 

Existuje několik modelových příkladů sázejících, kteří chtějí podat své tikety a rozhodují 

se mezi dvěma možnými způsoby, tedy kamennou pobočkou a podáním sázky 

prostřednictvím internetu. Obecně se dá v současné době říci, že starší generace 

sázejících dává přednost kamenným pobočkám, jednak z hlediska jednoduchosti a také 

vzhledem k bezpečnosti. O jednoduchost se v tomto případě jedná především 

z technického hlediska, ne každý je „zběhlý“ v oblasti informačních technologií a tak je 

pro tyto klienty sázkových kanceláří prostě jednodušší jít do kamenné pobočky a sestavit 

a podat tiket přímo. Z hlediska bezpečnostního pak stále u některých lidí převládá pocit, 

že internetové platby pomocí kreditních karet nejsou zdaleka tak bezpečné. Každý 

klient, který platí, respektive převádí peníze na svůj sázkový účet prostřednictvím 

platební karty, se vystavuje určitému riziku. Avšak toto riziko se s postupem doby, 

s přibývajícími možnostmi a úrovní bezpečnosti těchto plateb a zajištění internetových 

stránek a serverů obecně podstatně snižuje. Je pravdou, že každý klient musí internetové 

sázkové kanceláři poskytnout při registraci své osobní údaje a samozřejmě také údaje 

související s kreditní kartou, jejíž prostřednictvím bude na svůj účet přidávat finanční 

prostředky, a zřejmě právě z tohoto důvodu někteří sázející dávají stále přednost 

kamenným pobočkám, avšak jakýkoliv únik informací ze serverů internetových 

zprostředkovatelů by znamenal obrovský problém a v extrémním případě i konec 

existence dané společnosti.  

 67



 

Na druhé straně mladší generace inklinuje spíše právě k internetovému sázení, internet je 

v současné době neoddiskutovatelnou součástí kultury celé společnosti a tento fakt se u 

mladších generací jen prohlubuje. Nakupování, bankovní transakce, obchodování, 

komunikace, seznamování. To vše jsou činnosti, které čím dál častěji probíhají právě 

díky internetové síti. Internet se dnes, s jistou mírou obraznosti stává světem, ve kterém 

probíhá podstatná část života některých jedinců. Sázení je tak jen jednou z mnoha 

aktivit, která se v tomto pomyslném světě odehrává.  

 

Jiným typovým příkladem klienta jsou příležitostní sázkaři. V případě těchto sázejících, 

kteří si jdou vsadit jen několikrát do roka, stále větší procento dává přednost kamenným 

pobočkám. Pro ně je tento způsob praktičtější, nemusí si zakládat speciální internetové 

účty, poskytovat čísla kreditních karet, tiket si prostě a jednoduše sestaví buď doma či 

přímo na pobočce, většinou sází v malých částkách více zápasů, aby získali vyšší kurz, 

který zaručuje i vyšší potenciální výhru. U těchto sázejících pak spíše než na čemkoliv 

jiném záleží na štěstí a málokdy se jejich snaha setká s úspěšným výsledkem. Tito klienti 

jsou poskytovateli sázek velmi oblíbení, vzhledem k faktu, že, jak už jsem zmínil, ve 

většině případu svůj vklad jen odevzdají do kasy sázkové společnosti.  

 

Na opačném pólu, než je ten, který obývají příležitostní sázkaři, jsou ti sázející, kteří se 

této činnosti věnují aktivně a především pravidelně. Právě o takové klienty, vzhledem 

k faktu, že mohou přinést nezanedbatelné zisky, většina sázkových kanceláří bojuje, 

snaží se je získat a zároveň doufá, že tito klienti nebudou příliš ziskoví. Opět existuje 

několik aspektů, které od sebe jednotlivce v této skupině odlišuje a nahrává tak jedné či 

druhé straně v souboji sázkových kanceláří.  

