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Úvod 

 

V mytologii se poprvé setkáváme s hazardem v dobách, kdy se Řečtí bohové jali 

rozdělit svět. Poseidon, Zeus a Hádes si tehdy hodili kostkou o moře, o zemi a podsvětí. 

Hazard (ang. gambling) je jedna z nejstarších zábav, jaké lidstvo zná. 

Archeologové našli předměty podobné kostkám staré takřka 40,000 let. Pokerové karty 

jsou nám známy blíže až od 19. století. Poker je svým způsobem příbuzný mariáše, 

nezáleží jen na rozdaných kartách, ale i na schopnosti sebeovládání a logického 

myšlení. Z čehož vyplývají dvě názorové skupiny, jedna vnímá poker jako sport, druhá 

čistě jako hazard. V současné době je hazard stále ve středu pozornosti. Počet online a 

kamenných kasin po celém světě neustále roste. Hned po revoluci v roce 1990 byl přijat 

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon o 

loteriích“). Tento zákon již dnes nevyhovuje současným podmínkám podnikání 

v oblasti hazardu, což naznačuje i zvýšená pozornost medií. Ústředním tématem je 

nutnost změny dosavadního právního stavu novelizací nebo přijetí nového herního 

zákona. Poker se v těchto souvislostech skloňuje velmi často. 

Cílem této práce je poskytnout přehled o právním rámci upravující hazard 

v České republice a právní analýzu obecných podmínek pro povolení a provozování 

hazardních her spadajících pod regulaci zákona o loteriích. Zvláštní pozornost bude 

věnována podmínkám pro povolení a provozování pokeru v České republice.  

Účelem této práce je tak především přispět k rozvoji aktuální diskuze o nutnosti 

přijetí legislativních změn, reagujících na aktuální problémy současného právního stavu 

v České republice k lednu roku 2010. Základní pilíře této práce jsou zakotveny 

v hlavních kapitolách pojednávající o občanskoprávním rámci úpravy hazardu, zákon o 

loteriích, trestněprávní úprava, povolení a provozování pokeru online a v kamenných 

kasinech. Základním pramenem této práce je zákon o loteriích, jenž pro svou velkou 

intenzitu výskytu neuvádím jako zdroj v poznámkách pod čarou.  

V první kapitole se budu zabývat stručně historií s kapitolou věnující se 

speciálně historii hazardu v Čechách. Historie je dle mého názoru přínosná jednak 

v poskytnutí komplexnějšího pohledu na danou problematiku a v procesu znovu 

poznávání, že lidé se v posledních tisíciletí příliš nezměnili. 
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V druhé kapitole popíši aktuální občanskoprávní úpravu hazardu, resp. několik 

paragrafů v občanském zákoníku, č. 40/1964 Sb. Upravující „Sázku a hru“, a také se 

podívám na úpravu budoucího nového občanského zákoníku, který je již dlouhodobě 

připravován a jeho přijetí se očekává každý rok. 

Třetí kapitola je věnována zákonu o loteriích č. 202/1990 Sb., nejprve popíši 

vznik samotného zákona včetně jeho všech účinných novel, poté se zaměřím na obecné 

podmínky pro udělení povolení k provozování „loterie a jiné a podobné hry“ a 

podmínky samotného provozování s cílem zjistit možnosti provozování pokeru dle 

zákona o loteriích, proto se nebudu podrobněji věnovat jiným loteriím a jiným 

podobným hrám, které nemají s provozováním pokeru nic společného. V poslední části 

této kapitoly nastíním připravené změny současného zákona o loteriích se zaměřením na 

jednotlivé novely, které jsou aktuálně v legislativním procesu a na přípravy nového 

herní zákona. 

Čtvrtá kapitola bude věnována veřejnoprávní úpravě v trestním zákoně, kde je 

několik paragrafů souvisejících s předešlými kapitolami. 

V páté kapitole se budu věnovat pokeru, hlavně problematice provozování 

pokeru v online kasinech a v kamenných kasinech, a zda jsou ještě jiné možnosti 

provozování. 

 

1 Historie hazardních her 

 

1.1 Historie 

 

Archeologické nálezy dokazují, že hazardní hry mají původ již ve starověku, 

byly provozovány pro pobavení římských císařů později na královských dvorech 

evropských panovníků. Loterie podobné těm dnešním se zrodily ve 13. století 

v Nizozemí. V Itálii se již od 14. století pořádali loterie, avšak opravdový nárůst zažila 

Itálie po roce 1530, kdy byla pravidelně provozována loterie ve městě Florencie, jež 

lákala na vysoké finanční výhry. První státní veřejná loterie byla pravděpodobně 

uspořádána ve Francii kolem roku 1520, kde se stala významnou částí příjmů královské 

pokladny. V Anglii byla spuštěna loterie v roce 1569 pod záštitou královny Alžběty I., 
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která se nechala inspirovat Francií a správně odhadla loterie jako snadný zdroj příjmů 

pro státní pokladnu. V Amerických koloniích byly loterie zavedeny legislativní akty, 

které určovaly, že výtěžek z loterií půjde na veřejně prospěšné stavby, jako např. na 

stavbu silnic, domů, doků pro lodě či na stavbu kostelů, ale nejvýznamnější nebo spíše 

nejzajímavější stavba dotována z loterií v této době, je výstavba budov Yale Univerzity 

(rok 1750) a budov Harvardské Univerzity rok (rok 1772).1 

 

1.2 České země 

 

Archeologické nálezy dokazují, že se hry na území dnešních Čech provozovaly 

již v předkřesťanských dobách. Ve středověku se těšily značné oblibě hrací kostky, 

deskové hry (šachy, dáma), vrchcáby a karetní hry. Od klasických společenských her, 

jak je známe dodnes, se velmi záhy oddělily hry a jiné aktivity, tehdy i dnes označované 

přívlastkem hazardní2. V 16. století začínaly pak vedle hazardních her spočívající na 

principu hry mezi jednotlivci získávat na oblibě tzv. „hrnce štěstí“, předchůdci 

pozdějších loterií. Jednalo se o věcnou loterii, kterou provozovali na jarmarcích a 

místech, kde se shromažďoval větší počet lidí, tzv. karbaníci. Ti ověšovali své stánky 

lákavými cenami a za určený vklad prodávali lístky, na něž po slosování připadaly 

jednotlivé věcné výhry. Karbaníci však často podváděli, čímž získali nevalnou pověst. 

Byli souzeni, oběšováni a hrnce štěstí byly zakazovány. Udržely se však až do 18. 

století. 

Své příznivce měly hry u příslušníků všech stavů. Již za vlády Leopolda I. 

(1640-1705) byly hry však tvrdě potírány. I když to samozřejmě nebylo moc platné a 

hry se provozovaly vesele dál.  

V 18. století se otázka her dostávala stále více do popředí zájmu státu. 

Represivní kroky však byly více či méně marné. Sílila tendence využít a usměrnit 

přirozené hráčské touhy širokých vrstev obyvatelstva v duchu merkantilismu. 

Přicházející konkurence ze zahraničí, hlavně ze severní Itálie, přiměla vládu ke zřízení 

                                                 
1 Microsoft Encarta, Loterie, elektronická encyklopedie  
2 DVOŘÁK, T. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách s poznámkami a souvisejícími 

předpisy. 2. vydání. Praha: Linde, 2006. s. 11  
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vlastní rakouské loterie, aby zabránila odplývání financí do ciziny. Cizí loterie byly 

zakázány. Druhým důvodem pro zavedení oficiální loterie byly naléhavá potřeba peněz 

na vedení válek o dědictví rakouské. Třídní loterie byla založena ve Vídni roku 1719 

císařem Karlem VI., neměla však kvůli špatné organizaci dlouhého trvání. Roku 1751 

byla v českých a rakouských zemích zřízena první číselná loterie, a to formou státem 

pronajatého monopolu. Během necelých čtyřiceti let pronajímání číselné loterie získala 

státní kasa asi 15 milionů zlatých. V roce 1787 převzal provozování loterie sám stát.  

