
Závěr 

Ve své diplomové práci „Zákon o loteriích č. 202/1990 Sb. se zaměřením na právní 

regulaci pokeru v České republice“ jsem popsal právní stav týkající se loterií, jiných 

podobných her a sázek. Zabýval jsem se jak občanskoprávní úpravou, tak i úpravou trestní. 

Stěžejní pro tuto práci byl však zákon o loteriích. Popsal jsem obecné podmínky pro povolení 

a provozování loterií a jiných podobných her se specializací  na provozování her v kasinu, 

neboť jak jsem při psaní této práce zjistil, jde o jedinou možnost provozování pokeru dle 

zákona o loteriích. 

Pro nejobecnější označení všech loterií a jiných her, spadající jak pod regulaci 

loterijního zákona, tak i pro ostatní hry, používám v této práci obecný termín „hazard“ či 

„hazardní hry“. Klíčovým znakem „hazardu“ či „hazardních her“ je, že účastník vkládá 

finanční částku v určité výši s nejistým očekáváním výhry, která svou výší převyšuje 

vloženou částku. Výhra je podmíněná pravidly, dle zákona o loteriích – herním plánem, která 

jsou v drtivé většině z dlouhodobého hlediska v mírném neprospěchu pro účastníka.  

Pro řešení  otázky, zda je poker sportem, či hazardní hrou, se mi nepodařilo nalézt 

jednoznačnou odpověď. Neboť i přes mnoho argumentů svědčících ve prospěch pokeru jako 

sportu, nelze dle mého názoru označit poker bez pochybností jako sport. Sportem se poker 

jeví jen pro malou část hráčů, kteří jsou svými dovednostmi a zkušenostmi schopní být 

v dlouhodobém časovém horizontu výděleční na úkor 95% ostatních hráčů, kteří jsou 

v dlouhodobém průměru ztrátoví. V časovém měřítku jednoho večera se jeví poker jako 

hazardní hra, kde náhoda má svoji podstatnou roli. 

Zákon o loteriích je v dnešní době již zastaralý, jako celek působí nepřehledně. Mnoho 

ustanovení je použita duplicitně, pro neprávnickou laickou veřejnost je téměř neuchopitelný. 

Největší jeho nedostatky spatřuji především v problematickém ustanovení § 50 odst. 3, kdy 

podle tohoto ustanovení má ministerstvo financí možnost povolit zákonem neupravenou hru. 

Toto ustanovení používá ministerstvo pro povolování interaktivních video terminálů, kde 

jediný rozdíl od běžného výherního automatu je elektronický display na interaktivním video 

terminálu. S tím je spojena bezmoc obcí, které nemohou obecně závaznou vyhláškou 

regulovat interaktivní video terminály a navíc neobdrží ani místní poplatek jak je tomu u 

výherních automatů. Tyto nedostatky se chystá napravit mimo jiné novela poslanců 

Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného, sněmovní tisk č. 971, jež 

si klade za cíl umožnit obcím regulaci interaktivních video terminálů a jiných her na svém 



území obecně závaznou vyhláškou a stanovuje přísnější podmínky pro výběr příjemce odvodu 

části výtěžku. Slabou stránku této novely spatřuji v tom, že nenavrhuje zavést místní poplatek 

za provozování interaktivního video terminálu, jak to měly v záměru ostatní novely, např. 

novela zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Dalším klíčovým problémem ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích bylo nečekané 

povolení „nové“ hry „internetové kursové sázky“ v roce 2008. Tento krok ministerstva byl 

značně kontroverzní. Několik let před tím nebylo žádostem o povolení takovéto hry 

vyhověno. Tento postup byl na hraně zákona a ohrozil právní jistotu žadatelů o povolení, kdy 

ministerstvo aplikací ustanovení § 50 odst. 3 obešlo novelizaci zákona parlamentem. 