 

Jsou samozřejmě tací, kteří se dokáží kurzovým sázením uživit, příkladem může být 

sázkař z Liberce Pavel Juriga, který se v minulosti několikrát stal vítězem celoroční 

soutěže „Král českých sázkařů“ společnosti Tipsport a dokázal si tak touto cestou 

vydělat nemalé množství peněz, spekulace hovořily o částkách okolo pěti milionů korun 

ročně.  
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Pro tyto „ziskové“ klienty, kteří jsou schopni svým sázením vydělávat nemalé částky, je 

stále výhodnější využívat služeb sázkových kanceláří, jenž provozují kamenné pobočky. 

Obecným jevem a nepsaným pravidlem internetových poskytovatelů je totiž snaha 

omezit možné vklady na jednotlivé sázky klientům, jejichž bilance je výrazně aktivní a 

připravují tak společnost o větší finanční sumy. Je tedy jen otázkou času, než internetový 

poskytovatel postupnou cestou zamezí takovému klientovi v nabývání větších výdělků, u 

online sázení je  anonymita nulovým faktorem a tak se klient, který pravidelně vyhrává 

větší částky dříve či později stane jakýmsi terčem těchto „opatření“ ze strany online 

sázkových společností. Takový klient je pak omezován předem určenou hranicí 

maximálního vkladu na jednu sázku a minimalizuje se mu tak i potenciální příjem. 

Z tohoto důvodu je právě anonymita kamenných poboček velkou výhodou. Nicméně 

nutno podotknout, že tito zprostředkovatelé kurzového sázení nemají tendence se 

zbavovat ani výherních klientů, jejichž jména jsou, díky věrnostním programům, veřejně 

známé. 

 

6.1.1 Kamenné pobočky 

 

Velmi silnou zbraní kamenných zprostředkovatelů sázek se postupem času staly také 

sportovní bary, ve kterých jednotlivé společnosti našly útočiště, případně si přímo od 

základu bar vybudovaly čistě k vlastním účelům. Nutno říci, že především Tipsport je 

v tomto ohledu velmi činný a také díky této skutečnosti je v současné době jedničkou 

mezi českými sázkovými kancelářemi. Důvod tohoto faktu je velmi jednoduchý, 

sázkové kanceláře musely najít něco, co jejich služby v první řadě zatraktivní a 

samozřejmě také posune o krok dopředu v konkurenčním boji s internetovými 

zprostředkovateli. Sportovní bary se staly místem střetnutí mnoha sázkařů a nabídly tak 

to, co se internetu nemůže nikdy v plné míře vydařit, tedy osobní kontakt s jinými lidmi, 

respektive sázejícími. Jak z mého pohledu, tak i z pohledu sázejících, se kterými jsem 

mluvil, je právě tento moment jedním z těch hlavních, který pomáhá kamenným 

pobočkám udržet své klienty.  
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V neposlední řadě ve prospěch „pobočkového“ sázení výrazně hovoří také výběr 

možných kombinací a her, do kterých se dají jednotlivé tipy uspořádat. Nabídka českých 

sázkových společností je v tomto směru jednoznačně bohatší a přehlednější, a tak ti, 

kteří své tipy chtějí poskládat do nejrůznějších kombinací, volí raději podání tiketu na 

běžné pobočce.  

 

Druhou stranu mince tvoří již mnohokrát zmíněné společnosti, provozující kurzové 

sázení online. Jejich cílovou skupinou jsou především mladší sázející, kteří mají 

k moderním médiím daleko bližší vztah. Pohodlnost a dostupnost jsou jedny z největších 

výhod této alternativy. Každý sázející se může na svůj účet připojit prakticky kdekoliv a 

kdykoliv, stačí pouze prosté internetové připojení, není nijak omezen otevírací dobou 

pobočky a výhry jsou většinou dostupné ihned po dohrání posledního zvoleného zápasu. 