Vedle oficiální loterie však existovaly tajné pokoutní loterie, které měly 

negativní dopady na nejchudší vrstvy. Přání zrušit loterie se pravidelně dostávalo na 

pořad jednání českého sněmu. K definitivnímu ukončení však nikdy nedošlo. Vedle 

číselné loterie vznikla na území Rakouska Státní dobročinná loterie (1833) a Státní 

vojenská loterie (1870). Za určitých podmínek mohly loterie v Rakousku pořádat i 

soukromé osoby, různá družení a spolky. Vždy se však jednalo o věcné loterie, 

podléhající schválení panovníka a loterního ředitelství. Některé z těchto loterií byly 

realizovány veřejně prospěšné projekty, které měly úzký vztah ke kulturním i 

politickým událostem v dějinách našeho národa. Roku 1874 byla vypsána loterie na 

výstavbu Národního divadla v Brně. Loterie podporovaly výstavbu nemocnic, kostelů, 

sirotčinců, ale také byly z výtěžku z loterií pořádány různé kulturní akce. 

Po vzniku samostatného Československa převzal stát kromě jiných rakouských 

institucí i loterie. Loteriím a jiným hazardním aktivitám se za první republiky opravdu 

dařilo. Roku 1919 byla poprvé tažena Československá třídní loterie, krátce na to byla 

založena Státní dobročinná loterie (ve prospěch invalidů, vdov a sirotků po první 

světové válce, ve prospěch nezaměstnaných v době hospodářské krize, na podporu 

obrany státu ve 30. letech). Byly pořádány i loterie soukromé, jejichž výtěžek byl určen 

výhradně k dobročinným či veřejným účelům (ve prospěch školství, ve prospěch 

nevyléčitelně nemocných, slepých, hluchých, invalidů-legionářů atd.).  

Druhá světová válka a zřízení Protektorátu Čechy a Morava loteriím moc 

nepřály, a to hlavně kvůli nedůvěře v měnu a přítomnosti německých názvů na losech. 

Židům bylo hraní a provozování loterií zakázán. Po válce Československo navázalo na 

loterie první republiky.  Znárodňovací vlna po roce 1945 tento obor na rozdíl od jiných 

nebyl až tak zásadním způsobem zasažen, neboť loterie byly vždy pod silným státním 

dohledem. I přesto však určitým zásahům neušel. Pražská Spořitelna byla sloučena s 
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pražskými záložnami v peněžní ústav Spořitelna a záložna v Praze. Její oddělení 

cenných papírů převzalo agendu třídní loterie a státní sázkové kanceláře, samo 

udržovalo styk s loterním ředitelstvím, rozdělovalo losy svým pobočkám a prodejnám a 

obstarávalo herní plány, tažební listiny a tiskoviny.3 

 

2 Občanskoprávní rámec úpravy herního práva 

 

2.1 Pojem „herní právo“ 

 

Herní právo je účelovým souhrnem právních norem obsažených v předpisech 

různých právních odvětví. Sjednocujícím znakem těchto norem je to, že se svým 

obsahem vztahují k určité relativně stejnorodé oblasti lidské činnosti – uskutečňování 

sázek a her. Herní právo nelze proto dle jeho charakteru a významu řadit k právu 

občanskému, trestnímu, správnímu apod. jakožto odvětvím práva, nýbrž do skupiny 

účelově vytvářených uskupení právních norem z různých právních odvětví.4 

 

2.2 Úprava v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. 

 

Problematiku herního práva řeší občanský zákoník poměrně skromně.  

V části osmé „Závazkové právo“ v hlavě 18. „Sázka a hra“ zákona č. 40/1964 

Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) obsahuje dva paragrafy, a to §845 a §846. 

§845 odst. 1 :“Výhry ze sázek a her nelze vymáhat, vymáhat nelze ani 

pohledávky z půjček, poskytnutých vědomě do sázky nebo hry. Takové výhry a 

pohledávky nelze ani platně zajistit. Druhý odstavec tohoto paragrafu stanoví toto:“ 

§845 odst. 2 „Los se posuzuje jako sázka nebo hra.“ 

§846 „Ustanovení §845 neplatí, jde-li o výherní podnik, který provozuje stát 

nebo byl úředně povolen“. 

                                                 
3 Evropské loterie a hry. Praha: Olympia, 1998. s. 189, 190, 205 
4 KRAMÁŘ, K.; HUŠÁK, A. Herní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. s.11  
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Zákonným zákazem vymahatelnosti výher ze sázek a her zákonodárce brání 

nelegálním aktivitám spjatým s provozováním sázek a her. Také je zjevné, že připuštění 

vymahatelnosti výher, jakož i půjček ze sázek a her by bylo v rozporu s dobrými mravy, 

neboť by se tím podporovalo nehospodárné a spekulativní jednání s vlastním majetkem, 

ostatně platná ústavněprávní konstrukce stojí na principu, že vlastník nemůže se svým 

vlastnictvím zacházet zcela libovolně, což se projevuje v článku 11 odst. 3 Listiny, 

podle níž „vlastnictví zavazuje“, což mimo jiné znamená, že s majetkem nebude 

nakládáno zjevně lehkomyslně. Na druhé straně ovšem platí, že přijetí výhry výhercem 

ze sázky a hry, nelze pokládat za bezdůvodné obohacení ve smyslu § 451 a násl. OZ. 

Zákon konstruuje nárok na výhru jako naturální obligaci. Tedy pokud někdo prohrál, 

plnění odmítne, nemůže se výherce na něm domáhat splnění závazku soudní cestou.5  

Výslovně je zakázána i vymahatelnost pohledávek z půjček poskytnutých vědomě do 

sázky nebo hry. Důležité je slovo „vědomě“, neboť zákon poskytuje ochranu těm, kteří 

poskytli půjčku aniž by nezaviněně věděli na jaký účel jí bude použito.  

Historický původ těchto obsahově velmi stručných ustanovení platné právní 

úpravy sahá poměrně hluboko do minulosti. Např. již České zřízení zemské z roku 1549 

zavedlo pravidlo, že veškeré dluhy za hry, i písemně uznané, jsou nevymahatelné a 

nemají být na škodu nikomu, kdo je učinil, a jejich nesplacení nemá způsobit ani snížení 

cti. Bezprostředním historickým zdrojem současné úpravy je však rakouský všeobecný 

zákoník (ABGB) z roku 1811. Ten upravoval ve svých ustanovení §1267 až 1274 sázku 

a hru  jako druhy tzv. odvážných neboli aleatorních smluv. Odvážnými smlouvami 

rozuměl smlouvy, kterými se slibuje a přijímá naděje ještě nejisté výhody. ABGB podal 

též obsahově významnou legální definici klíčového právního pojmu, jímž ovšem nebyl 

pojem „hra“, nýbrž „sázka“, a to těmito slovy: „Smluví-li se o události, oběma stranám 

ještě neznámé, určitá cena mezi nimi pro toho, jehož tvrzení výsledku odpovídá vzniklá 

sázka. Měla-li vyhrávající strana o tom jak věc dopadne, jistotu a zatajila-li ji druhé 

straně, dopustí se lsti a sázka je neplatná. Prohrávající strana však, jíž bylo předem 

známo, jak věc dopadne, budiž pokládána za dárce“. 

 

                                                 
5 ELIÁŠ, K., a kolektiv. Občanský zákoník - Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha :  

Linde, 2008. s. 2405  
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2.2.1 Sázka a hra 

 

Pojem „hra“ ABGB výslovně nedefinoval, jeho smysl vyjádřil však v ustanovení 

§1272 ve vztahu k definovanému pojmu „sázka“ slovy, že „každá hra je druhem sázky; 

práva ustanovená pro sázky platí také pro hry“6. Sázku a hru upravoval i zákon č. 

141/1950 Sb., občanský zákoník, a to v ustanovení § 504a § 505. 

Současný občanský zákoník ve znění platném do 31.12. 1991 sázku a hru 

neupravoval, ustanovení § 845 a § 846 bylo do OZ vtěleno jeho velkou novelou 

provedenou zákonem č. 505/1991 Sb. s účinností od 1.1. 1992. Tato úprava není ovšem 

nijak novátorská. Právě naopak, jsou zde doslova převzata někdejší ustanovení § 504 a 

§ 505 zákona č. 141/1950 Sb. současný občanský neupravuje pojmy jako sázka nebo 

hra, reguluje pouze některé jejich právní důsledky. Rovněž výslovně neupravuje ani 

smlouvu o sázce či smlouvu o hře jakožto určité typy smluvního závazkového práva. 