Další změnou, která by přidala transparentnosti a omezila finanční úniky, je dle mého 

názoru zavedení jediného poplatku – odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely, ve 

stejné procentní výši pro všechny provozovatele. Ministerstvo financí by mělo zvážit povolení 

hazardních her přes internet, neboť dnešní faktická situace je, že laická veřejnost se domnívá, 

že tato forma hazardu je v České republice povolena. Na internetu působí řada společností 

poskytující tyto služby kompletně v českém jazyce, včetně zákaznické podpory, a navíc 

poptávku po svých službách živí masivními mediálními kampaněmi v tuzemských mediích. 

Z tohoto důvodu usuzuji, že povolení internetových her by bylo vhodné pro možnost regulace 

a kontroly, a navýšení příjmů státní pokladny. Jen na tuzemském trhu se pohybuje prosázené 

množství peněz kolem 130 miliard, další miliardy prosázejí Češi přes internet. Veškeré 

finance z tohoto sázení plynou do zahraničí, do oblastí s velmi benevolentními daňovými 

zákony. 

Z výše uvedených důvodů bude zajímavé sledovat průběh dopracování a přijímaní 

nového herního zákona, na kterém ministerstvo financí již několik let intenzivně pracuje. 

Přípravy nejvíce komplikuje silná lobby provozovatelů hazardu, kteří z obavy ze ztráty příjmů 

z  podnikání nejsou změnám příliš nakloněni a nynější úpravu považují za dostatečnou.  

V právním řádu Evropské unie je podnikání v oblasti provozování loterií a jiných podobných 

her upraveno jen obecně primárním právem, které je rozvíjeno nepříliš jednotnými rozsudky 

Soudního dvora Evropské unie. Dosud nebyly vydány žádné sekundární právní předpisy a 

oblast provozování loterií a jiných podobných her není proto na unijní úrovni harmonizována, 

tudíž se v následující letech očekává přijetí nové jednotné komplexní úpravy  

Následně jsem se v diplomové práci zabýval podmínkami pro povolení a provozování 

pokeru v České republice, které se dají rozdělit na dvě skupiny. První je dle režimu zákona o 



loteriích, druhá se řídí obecnými právními předpisy. Dle zákona o loteriích je možno povolit 

poker pouze kasinu – akciové společnosti se základním kapitálem ve výši minimálně 

30.000.000,- Kč s povinností složit peněžní jistotu na zvláštní účet ve výši 20.000.000,- Kč. 

Provozování online pokeru dle zákona o loteriích není možné a ministerstvo financí zatím 

jeho povolení nepodporuje, ač aplikace ustanovení § 50 odst. 3 mu to pro případ změny 

postoje umožňuje. Do druhé skupiny patří dnes pokerové kluby – občanské sdružení, k jehož 

registraci nejsou třeba žádné finance, stačí jen tři zakládající členové. Z tohoto vzniká 

obrovský nepoměr na straně požadavků na kasino oproti nulovým požadavkům na pokerové 

kluby. Počet pokerových klubů roste velkou rychlostí, dnes je to jedna z nejjednodušších 

možností, jak si poker zahrát. Dle mého názoru by nový herní zákon měl řešit tuto 

problematiku ve prospěch kasin. Nejlepší varianta by byla zřejmě omezit výši vkladu a výher 

u pokerových klubů a definovat pokerové kluby pouze pro rekreační hráče. Tím by se trh 

zřetelně rozdělil a zamezilo by se přesunu hráčů z kasin do pokerových klubů. U vkladu by se 

tato částka měla pohybovat někde okolo 200,- Kč ( cena lístku do kina) a výhra by měla být 

omezena někde okolo částky 10.000,- Kč (tyto dvě částky jsou stanoveny pouze orientačně). 

Také bych stanovil povinnost pokerových klubů ohlásit svou činnost u ministerstva financí, 

aby podléhali jeho dozoru, zda dodržují zákonné povinnosti.  

Problematika hazardních her je velmi kontroverzním tématem současnosti, poněvadž 

je spojena s poměrně velkým objemem financí a velkou nerozhodností státních orgánů. Mé 

návrhy a podněty mohou přispět  k rozvoji diskuse o návrhu nového herního zákona. 

 

 