Tento fakt pak oceňují především sázející, kteří často cestují a chtějí mít svůj účet 

přístupný odkudkoliv.  

 

6.1.2 Internetové sázení 

 

Tak jako internet není schopen poskytnout některé výhody, které skýtají kamenné 

pobočky, stejně je tomu i v opačném případě. Vlajkovou lodí sportovního internetového 

sázení jsou především LIVE sázky, jenž dávají sázejícím možnost uzavřít sázku 

kdykoliv v průběhu konkrétního zápasu. Každý internetový zprostředkovatel má svou 

vlastní nabídku tohoto druhu sázek, nicméně někteří sázkaři se přímo orientují a 

specializují na tento způsob. LIVE sázky jsou bezpochyby něčím, co internetové sázení 

v očích potenciálních klientů značně zatraktivňuje, některé zápasy je díky zajištění 

obrazového přenosu dokonce možné sledovat přímo na stránkách sázkové kanceláře.  

 

Běžný sázkař zřejmě pocítí největší rozdíl mezi těmito dvěma způsoby sázení při 

pohledu na kurzovou nabídku. Velké množství poskytovatelů sázek působících ve světě 

internetu má svá sídla v daňových rájích po celém světě a tudíž k dobru obrovskou 

finanční úsporu a z tohoto důvodu si jednoduše mohou dovolit nabídnout svým klientům 

lepší kurzy. Tento fakt je samozřejmě trnem v oku mnoha států, vzhledem k tomu, že 
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peníze prosázené obyvateli odtékají pryč ze země bez jakéhokoliv pozitivního 

ekonomického efektu.  

 

Internetoví zprostředkovatelé si díky faktu, že své peníze v podstatě nemusí danit a 

jejich trendu „zbavovat“ se výdělečných klientů, mohou dovolit vypisovat výhodnější 

kurzy, než je tomu v případě kamenných poboček. U jednotlivých zápasů nemusí být 

rozdíl tolik markantní, nicméně pokud sázející kombinuje na jednom tiketu více 

příležitostí, jejichž kurzy se mezi sebou vzájemně násobí, je potenciální ztráta 

nezanedbatelná. Zahraniční sázkové kanceláře jsou pak také velkorysejší v případě, že se 

jedná o zápasy národního týmu. Vlastenectví je ve světe sportovních sázek jedním 

z hlavních momentů, které rozhodují o výši vypisovaných kurzů. Díky k důvěře sázkařů 

ve výhru vlastního národního týmu klesá kurz na danou příležitost a vyplatí se tak pro 

tyto sázky využít spíše služeb zahraničních online poskytovatelů.   

 

6.1.3 Informační výhoda 

 

Výhody internetového sázení s sebou však nesou velký problém v podobě nejrůznějších 

větších či menších podvodů. Lidstvo již odedávna hledá způsoby, jak obehrát 

bookmakery v sázkových kancelářích či krupiéry v casinech. A právě internet pro tuto 

činnost skýtá daleko příznivější pole než běžná „kamenná“ sázková kancelář. Prvním 

z důvodů jsou již zmíněné výhodnější kurzy na sázkové příležitosti, které skýtá právě 

nabídka virtuálních kanceláří.  

 

Další příčinou je velká flexibilita celého systému, kde se kurzy na jednotlivé zápasy 

mění doslova z vteřiny na vteřinu. Tato skutečnost je podpořena úrovní dnešních 

mediálních technologií, jenž zaručují bleskový přenos informací a nutno říci, že 

v kurzovém sázení hrají svou roli i nejdrobnější nuance. Informovanost je totiž aspekt, 

který zvýhodňuje jednu či druhou stranu. Tedy buď sázejícího nebo poskytovatele. 