Proto je nezbytné při jejich charakteristice vycházet z obecných rysů. Sázka může být 

jednostranná i dvoustranná. Může být uzavřena písemně, ústně i konkludentně. Záleží 

jen na vůli stran, jakou formu zvolí. Jednostranná sázka je smlouva, při které jedna 

strana slibuje plnit druhé straně v tom případě, jestliže se z protichůdných tvrzení stran 

ukáže, že tvrzení slibující strany je nepravdivé. Dvoustranná sázka je smlouva, při které 

obě ze stran si navzájem slibují plnění pro případ, že se její tvrzení ukáže nepravdivým. 

Z toho vyplývá, že pojmovým znakem sázky jsou protichůdná tvrzení stran o tom, zda 

určitá skutečnost existovala, existuje, nebo zda nastane. Spornost této otázky musí mít 

základ v nevědomosti stran o této skutečnosti.7 

Smlouva o hře či sázce je právním úkonem, musí mít proto všechny náležitosti 

právního úkonu podle §34 OZ. Mezi stranami uzavírající smlouvu o hře či sázce vzniká 

závazkový vztah, tedy kdy jedna strana má závazková práva a povinnosti vůči straně 

druhé a naopak. „Základním rysem hry i sázky, který určuje jejich právní režim, je 

skutečnost, že každá ze smluvních stran má v okamžiku uzavření smlouvy současně 

nadějí na výhru stejně jako na ztrátu, proto se sázka a hra řadí tradičně ke smlouvám 

                                                 
6 KRAMÁŘ, K.; HUŠÁK, A. Herní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. s. 18-19 
7 ELIÁŠ, K., a kolektiv. Občanský zákoník - Velký akademický komentář. 1. vydání. Praha:  

Linde, 2008. s. 2399 
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odvážným (aleatorním)“8. Z hlediska právní úpravy her a sázek je třeba upozornit na 

zákon č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách, který upravuje provozování 

loterií a jiných podobných her. Sázky a hry podle OZ upraveny v § 845 a § 846 

nespadají pod právní režim zákona č. 202/1990. 

Hra může být také jednostranná nebo dvoustranná. Při jednostranné hře slibuje 

jedna strana druhé straně plnění závislé na výsledku hry, která se hraje podle určitých 

pravidel. U dvoustranné hry jde v podstatě o totéž, ale hry se aktivně účastní více než 

jedna strana. Na rozdíl od sázky předpokládá hra určitou činnost stran (fyzickou, 

duševní). Podmínkou platnosti hry je zachování stanovených pravidel nebo 

dohodnutých pravidel. Obě smlouvy o sázce i o hře jsou smlouvy bezformální a 

odvážné. Oproti sázce, kde výsledek záleží na ověření tvrzení o určité události jedné či 

druhé strany, aniž by se strany na výsledku události aktivně podílely, u smlouvy o hře je 

vlastní přičinění (realizace určité činnosti) kontrahenta klíčovým znakem smlouvy o 

hře. Avšak co do právních účinků nemá rozlišování sázky a hry reálného významu.9 

Podle míry ovlivnitelnosti výsledku se rozlišují především hazardní hry.  

Další důležitý paragraf týkající se této problematiky je §455 OZ, který upravuje, 

co není bezdůvodným obohacením, nás zajímá především druhý odstavec tohoto 

paragrafu, který zní takto: „Rovněž se za bezdůvodné obohacení nepovažuje přijetí 

plnění za hry nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení těchto peněz do 

hry nebo sázky půjčených; u soudu se však těchto plnění domáhat nelze.“ 

 

2.2.2 Los 

 

Občanský zákoník neupravuje ani pojem „los“, proto není úplně zřejmé, zda a 

čím se vlastně liší od sázky a hry. Nápovědu nám poskytne původní úprava v ABGB, 

jehož ustanovení přikládám v příloze č. 1., resp. přímo § 1273 ABGB, která zní: „Los je 

mezi soukromými osobami, směřující k sázce nebo hře, posuzuje se podle předpisů 

                                                 
8 ŠVESTKA, Prof. J., et al. Občanský zákoník - Velký komentář: část II. 1. vydání.  

Praha : C.H. Beck, 2008. s. 2174 
9ŠVESTKA J., JEHLIČKA O., ŠKÁROVÁ M., SPÁČIL O. a kolektiv, Občanský zákoník 

komentář. 10. vydání. Praha: Beck, 2006, s. 1392 
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ustanovených pro sázky a hry. Má-li však býti losem rozhodnuto o dělení, volbě, nebo 

rozepři, uplatní se při tom práva ostatních smluv.“ Úprava v ABGB definuje pojem los 

jako polysémií a podle toho jaký z těchto významů se použije, závisí, jaká právní 

úprava se použije, zda ta, která upravuje sázky a hry nebo odlišná úprava, která nemá 

s herním právem nic společného. Losem je v prvé řadě věc, může to být listina, nebo 

třeba žeton. Los je doklad potvrzující uzavření smlouvy o sázce a hře a zakládající 

nárok na převzetí případné výhry ze sázky nebo hry. Je atributem určité sázky či hry, 

nikoliv rovnocenným právním vztahem typu sázky a hry. Nemůže být posuzován jako 

sázka nebo hra, neboť jde pouze o jeden z prvků vztahů právě sázky a hry (obdobně 

jako např. doklad o koupi zboží nemůže být posuzován jako kupní smlouva). Stejně 

vnímá právní teorie los i dnes, jako listinu, ve které se slibuje stanovené plnění, jestliže 

číslo, kterým je los označen, bude náhodně vytažené z určité soustavy čísel při dodržení 

předem stanovených pravidel. Los není cenným papírem.10 Místo čísel mohou být 

použity náhodně uspořádané znaky (několik stejných znaků), o niž hrající neví. 

I v dnešním platném právu má pojem „los“ (stejně jako v ABGB) ještě druhý 

význam – zvláštní způsob rozhodování, založený výlučně na náhodě. Z hlediska 

spravedlnosti se tento způsob v určitých situacích jeví jako nejvhodnější. Nejde o to, 

kdo z účastníků má pravdu v nějaké sporné otázce, nýbrž o řešení toho, kdo se má 

ujmout provedení nějakého úkolu či funkce. V českém právu několik zákonů a předpisů 

používá pojem „los“ v tomto významu – jsou to např. volební zákon, zákon o soudech a 

soudcích (§ 56 odst. 3), zákon o státním zastupitelství, správní řád, služební zákon, 

zákon o veřejných dražbách (§ 23 odst. 10) aj.11  

 

2.2.3 Vymahatelnost výher 

 

Občanský zákoník upravuje práva na výhry ze sázek a z her, pokud nejde o 

výherní podnik, který provozuje stát nebo který byl úředně povolen,12 toto vyplývá z 
                                                 
10ŠVESTKA j., DVOŘÁK J. a kolektiv, Občanské právo hmotné 2, díl třetí, 5. vydání, Praha: 

Wolters Kluwer s. 299  
11 KRAMÁŘ, K., HUŠÁK, A. Herní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 29 
12 FIALA, J.; HURDÍK, J.; KORECKÁ, V., Občanský zákoník –komentář, vydání 1., Praha - 

Wolters Kluwer, 2009,  §845 
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ustanovení § 846 občanského zákoníku: „Ustanovení § 845 neplatí, jde-li o výherní 

podnik, který provozuje stát nebo byl úředně povolen“. Ustanovení § 846 tak vymezují 

okruh sázek a her, na něž se nedopadá restriktivní úprava ustanovení § 845 odst. 1 

občanského zákoníku. Výherní podnik je právnická osoba (zpravidla akciová 

společnost), která má úřední povolení k podnikatelskému provozování sázky a hry. 

Výhry ze sázek a her jsou právně vymahatelné jako jiné závazky v oblasti závazkového 

práva. Jde o sázky a hry uskutečňované v souladu s veřejnoprávní úpravou a pod 

státním dozorem. S ohledem na dikci ustanovení § 846 lze dovodit, že zákaz 

vymahatelnosti se nevztahuje ani na pohledávky z půjček, které byly do těchto her 

vědomě poskytnuty. Pohledávky na výhry z her podle zákona č. 202/1990 Sb. I 

pohledávky z půjček do nich poskytnutých lze platně zajistit13 

 

2.3 Rekodifikace občanského zákoníku 

 

Rekodifikace občanského zákoníku je připravována jíž od začátku 90. let 

minulého století. Úsilí o nový občanský zákoník dospělo v České republice do bodu, 

kdy je předložen paragrafový text návrhu. Navrhované znění ustanovení upravující 

„Sázku, hru a los“ nového občanského zákona přikládám jako přílohu č. 2 této práce. 

Návrh předložila vláda poslanecké sněmovně 7.5. 2009, poslancům byl rozeslán jako 

sněmovní tisk č. 83514, zatím je stále ve fázi prvého čtení, vzhledem k tomu, že 

současná úřednická vláda premiéra Fischera, nemá silný mandát a situace ve sněmovně 

je příznačná tím, že se politické strany nejsou schopny shodnout ani na základních 

otázkách, přijetí nového občanského zákoníku se bude řešit až po květnových volbách 

do poslanecké sněmovny. 

Návrh občanského zákoníku působí mohutně, když obsahuje 2795 paragrafů. 

Nutno si však uvědomit, že se v drtivé míře jedná o ustanovení stručná, obsahující 

výjimečně tři odstavce, které nenarůstají do ohromujících rozměrů, ale drží se nejvýše 

                                                 
13 ŠVESTKA, Prof. J., et al. Občanský zákoník - Velký komentář : část II. 1. vydání.  

Praha: C.H. Beck, 2008. s. 2178  
14Poslanecká sněmovna.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-26]. Sněmovní tisky. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=835>.  
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dvou až tří vět15. Jedním z východisek může být Ceplova myšlenka, že zákon má být tak 

podrobný, aby vyhovoval společenské praxi, aby jej nebylo nutné příliš mnoho vykládat 

a aby nenastoloval přespřílišný počet otázek, které neřeší, a nevyvolával tím zbytečné 

spory vynucující si nejrůznější výklady. Proti tomu bývá namítáno, že judikatura, 

zvláště Ústavního soudu a Nejvyššího soudu řadu problémů řeší. To je jistě pravda. Ale 

nelze přehlédnout, že pro adresáta právního pravidla je zákonný text přístupnější 

informační zdroj než fundus judikátů, ani to, že judikatura se v čase mění a postrádá tu 

míru stability, jakou vykazuje zákon. Vyjdeme-li z premis, že náš stát nemá být 

v oblasti soukromého práva právním skanzenem totalitních přístupů, že občanský 

zákoník má i v Česku nabídnout soukromníkům srovnatelný standard a komfort, jaký 

jim nabízejí četné další státy s právními řády kontinentálního typu, pak, chceme-li 

tomuto účelu vyhovět, měli bychom si přestat namlouvat, jak výborný občanský 

zákoník dnes v České republice máme a jak vyhovuje „praxi“16. 

 Pro mou práci jsou důležitá především ustanovení paragrafů 2734-2744 nyní 

v díle č. 16 s názvem „Závazky z odvážných smluv“ v oddíle č. 3 oddíl s názvem 

„Sázka, hra a los“ dle vládního návrhu, který je nyní (listopad roku 2009) v prvním 

čtení v poslanecké sněmovně. Návrh základního ustanovení o odvážných smlouvách 

vymezuje podstatnou náležitost odvážných smluv jako ujednání prospěchu, anebo 

neprospěchu jednoho či více – a to i všech – smluvníků v závislosti na nejisté události. 

Úplatnost nebo bezúplatnost se v navrženém ustanovení neuvádí, neboť odvážná 

smlouva může být uzavřena tím i oním způsobem. Formulace ustanovení přihlíží 

především k úpravě rakouské (§1267 a 1268 ABGB) a nizozemské (7A:1811 BW). 

Povaha odvážných smluv vylučuje, aby na závazky z nich vzniklé byla aplikována 

ustanovení o změně okolností nebo neúměrnému zkrácení 17 

Dosavadní kusou úpravu sázky, hry a losu se navrhuje nahradit úpravou 

podrobnější, odpovídající klasickému pojetí i některým moderním trendům v soudobém 

zákonodárství. 

                                                 
15 BEZOUŠKA, P. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. 

 Právní rozhledy. 2008, 19, s. 711. 
16 ELIÁŠ, K. Legendy o osnově občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2007, 17, s. 632. 
17 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu nového občanského zákoníku, sněmovní tisk č. 835/0 
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Sázka je smlouva, kterou se alespoň jedna ze stran zavazuje plnit cenu nebo 

výhru v závislosti na pravdivosti tvrzení o skutečnosti stranám neznámé. Při hře plnění 

jedné strany závisí na výsledku činnosti stran, přičemž mezi činností a plnění není vztah 

ekvivalence. Jedná-li se o los, pak strana, která los vydala, slibuje držiteli losu plnění, 

bude-li los tažen. 

Navrhuje se podrobněji upravit sázku a v úpravě hry a losu na úpravu sázky více 

méně jen odkázat s úpravou případných odchylek. 

Podle tradičního pojetí jsou vymahatelné pohledávky vzniklé ze sázek, her a 

loterií provozovaných státem nebo úředně povolenými podniky, zatímco v ostatních 

případech se jedná o pohledávky naturální. 

Toto základní schéma osnova navrhuje zachovat, avšak přece jen se zároveň 

navrhuje je po vzoru některých novějších kodexů (italského, nizozemského aj.) poněkud 

zjemnit. 

Podstata naturální pohledávky je v tom, že ji nelze vymáhat. Je-li však naturální 

dluh splněn dobrovolně, nelze plnění vymáhat zpět (§ 2735, § 2736). V té souvislosti se 

obecně navrhuje, aby soud mohl moderovat výhru dobrovolně zaplacenou, byla-li 

sjednána v přemrštěné výši, a aby tedy mohl i zavázat vyhrávající stranu k částečnému 

vrácení toho, co vírou získala (§ 2737). Mimoto se navrhuje vůbec vyloučit nemožnost 

požadovat vrácení výhry, je-li druhá strana omezena v rozumových schopnostech (§ 

2738). 

Na hru a los mají být použita ustanovení o sázce obdobně. U tohoto obdobného 

použití má však být vyloučena aplikace ustanovení o naturálních pohledávkách pro ty 

hry, u nichž se vyžadují pouze zručnost nebo tělesná cvičení obou stran (§ 2742, 

obdobnou úpravu mají např. zákoníky španělský, italský, nizozemský). 

Rovněž se navrhuje vyloučit aplikaci ustanovení o sázkách pro diferenční a 

burzovní obchody (§ 2741).  

Nově připravovaná úpravu je daleko podrobnější, počet paragrafů dosáhl čísla 

deseti. V ustanovení odstavce prvního § 2734 se nachází definice sázky: “Sázkou se 

alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se nesprávným její 

tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé strany o této 

události správným“, která nepřímo navazuje na definici z ABGB. 
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Další ustanovení § 2736 - 2737 mají v sobě ochranný potenciál ve prospěch 

strany prohrávající spočívající buď v rozumové nebo duševní nedostatečnosti nebo 

v přemrštěnosti výhry dané v souvislosti s okolnostmi případu a postavení i možnostem 

stran. Bude tedy záležet jen na rozhodování soudu, jak se k těmto možnostem postaví. 

Určitě se najde mnoho případů, kdy bude prohrávající strana tvrdit, že v době sázky již 

byla u ní v rozpuku jedna z duševních chorob. Přemrštěnost výhry shledávám jako 

pojem značně neurčitý, bude otázkou, jak vysoký podíl z celkového majetku bude 

shledáván jako přemrštěný, ale s tím se judikatura soudů v krátké době snadno vyrovná.  

Ustanovení § 2738 a § 2739 zachová naturální charakter obligace vzniklých ze 

sázek a her, nemožnost zajištění pohledávky ze sázky nebo ze zápůjčky či úvěru 

poskytnutých vědomě k sázce, kterou nelze vymáhat, velmi podobně, svým účelem 

shodně, jako dnes účinný občanský zákoník.  