Rychlost toku informací pak v této malé válce může v konečném hodnocení znamenat 

obrovský finanční rozdíl. V nejednom případě se stalo, že lépe informovaný sázkař 
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využil pozdní reakce poskytovatele na vzniklou situaci a dokázal tak efektivně využít 

vyššího kurzu ve svůj vlastní prospěch. 

 

Typických situací, ve kterých vzniká tato výhoda pro jednu či druhou stranu, je poměrně 

velké množství, především u individuálních sportů, kde samozřejmě působení okolních 

vlivů hraje daleko větší roli než u sportů kolektivních. Může jít o drobná zranění, která 

hráči pochopitelně tají před svými soupeři, ale také o problémy osobního rázu, které 

mohou výrazně ovlivnit celkový průběh utkání. U kolektivních sportů pak mohou 

působit interní rozbroje uvnitř týmu.  

 

Příkladů je hned několik. Z aktuálního sportovního dění například aféra okolo milenky 

fotbalisty Chelsea Johna Terryho, která je však současně i přítelkyní jeho dnes již 

bývalého nejlepšího přítele Waynea Bridge, jež obléká dres Manchesteru City. Celá 

situace je zkomplikovaná faktem, že oba dva oblékají dres anglického reprezentačního 

týmu a tedy lze se jen dohadovat, jakou bude tato aféra mít skutečný, zda-li vůbec 

nějaký, dopad na hru ostrovní reprezentace. John Terry už byl zbaven kapitánské pásky, 

ale i tak stále zůstává velkým otazníkem, jaká bude atmosféra uvnitř týmu a vzhledem 

k blížícímu se mistrovství světa může důležitost tohoto faktoru být pomyslnou hranicí 

mezi úspěchem a neúspěchem. 

 

Druhou modelovou situací může být událost, která se stala během letošního Afrického 

poháru národu ve fotbale. V posledním zápase základní skupiny se utkaly týmy Alžírska 

a domácí Angoly. Už v průběhu zápasu bylo jasné, že remíza zajistí přímý postup do 

čtvrtfinále oběma mužstvům a přesně podle tohoto scénáře se také celé utkání 

odehrávalo. Oba týmy se doslova bály přejít půlící čáru a ze zápasu se tak stala dokonalá 

fraška. Alžírský trenér nakonec po zápase přiznal, že dvacet minut před koncem svým 

hráčům řekl aby se nesnažili útočit, protože remíza vyhovovala všem zúčastněným. Pro 

sázející, kteří o tomto faktu byli jakýmkoliv způsobem informováni tak získali 

obrovskou výhodu, kterou poté mohli využít ve svůj prospěch. 

 

Čistota a průhlednost dané soutěže či ligy je pro mnoho sázkařů v současné době jedním 

z nejdůležitějších faktorů. Pokud je zápas jakýmkoliv způsobem ovlivněn, sázka 
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přirozeně ztrácí svůj význam a znehodnocuje se tak celý systém sportovního sázení. 

Nejeden sázkař, se kterým jsem se setkal přiznává, že raději sází například nižší ligové 

soutěže například v Anglii, kde celý systém funguje bez větších skandálů. Přeci jen 

v nedávné minulosti jsme se s ovlivněním utkání mohli setkat v mnoha elitních ligách, 

vyšetřovány byly kluby v Itálii i v Německu. V české lize téměř neuplyne rok bez větší 

či menší kauzy. Pro všechny tyto důvody sázející, kteří se věnují této činnosti 

pravidelně, obracejí svůj zájem spíše k nižším ligovým soutěžím a snaží se tak 

eliminovat nebezpečí v podobě ovlivnění zápasu třetí stranou. Především pak 

v individuálních sportech je možnost ovlivnění jednotlivých zápasů, které má 

prokazatelný vliv na důvěru veřejnosti k nabídkám sázkových kanceláří, poměrně 

vysoká a  někteří úspěšní sázející mají svůj systém založený právě na sběru informací ze 

zákulisí daného sportu. Velkou výhodou disponují především ti klienti sázkových 

kanceláří, kteří jsou schopni získat cenné informace z tenisového prostředí, které je 

z nabídky individuálních sportů u sázejících jednoznačně nejpopulárnějším a je mu 

věnována poměrně rozsáhlá část každodenní nabídky. 