 

3 Loterijní zákon č. 202/1990 Sb. 

 

Oblast loterií a jiných podobných her je upravena v zákoně ČNR č. 202/1990 

sb., o loteriích a jiných podobných hrách ze dne 17 května 1990. 

Zákon byl přijat hned v roce 1990, neboť před rokem 1989 tato oblast nebyla 

dostatečně upravena, soukromé podnikání v této oblasti nefungovalo.  

Provozování loterií a jiných podobných her bylo upraveno v zákoně č. 37/1973, 

o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných her, který platil od roku 1973. Tato 

právní úprava byla koncipována tak, že provozovat loterie a sázkové hry může pouze 

„organizace“, která dostala povolení od orgánu státní správy (ustanovení § 10 odst. 3 

zák. č. 37/1973 Sb.) a výtěžek slouží k získání prostředků na sociální, osvětové či jinak 

veřejně prospěšné účely a získané prostředky nemohou být použity provozovatelem 

k úhradě výdajů, které má hradit z vlastních příjmů (ustanovení § 11 odst. 3 zák. č. 

37/1973). Zajímavost, která by mohla inspirovat zákonodárce, tak i provozovatele 

loterií a jiných podobných her se nachází v ustanovení § 12 (zák. č. 37/1973) „Losy se 

nesmějí prodávat ve veřejných dopravních prostředcích“. V zákoně a v prováděcích 

předpisech je pouze upraveno provozování loterií, v ostatních případech se používá tato 

úprava přiměřeně. Prováděcí předpisy jsou vyhláška ministerstva financí České 
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socialistické republiky ze dne 31. května 1973, č. 61/1973 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách a směrnice ministerstva financí České 

socialistické republiky ze dne 12. října. 1973, č. 150/13 700/1973, o povolování, 

evidenci, provozu a kontrole hracích přístrojů. 

Směrnicí č.150/13 700/1973 Ministerstva Financí ČSR z 1973 je upraveno 

provozování a kontrola hracích přístrojů výherního typu. Možnost provozování hracích 

přístrojů je omezena na organizace, a to pouze je-li vlastníkem těchto hracích přístrojů 

s tím, že celý výtěžek musí rovněž být použit na veřejně prospěšné účely. Provozovatel 

loterie, nebo hry se ani částečně nepodílí na výtěžku z provozování z těchto a her a tak 

není motivován na jejich rozšiřování18. 

Avšak rozvoj se nedá zastavit a tato úprava se po roce 1989 stala očividně 

nevyhovující, neboť nebyla schopna pokrýt nové formy provozování her, v zájmu 

právní jistoty provozovatelů bylo třeba přijmout novou právní úpravu, která by tuto 

oblast upravila komplexněji a tou se stal zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách. Za cíl si dával zejména zpřístupnit provozování některých her ke 

komerčnímu využívání, upravit nové formy provozování her, upevnit monopolní 

postavení organizace pověřené provozováním státní loterie, dále zpřesnit a zpřísnit 

postih za provozování loterií a her v rozporu s tímto zákonem nebo v rozporu se 

stanovenými podmínkami a vytvořit podmínky k zajištění státního dozoru. Chtěl také 

vyloučit fyzické a zahraniční právnické osoby jako provozovatele s výjimkou 

mezinárodních organizací.  

 

3.1 Novely zákona o loteriích č. 202/1990 

 

Od roku 1990 byl zákon o loteriích a jiných podobných hrách mnohokrát 

novelizován těmito zákony: 

                                                 
18 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných podobných 

 hrách.. In ASPI. 1993, 70/1994, s. 8 
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� zákon č. 70/1994 Sb., ze dne 22. března 1994, kterým se mění a doplňuje zákon 

České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 

(drobnou změnu v případě provozování dostihových sázek)19 

� zákon č. 149/1998 Sb., ze dne 12. května 1998, kterým se mění a doplňuje 

zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 

(poměrně rozsáhle novelizoval zákon o loteriích)20 

� zákon č. 63/1999 Sb., ze dne 11. března 1999, kterým se mění zákon č. 

202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, (zakotvil dvě dílčí změny, 

především upřesnění spotřebitelských soutěží a výjimky v otázce zahraniční 

majetkové účasti, drobné upřesnění dostihových sázek21) 

 zakotvil dvě dílčí změny, především upřesnění spotřebitelských soutěží a 

výjimky v otázce zahraniční majetkové účasti, 

� zákon č. 353/2001 Sb., ze dne 18. září 2001, kterým se mění zákon č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dvě 

drobné změny)22 

� zákon č. 320/2002 Sb., ze dne 13. června 2002, o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 

� zákon č.284/2004 Sb., ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 61/1996 

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (rozsah a 

uchovávání identifikačních údajů)23 

� zákon č. 377/2005 Sb., ze dne 19. srpna 2005, o finančních konglomerátech 

(drobná změna v § 4b)24 

� zákon č. 254/2008 Sb., ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu (čtyři drobné změny)25 

 

                                                 
19 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 70/1994 Sb., In ASPI. 1993, 70/1994, s. 1. 
20 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 149/1998 Sb., In ASPI. 1998, 149/1998, s. 1-4. 
21 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 63/1999 Sb., In ASPI. 1998, 63/1999, s. 2-6. 
22 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 353/2001 Sb., In ASPI. 1998, 353/2001, s. 8. 
23 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 284/2004 Sb., In ASPI. 1998, 284/2004, s. 12. 
24 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2005 Sb., In ASPI. 1998, 377/2005, s. 7. 
25 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2008 Sb.. In ASPI. 1998, 254/2008, s. 11. 
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3.1.1 Novela č. 149/1998 Sb. 

 

Jak je výše uvedeno, zásadní a nejrozsáhlejší novelou, z níž především vychází 

současně účinná právní úprava provozování loterií a jiných podobných her, je zákon č. 

149/1998 Sb., který nabyl účinnosti 1. září 1998. Tato novela sice nepřinesla zásadní 

průlom do loterního zákona z roku 1990, ale její záměr byl především zpřísnit režim 

povolování a provozování loteriích a jiných podobných her, zprůhlednit celou tuto 

oblast podnikání a zkvalitnit výkon státního dozoru a kontroly. 

Za účelem naplnění těchto cílů novela č. 149/1998 Sb., zakotvila zejména 

tyto hlavní změny oproti loternímu zákonu z roku 1990: 

� Zpřísnila podmínky zákazu hry osob mladších 18 let a stanovila provozovatelům 

všech her povinnost provést taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry 

účastnit. 

� Stanovila u většiny druhů sázkových her jako obligatorní formu provozovatele 

akciovou společnost s akciemi na jméno a s minimálním základním jměním. 

� Rozšířila povinnost složení jistoty na provozovatele všech loterií a jiných 

podobných her. 

� Rozšířila povinnost prokazovat bezúhonnost fyzických osob – akcionářů, popř. 

společníků provozovatele, resp. žadatele o povolení a dále osob v postavení 

statutárního orgánu na všechny druhy loterií a sázkových her. Požadavek 

prokazovat bezúhonnost byl dosud stanoven pouze u osob pověřených přijímat 

kursové sázky. 

� Zavedla nový způsob stanovení základu pro výpočet odvodu části výtěžku na 

veřejně prospěšné účely, který vychází ze stejného základu jako je tomu u 

správních poplatků z provozování, tedy ze základu, který odhlíží od vlastních 

nákladů provozovatele, resp. nepřihlíží k dosaženému zisku. 

� Zpřísnila sankce za porušení zákona či podmínek povolení. 

� U výherních hracích přístrojů upřesnila, případně zavedla definice základních 

pojmů (např. herna), změnila nejvyšší vsazené částky na jednu hru a nejvyšší 

výhry z jedné hry u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 
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� Zkvalitnila výkon státního dozoru nad celou touto oblastí např. zapojením 

finančních úřadů do kontroly provozování výherních hracích přístrojů 

povolovaných do provozu obcemi. 

� Poprvé zakotvila oprávnění obcí vydat pro svůj územní obvod obecně závaznou 

vyhlášku regulující provozování výherních hracích přístrojů. 

� Do jisté míry nesystémově podřadila režimu loterního zákona rovněž soutěže, 

ankety a jiné akce o ceny (tzv. spotřebitelské soutěže), přestože u nich chybí 

jeden ze základních znaků, jimiž se vyznačují všechny loterie a jiné podobné 

hry, a to zaplacení peněžitého vkladu (sázky), jehož návratnost se nezaručuje. 

Povolování spotřebitelských loterií bylo svěřeno do pravomoci Ministerstva 

financí26. 

 

3.2 Postavení zákona o loteriích č. 202/1990 v právním systému ČR 

 

Loterijní zákon je převážně veřejnoprávní předpis. Svým obsahem představuje 

veřejnoprávní modifikaci právních vztahů sázky a hry, upravovaných normami 

soukromého práva. Některá jeho ustanovení však mají i soukromoprávní povahu, 

eventuálně je jejich povaha nejasná. Každopádně má loterijní zákon při odlišnostech 

oproti obecné úpravě soukromoprávní (ObčZ a ObchZ) před touto úpravou přednost, je 

tedy v postavení zvláštního zákona. Loterie podle něj provozované jsou zvláštní druhem 

podnikání, provozované ve smyslu ustanovení §2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku 

na základě podnikatelského oprávnění.27 

 

3.3 Definice loterie a jiné podobné sázkové hry 

 

V úvodním ustanovení zákona o loteriích se zákonodárce snaží o definici loterií 

a jiných podobných her: „…se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická 

                                                 
26 Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 149/1998 Sb., In ASPI. 1998, s. 1-4. 
27 SOBOTOVA, M., JAVŮREK, J. Loterie a jiné podobné hry. Opava: Lors, 1992, s. 11 
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osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře 

nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená 

provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen herní plán). 

Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektromechanických, 

elektronických nebo obdobných zařízení.“ (ustanovení § 1 odst. 1). Nerozlišuje se 

přitom mezi loteriemi, sázkami, hrami ani jinými obdobnými aktivitami. Pro účely 

tohoto zákona je bez významu, o jaký druh sázky, hry, loterie nebo jiné podobné 

aktivity se jedná, zákonná regulace dopadá na všechny tyto aktivity bez výjimky. 

Smlouvy o sázce, hře, losu a loterii se považují za spotřebitelské smlouvy (ustanovení § 

52 odst. 1 OZ), pokud jsou stranami smlouvy dodavatel a spotřebitel. Rozhodná 

skutečnost je, že jedna ze stran (dodavatel) je podnikatel, kdežto druhá strana smlouvy 

(spotřebitel nikoliv)28. Pravděpodobnost výhry u loterií peněžitých nebo věcných, u 

okamžitých loterií a u tombol nesmí být menší než 1:200 (ustanovení § 1 odst. 3) 

 

3.4 Druhy loterií a jiných podobných her (§ 2 a § 50 odst. 3) 

 

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou dle ustanovení § 2 písm.: 

a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního 

plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika 

sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být 

označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé 

loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny 

vydané losy. 

b) Tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se 

prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. 

c) Číselné loterie, u nichž předem určen ani počet účastníků, sni výše herní 

jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za 

jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů 

(sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu 

                                                 
28DVOŘÁK T., JUDr., Zákon o loteriích a jiných podobných hrách s poznámkami a 

souvisejícími předpisy, 2. vydání, Praha: Linde, 2006, s. 21 
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(sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl 

účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel. 

d) Okamžité loterie, při nichž se účastník hry vyznačené, až do doby koupě 

zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání dozví 

případnou výhru (tzv. stírací loterie). 

e) Sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektromechanicky 

řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (tzv. výherní 

hrací přístroje) 

f) Sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků 

nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na 

poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému 

podílu výher (tzv. sportovní sázky). 

g) Sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací 

patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem 

určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za 

pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné 

do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu 

výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry podrobně stanoví 

herní plán. 

h) Sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků 

nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných 

událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým 

principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla 

sázka přijata, a výši vsazené částky. (tzv. kursové sázky). 

i) Sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to 

i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen 

počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se 

vypočítává z výše uvedených vkladů podle podmínek stanovených herním 

plánem. 

j) Loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení 

obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není 

předem určen počet účastníků a ani není předem známa výše vsázených 
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částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených 

herním plánem, 

k) Sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve 

výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen (tzv. dostihové sázky), a 

výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) 

a předem stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná 

výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky. 

Výčet jednotlivých druhů loterií je demonstrativní. Ministerstvo může povolovat 

i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně speciálně upraveny, s tím, že 

v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny, jak umožňuje 

ustanovení § 50 odst. 3 tohoto zákona.  

 

3.5 Provozovatel loterie a jiné podobné hry 

 

Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se 

sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování 

loterie nebo jiné podobné hry. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se 

zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost účast 

(ustanovení § 1 odst. 6). Obdobně s tím i ustanovení § 4 odst. 1 stanoví, že: „Loterie a 

jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení vydaného 

příslušným orgánem…“. Ustanovení § 4 odst. 5 upřesňuje dále provozovatele, když 

stanoví, že povolení může být vydáno pouze právnické osobě bez zahraniční majetkové 

účasti se sídlem na území České republiky, ustanovení se však nevztahuje na sázkové 

hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech ustanovení § 2 písm. i), 

ministerstvo může tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí 

nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, u těchto 

sázkových her povolit výjimku.  

Loterie a jiné podobné hry podle ustanovení § 2 písm. a), c), d), f), j) a podle 

ustanovení § 50 odst. 3 může provozovat: 

a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace), 
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b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie 

znějí na jméno a je založena k provozování loterií a jiných podobných her. Základní 

jmění této akciové společnosti musí činit minimálně 100.000.000,- Kč a nesmí být 

sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení ( ustanovení § 4 odst. 

6) 

Sázkové hry podle ustanovení § 2 písm. g) může provozovat akciová společnost 

se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena 

k provozování loterií a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti 

činí minimálně 30.000.000,- Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou 

dobu platnosti povolení (ustanovení §4 odst. 7).  

Sázkové hry podle ustanovení §2 písm. h) a i) může provozovat akciová 

společnost, jejíž veškeré akcie znějí na jméno, je založena k provozování těchto her a 

výše základního jmění činí u her podle ustanovení §2 písm. h) (tzv. kursové sázky) 

minimálně 10.000.000,- Kč a u sázkových her podle §2 písm. i) (herny, kasina) 

minimálně 30.000.000,- Kč. Základní jmění nesmí být sníženo pod tuto minimální výši 

po celou dobu platnosti povolení. 

K provozování dostihových sázek pověří stát zpravidla organizaci, která je 

osobou oprávněnou v oblasti chovu dostihových plemen.  

Provozovatelem tomboly a výherních hracích přístrojů může být i jiná právnická 

osoba, např. občanské sdružení, nadace, obec, kraj apod. 

 

3.6 Povolení loterie a jiné podobné hry 

 

Teorie správního práva rozlišuje několik základních povolovacích režimů při 

vzniku oprávnění k podnikatelské či jiné výdělečné činnosti. Jsou to v zásadě tyto 

režimy: volný, ohlašovací, registrační, povolovací a koncesní.  

Udělování oprávnění pro provozování loterií nebo jiných podobných her lze 

rozdělit do třech režimů, a to ohlašovacího (u tzv. spotřebitelských soutěží ustanovení § 

1 odst. 4), povolovacího (např. dle ustanovení §2 písm. i hry provozované v kasinech) a 

koncesního podle §50 odst. 3 (není na toto povolení právní nárok).   
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Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení 

vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho 

jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace. Avšak trochu jiná situace je 

u tzv. spotřebitelských soutěží, kde zákon nevyžaduje povolení, ustanovení §1 odst. 4, 

ale stačí pouhé oznámení příslušnému finančnímu úřadu, a pro provozování 

dostihových sázek zákon stanovuje v ustanovení § 40, že „…stát pověří zpravidla 

organizaci, která je osobou oprávněnou v oblasti chovu koní dostihových plemen.“ 

Tedy není to slovy tohoto zákona „povolení“ ale pověření od státu  - státní pověření. 