 

Je tedy více než jasné, že sportovní sázení se stalo významnou součástí světového sportu 

v globálním měřítku a zůstává jen otázkou jakým způsobem budou všechny tyto faktory 

v budoucnu ovlivňovat nejen svět sportovního sázení, ale především sportu jako celku. 
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6.2 Srovnání českých sázkových kanceláří 

 

Na českém trhu podniká několik výhradně domácích společností, které jsem uváděl 

v teoretické části své práce. Rád bych se však na tyto sázkové kanceláře podíval i 

z pohledu běžného klienta, který se rozhoduje mezi jednotlivými poskytovateli. 

 

V České republice, respektive Československu, se první sázkové kanceláře začaly 

objevovat hned v porevolučních letech a společnosti založené v této době si svou 

dominanci, danou délkou své existence, prakticky uchovaly až dodnes. Dlouhodobě 

spolu soupeřily o čelní postavení mezi českými sázkovými kancelářemi Tipsport a 

Fortuna, nicméně především na začátku nového tisíciletí začal Tipsport otevírat velké 

množství nových poboček a také rozšiřovat svou nabídku a dostal se tak na vrchol tohoto 

pomyslného žebříčku, následován právě Fortunou a slibně se rozvíjející společností 

Chance. 

 

Z pohledu sázkaře záleží především na jeho zaměření. Znám mnoho sázkařů, kteří sázejí 

takzvané „tutovky“, tedy spoléhají ve svých sázkách na papírové favority, ale naopak i 

takové sázející, jež kombinují například basketbalové remízy a snaží se dopracovat 

k výhře s malým vkladem, ale vysokým kurzem. Avšak jak už jsem ve své práci uvedl, 

existuje nejen tato základní nabídka na každý jednotlivý zápas, ale mnoho druhů dalších 

sázek, z nichž některé jsou mezi klienty sázkových kanceláří velmi oblíbené a můžou 

v konečném hodnocení tvořit právě onen klíčový rozdíl v momentě, kdy se potenciální 

klient rozhoduje, kterou ze společností si má pro podání svého tiketu vybrat. Nutno však 

na tomto místě podotknout, že stále převažují spíše sázkaři, kteří volí především klasické 

druhy sázek na vítězství, remízu či neprohru a pro tyto sázející je tedy rozhodujícím 

faktorem šíře pokrytí jednotlivých zápasů, než jejich individuální rozšířená nabídka. 

 

Nedá se tvrdit, že Tipsport jako největší a nejoblíbenější sázková kancelář u nás 

disponuje současně i největší a nejrozsáhlejší kurzovou nabídkou. Avšak pro své celkové 

pokrytí sportovních odvětví a svou celkovou dostupnost, především právě z hlediska 

faktu, že disponuje největším množstvím poboček, se může chlubit největší přízní ze 

strany klientů. Pro sázející žijící na malém městě, případně na vesnici, je tento faktor 
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zcela jistě tím rozhodujícím, jelikož možnost výběru se značně minimalizuje. V tomto 

momentě se právě prosazují i menší poskytovatelé kurzových sázek, kteří se svou 

kurzovou nabídkou a elementárním pokrytím služeb nemohou konkurovat větším 

společnostem a kteří tak svou činnost orientují právě především směrem k malým 

městům, či vesnicím, často můžeme najít malou pobočku v rámci hospod či restaurací. 

Zajímavou strategii v tomto směru zvolila sázková kancelář Synot, jež se zavedením 

online terminálů dala nejen sázejícím, ale i pronajímatelům těchto terminálů zajímavou 

možnost u nás zcela nového způsobu uzavírání sázek. 