Loterie a tomboly povoluje obecní úřad pro svůj správní obvod, v hlavním městě Praha 

městská část a v územně členěných statutárních městech městský obvod nebo městská 

část v rámci přenesené působnosti, jde-li o tombolu s herní jistinou do 50.000,- Kč a 

věcnou loterii s herní jistinou do 200.000,- Kč (dle ustanovení §6 odst. 1 písm. a). 

V ostatních případech má povolovací pravomoc Ministerstvo financí (ustanovení § 6 

odst. 1 písm. b).  

 

3.6.1 Obecné požadavky pro udělení povolení 

 

Žadatel, který hodlá provozovat loterie a jiné podobné hry, je povinen splnit 

hmotně - právní předpoklady a podat příslušnému správnímu úřadu žádost o vydání 

povolení. Správní úřady mající pravomoc udělovat povolení k provozování loterií a 

jiných podobných her jsou zejména obecní úřady, krajské úřady a Ministerstvo financí. 

Žadatel musí o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry předložit příslušnému 

orgánu žádost, a pokud splňuje obecné požadavky dle ustanovení § 4 odst. 2 „Povolení 

se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s jinými 

právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování 

včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, 

ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku…“ Tedy 

zákon zde poskytuje správnímu orgánu prostor pro správní uvážení a interpretaci 

neurčitých právních pojmů (veřejný pořádek, veřejně prospěšný účel). Podmínky 

v ustanovení § 4 odstavec 2) jsou tyto:  

1) vydání povolení musí být v souladu s právními předpisy České republiky 
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2) nesmí být narušen veřejný pořádek 

3) musí být zaručeno řádné provozování loterií včetně technického vybavení 

4) na veřejně prospěšné účely bude odvedena část výtěžku  

Provozovatel má povinnost odvést část výtěžku, může si však sám vybrat, na 

jaký veřejně prospěšný účel bude část výtěžku odvádět. Podle § 16 odst. 2 je 

provozovatel oprávněn změnit použití části výtěžku s předchozím souhlasem 

povolujícího orgánu. Povolení nelze převést na jinou osobu. 

 

3.6.1.1 Doklad o bezúhonnosti 

 

Ustanovení § 4a požaduje doklad o bezúhonnosti, proto je žadatel povinen 

předložit příslušnému správnímu orgánu doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které 

jsou v postavení statutárního orgánu. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona 

nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání nebo pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže 

k vzhledem k povaze podnikání a osobě podnikatele je obava, že se dopustí stejného či 

podobného činu při provozování loterií a jiných podobných her. V ustanovení § 4a odst. 

3 a 4 jsou podrobnosti týkající se prokázání bezúhonnosti, bezúhonnost se prokazuje 

výpisem z rejstříku trestů, občané cizí státní příslušnosti prokazují bezúhonnost 

odpovídajícími doklady státu, jehož jsou občany. Další možnost pro občany cizí státní 

příslušnosti k prokázání bezúhonnosti je vydání zahraničního dokladu, který se vydává 

v cizím státě, kde se občan zdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce. Jestliže se občan 

cizí statní příslušnosti, který má na našem území povolení k pobytu a v době 

prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá déle, než šest kalendářních měsíců potřebuje 

také výpis z rejstříku trestů.  

 

3.6.1.2 Jistota 

 

Žadatel je také povinen dle ustanovení § 4b složit na zvláštní účet peněžní 

instituce (např. banka, spořitelní a úvěrové družstvo) peněžní částku, kterou zákon 

definuje jako jistotu, jejíž výše se v závislosti na typu hry pohybuje od částky 
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2.000.000,- Kč až po 50.000.000,- Kč. U her provozovaných v kasinu činí výše jistoty 

20.000.000,- Kč (ustanovení § 4b odst. 1 písm. f). Jistota, někdy také nazývaná kauce, 

se nepožaduje ve všech případech. Jistotu nemusí skládat provozovatel tomboly dle 

ustanovení § 2 písm. b) a provozovatel dostihových sázek dle ustanovení § 2 písm. k). 

Žadatel je povinen jako přílohu žádosti přiložit originál či kopie potvrzení peněžní 

instituce o složení jistoty, které není starší než 24 měsíců. Jistota slouží k zajištění 

pohledávek státu, obcí a k výplatě výher.  

 

3.6.1.3 Herní plán  

 

Herní plán tvoří další povinnou přílohu k žádosti o povolení loterie a jiné 

podobné hry. Ustanovení § 42 upravuje herní plán následovně: „Herní plán loterie a 

jiných podobných her podrobně určuje podmínky hry, zejména stanoví pravděpodobnost 

výhry, podmínky dozoru, způsob kontroly, využití části výtěžku, výši vkladu (cenu losu), 

výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení 

slosování nebo zajištění okolností, jež určuje výhru a způsob zveřejnění výher.“ Herní 

plán je dokument provozovatele podrobně určující podmínky, podle kterých se loterie 

uskutečňuje. Zejména obsahuje pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsob 

kontroly, využití části výtěžku, výši vkladu, výši herní jistiny, počet výher a jejich 

jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování nebo zajištění okolnosti, jež 

určuje výhru a způsob zveřejnění výher Zpravidla obsahuje pravidla dané hry a rozpis 

možných výher (ustanovení § 42). Náležitosti herního plánu jsou vypočteny příkladmo 

a v minimálním rozsahu, tyto náležitosti musí obsahovat vždy, jinak je neplatný. Další 

náležitosti v ustanovení § 42 neuvedené obsahovat může.  Herní plán je tedy soubor 

základních pravidel a podmínek loterie nebo jiné podobné hry. Herní plán musí 

obsahovat vždy všechny náležitosti, jinak jej orgán státní dozoru neschválí. „Herní plán 

vymezuje podstatnou část obsahu občanskoprávního smluvního vztahu mezi 

provozovatelem hry a účastníkem – určuje pravidla hry a tím i vzájemná práva a 

povinnosti“29. 

 

                                                 
29 KRAMÁŘ, K., HUŠÁK, A. Herní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 56 
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3.6.2 Zvláštní požadavky pro udělení povolení - Sázkové hry v kasinu 

 

Vedle obecně platných požadavků pro vydání povolení či koncese rozlišuje 

loterijní zákon v části druhé až páté některé speciální požadavky, které se vztahují na 

vybrané druhy jednotlivých her. Pro mé téma je důležitá pouze část čtvrtá zákona o 

loteriích věnující se sázkovým hrám v kasinu, neboť to je jediná legální možnost hraní 

karetní hry poker v souladu se zákonem o loteriích.  

Ustanovení § 32 upravuje povolení sázkových her v kasinu. V odst. 1) uvádí, že: 

povolení vydává ministerstvo a to na dobu nejdéle deseti let. V povolení ministerstvo 

stanoví podrobné podmínky provozování her v kasinu a zároveň schválí žadatelem 

předložený herní plán, návštěvní řád a druhy provozovaných v kasinu § 32 odst. 2). 

V odst. 3 jsou nadbytečné informace, které již obsahují ustanovení § 1 odst. 6, § 4 odst. 

8, § 4a a § 4b odst. 1 písm. f), tudíž jejich opakování se jeví jako velmi nesystematické. 

 

3.7 Provozování loterie a jiné podobné hry 

 

Provozování loterie a jiné podobné hry vymezuje zákon v ustanovení § 4 odst. 4 

jako: „činnost směřující k uvedení loterie a jiné podobné her do provozu, včetně 

zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších služeb 

související se zajištěním provozu těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování. 

Provozováním loterií se také rozumí vykonávání všech dalších činností, které 

provozovateli ukládají jiné právní předpisy.“ Ustanovení tohoto paragrafu dělí 

provozování na tři části, první je činnosti směřujících k uvedení hry do provozu, včetně 

zprostředkovatelských, organizačních, finančních, technických a dalších služeb, poté 

druhá je činnosti spočívající v řádném ukončení a vyúčtování hry a nakonec všechny 

další činnosti, které je provozovatel povinen vykonávat na základě zvláštních právních 

předpisů. Tyto další činnosti, stanovené jinými právními předpisy než je zákon o 

loteriích, jsou např. činnosti potřebné k zajištění ochrany osobních údajů účastníků hry, 

vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů, činnosti potřebné pro identifikaci 



31 

 

účastníků her s extrémně vysokými vklady, které vyplývají ze zákona o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti30.  