 

Z hlediska faktického obsahu kurzových nabídek, je skutečně třeba vybírat především 

v případě sázejících, kteří na svém tiketu kombinují různé specifické sázky, např. na 

počet gólů, na přesné skóre apod. Po stránce četnosti sportovních odvětví jsou nabídky 

jednotlivých společností v zásadě srovnatelné, přeci jen v českém prostředí je 

dlouhodobě nejpopulárnějším sportem fotbal a tomu také odpovídá zájem ze strany 

sázejících. Některé sázkové kanceláře na svou kurzovou nabídku přidávají některé méně 

tradiční sporty či sportovní disciplíny, hlavní pozornost však věnují především 

fotbalovým, hokejovým a tenisovým zápasům. 

 

Obecně vzato se stále většina sázejících, kteří jsou věrni kamenným pobočkám, orientuje 

majoritně na běžné a u všech poskytovatelů běžně dostupné sázky a tak rozhodujícím 

aspektem je především dostupnost jednotlivých poboček a celková forma a přístupnost 

kurzové nabídky, která je stále faktorem, reprezentujícím každou sázkovou kancelář. 
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6.3 Budoucnost kurzového sázení 

 

Současná situace sportovního sázení by se dala v jistém ohledu označit jako jedno 

z přelomových období tohoto odvětví. Alespoň v českém prostředí vyvolává toto téma 

poměrně obsáhlé diskuze, od oficiálního uvolnění poslední novelizace loterijního 

zákona, který v roce 2008 zrušil zákaz zprostředkování sázek na internetu, stále 

nepanuje přesvědčení, že tento krok byl pozitivním podpořením logického vývoje 

sportovního sázení. 

 

Je zcela jistě mnoho cest, kterými by se budoucnost sportovního kurzového sázení 

mohla ubírat. Jednou z nich by mohl být přesun sázkových kanceláří výhradně do 

internetového světa, nadneseně by se dalo říci, že k podobnému názoru již dospěla i celá 

řada vědců, podle nichž se za několik desítek let většina běžných činností začne 

orientovat do virtuálního světa. V opačném případě může dojít k přísným restrikcím ze 

stran států a ke snaze o vyhubení zahraničních internetových poskytovatelů a ponechání 

pouze těch domácích v obou rovinách, tedy jak na internetové síti, tak v podobě 

kamenných poboček, i když dle mého názoru bude jen velmi složité zastavit přirozený 

vývoj, kterým se společnost v posledním desetiletí ubírala. Je však zcela jistě otázkou, 

jakou taktiku budou konkrétní státy volit a samozřejmě i na složení jednotlivých vlád a 

jejich názoru a přístupu k celé této problematice. 

 

V českých vodách panuje v tomto ohledu viditelná nerovnováha. Oba způsoby sázení 

mají své zastánce i odpůrce, zaleží spíše na faktu, která z politických stran se skutečně 

dostane k moci a jak velký prostor v její činnosti bude problematika sázení a loterií 

zaujímat. Pokud by skutečně mělo opětovně dojít k restrikci internetového sázení, 

nastalo by dle mého mínění pro české sázkové kanceláře, provozující kamenné pobočky, 

těžké období. Mnoho klientů, kteří zůstali věrní českým „sázkovkám“ si po zpřístupnění 

internetových sázek, založilo svůj online účet, aby mohli své sázení provozovat 

výhradně z pohodlí vlastního domova. Mnoho takových sázejících, se kterými jsem měl 

možnost mluvit se přiklání k variantě, že by v případě opětovného zákazu internetového 

sázení přesunulo svůj zájem k jiné, zahraniční, sázkové kanceláři, provozující své služby 

online. V případě internetového sázení jde ze strany potenciálních klientů především o 
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překonání prvotních, již dříve zmíněných, předsudků ohledně bezpečnosti a zdánlivé 

složitosti a málokterý člověk se posléze vrací zpět ke klasickému způsobu podávání 

tiketu u přepážky na pobočce. 

 

Obecně se dá říci, že budoucímu vývoji virtuálního sázení, či spíše virtuálního podávání 

sázek, by nemělo nic bránit. Pokud nebudou podniknuty žádné legislativní kroky, měl by 

se zájem sázkových kanceláří orientovat především k podnikání na internetové úrovni. 

S přicházejícími mladšími generacemi se stále více klientů bude obracet k internetu jako 

k nejpohodlnější a také k nejpřirozenější variantě sázení. V dnešní době se díky 

rozsáhlosti kurzových nabídek hraje mimo jiné mnoho zápasů v pozdních nočních, či 

časných ranních hodinách a možnost vsadit si těsně před utkáním, které začíná v nočních 

časech, skýtá prakticky jen internet.  

 

Trend poslední doby jednoznačně nasvědčuje, že masivní příliv nových kamenných 

poboček už je dávnou minulostí a podle mého názoru snahou budou, pokud jak už jsem 

naznačil nebudou učiněna žádná legislativní protiopatření, svůj zájem orientovat 

především k internetové síti a v rámci kamenných poboček udržovat především 

sportovní bary, jenž jsou jistým specifikem. Pokud k tomuto jevu skutečně dojde, budou 

pak tyto sázkové kanceláře muset začít rozšiřovat svou kurzovou nabídku a přiblížit se 

tak zahraničním společnostem, které jsou díky svým kapacitám a globálnímu pokrytí o 

krok vpředu.  

 

Sázení, ať už v jakékoliv formě, vždy bylo, je a bude součástí mnoha kultur v současném 

světě. Tak jako většina odvětví lidské činnosti procházela a prochází v celém průběhu 

historie určitým vývojem a technickým pokrokem, stejně tak sázení následuje moderní 

trendy a přizpůsobuje se možnostem a požadavkům klientů. Jen touto cestou je možné 

zaručit životaschopnost v těžkém konkurenčním boji mezi jednotlivými provozovateli a 

společnostmi.  
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7 Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo zmapování postupného historického vývoje sázení a 

především sportovního sázení od úplných počátků, až k současné situaci. 

 

V průběhu historie docházelo k formování sportovního sázení do konkrétní podoby, ve 

které jej známe dnes, společnosti provozující tuto činnost jsou zejména v poslední době 

s podstatným rozmachem internetového sázení pod legislativním drobnohledem. Činnost 

sázkových kanceláří je dnes neodmyslitelnou součástí sportovního businessu, na který 

má v určitých momentech a situacích velký vliv a tak vzájemná harmonická koexistence 

je hlavním předpokladem úspěšného fungování tohoto vratkého vztahu. Ve všech 

dobách se nacházeli a budou nacházet lidé, kteří tohoto faktu budou chtít zneužít a přímo 

tak ovlivnit utkání či závod za účelem vlastního zisku. Avšak tento tah není možné 

realizovat bez pomoci druhé, zainteresované strany, která může vlastním přičiněním 

soutěž nenávratně ovlivnit. A tak i v dnešních dobách hraje smysl pro fair play a čestnost 

možná důležitější roli, než kdy dřív. Současná sportovní scéna se stává továrnou na 

peníze a sportovní úspěchy jsou stále častěji vyjadřovány především finančními 

částkami. Tento aspekt by však neměl převažovat význam sportu v jeho původní formě, 

jelikož pouze v ten moment může bez vážných komplikací vzájemně koexistovat se 

světem sportovního sázení. 

 

Výsledek mé práce by tak měl mimo jiné poskytnout informace o současném stavu 

sportovního sázení a poukázat i na jeho negativní stránku a vliv na sportovní dění. 

Věřím, že má práce může posloužit jako cenný zdroj informací a podat tak detailnější 

pohled do tohoto odvětví. 
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