 

3.7.1 Provozování sázkových her v kasinu 

 

Provozování sázkových her v kasinu je upraveno v části čtvrté zákona v ustanovení § 33 

až § 39. Jedná se o „jiné podobné hry“ provozované ve zvláště k tomu určených 

hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem 

určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se 

vypočítavá z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem. Typickými 

hrami hranými v kasinu jsou ruleta, Black Jack a Poker (v různých variantách). 

Při vstupu do kasina jsou návštěvníci povinni předložit dokad prokazující jejich 

totožnost (ustanovení § 36 odst. 1), nezáleží, zda budou návštěvníci hře jen přihlížet 

nebo se jí aktivně účastní, doklad jsou povinni předložit všichni. Vstup do kasina je 

zakázán pro osoby mladší 18 let (§ 36 odst. 1), i kdyby se jednalo pouze o hráčský 

doprovod. Provozovatel resp. jím pověřené osoby musejí zkontrolovat každého 

návštěvníka, tím je ochráněno, aby se hry nemohla zúčastnit osoba mladší 18 let. 

Provozovatel kasina je také povinen uchovávat identifikační údaje a záznamy o výši 

vkladu. Tento rozsah údajů a jejich uchovávání se řídí zákonem č. 253/2008 Sb., o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

Každé kasino musí být vybaveno jednak zabezpečovacím zařízením a za druhé 

také monitorovacím zařízením, kterým je zaznamenáván nezpomaleně a nepřerušovaně 

průběh všech provozovaných her, přípravných prácí (výdej žetonů) a závěrečných prácí 

(počítání žetonů a hotovosti, uzavírání stolů) nejen obrazově, ale i zvukově. 

Provozovatel je povinen uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 90 kalendářních 

dnů. Provozovatel musí umožnit přístup k těmto záznamům státnímu dozoru, včetně 

jejich zapůjčení mimo prostory kasina. Bližší podmínky pro monitorování a uchovávání 

záznamu stanoví vyhláška Ministerstva financí č. 285/1998 Sb., o podmínkách 

monitorování a uchovávání záznamů v kasinu (ustanovení § 37). Tato vyhláška 

stanovuje podmínky pro monitorování, zejména klade důraz, aby záznam dosahoval 

                                                 
30 KRAMÁŘ, K., HUŠÁK, A. Herní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 63 
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kvality, ze které lze snadno rozlišit hodnoty žetonů, peněz a sledovat výsledky 

jednotlivých her, a aby byl synchronizován zvuk s obrazem. 

Ke každé hře v kasinu potřebuje hráč žetony, které dostane výměnou za své 

peníze. Žetony usnadňují práci krupiéru v kasinu a hráči snáze propadnou hazardu. 

Podle ustanovení § 35 se používají v kasinu hodnotové žetony. Nominální hodnoty, 

rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti hodnotových žetonů schvaluje 

Ministerstvo financi ČR. Provozovatel je povinen předložit schválené vzory 

hodnotových žetonů před zahájením provozu kasina organu státního dozoru. Každé 

kasino používá speciálně označené hodnotové žetony. Stejně označené hodnotové 

žetony se mohou užívat pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem. 

Hodnotové žetony obsahují vyznačení hodnoty a oficiální zkratku herní měny 

(ustanovení § 35 odst. 2). Hodnotové žetony si hráči nakupují v pokladně kasina, 

popřípadě u hracího stolu. 

Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vyplaceny výhry, a to proti 

předloženým hodnotovým žetonům (ustanovení § 35 odst. 3). Provozovatel je povinen 

vést evidenci všech žetonů (ustanovení § 35 odst. 4). Je zakázáno používat hodnotové 

žetony na úhradu jakýchkoli závazků, které nevznikly ze hry (ustanovení § 35 odst. 6), 

toto ustanovení je nadbytečné neboť žetony nemají povahu peněz ani pohledávky, jsou 

pouze technickým prostředkem používaným ke hře, tudíž je nelze použít k úhradě 

jiných závazků než těch, které vznikly ze hry, ovšem i tato formulace je nepřesná, neboť 

žetony samy o sobě nejsou používány k úhradě závazků ze hry v kasinu, nýbrž dočasně 

nahrazují peníze. Pohledávky ze hry jsou hrazeny penězi, žetony toto pouze 

zprostředkovávají31. Stejně tak je i zakázáno vynášet žetony ven s kasina, o ztraceném 

či nevráceném žetonu sepíše vedení kasina protokol v den, kdy ztrátu zjistí a kopie 

protokolů sepsaných za jeden kalendářní měsíc předá do sedmi dnů od uplynutí 

příslušného měsíce orgánu státního dozoru.(ustanovení § 35 odst. 7). 

Herní měnou je česká koruna, chce-li provozovatel používat jinou než českou 

měnu, potřebuje k tomu pravomocné schvalovací rozhodnutí ministerstva financí. 

K tomuto je povinen si provozovatel opatřit koncesi k provozování směnárenské 

činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ustanovení § 33).  

                                                 
31 DVOŘÁK, T., Zákon o loteriích a jiných podobných hrách s poznámkami a souvisejícími 

předpisy, 2. vydání, Praha : Linde, 2006, s. 78 
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V kasino se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve stanoveném rozsahu, 

zaměstnanci kasina nesmí hrát žádnou z her provozovanou kasinem, ve kterém jsou 

zaměstnáni (ustanovení § 38).  

Pro provozování sázkových her v kasinu platí obdobně ustanovení § 28 a § 29. V 

ustanovení § 28 odst. 1 stanovuje povinnost pro provozovatele předložit vyúčtování za 

kalendářní rok příslušnému finančnímu úřadu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Podle ustanovení § 29 má provozovatel povinnost odvádět 1% z příjmů ze 

sázkových her sníženého o vyplacené výhry na účet příslušného finančního úřadu jako 

odvod na státní dozor. Tato jakási pseudo daň se vztahuje pouze na provozovatele 

sázkových her v kasinu a kursových sázek, ostatní provozovatelé tuto povinnost nemají. 

Toto ustanovení je tedy svou povahou diskriminační.  

Provozování sázkových her v kasinu je zakázáno v den státního smutku a mimo 

provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu kasina schváleném povolujícím orgánem 

(ustanovení § 4c). Účel tohoto ustanovení je ochrana veřejného pořádku. 

 

3.8 Správní řízení podle zákona o loteriích 

 

Pro řízení ve věcech loterií se použije zákon o správním řízení (zák. č. 500/2004 

Sb., správní řád) pokud tento zákon nestanoví jinak (ustanovení § 45 odst. 1). 

Avšak procesní stránka státního dozoru (veřejného dozoru) se řídí zákonem č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole, kontrolním orgánem je Ministerstvo financí, příslušné 

finanční úřady, krajské a obecní úřady (ustanovení § 46). Státní dozor nad plněním 

povinností vyplývajícího ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vykonávají místně 

příslušné finanční úřady. 

Správa daní prováděna finančními úřady, správa správních poplatků prováděná 

správními orgány státu, krajů a obcí a správa místních poplatků prováděna obecními 

úřady se řídí zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků32.   

3.9 Státní dozor 

 

                                                 
32 tamtéž, str. 86 



34 

 

Správní dozor může být vykonáván průběžně i následně, jednorázově i 

soustavně33. Zákon o loteriích upravuje dozor v části šesté v ustanovení § 46 a 

následující a nazývá ho státním dozorem. Dozor vykonávají orgány ve vztahu ke všem 

druhům hrám povolených podle loterijního zákona. Předmětem dozoru je, zda jsou 

dodržovány právní předpisy a zda je provozování her v souladu s vydaným povolením. 

Zjišťuje se dodržování povinností především provozovatelů, ale i dalších osob, zejména 

zaměstnanců provozovatelů a příjemců výtěžku. Při výkonu dozoru se postupuje podle 

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (ustanovení § 47 odst. 3), který obsahuje výčet 

jednotlivých procesních práv a povinnosti subjektů dozorčích vztahů. Provozovatel je 

především povinen umožnit organu dozoru vstup do provozních místností a vykonávat 

náležitou součinnost. V případě zjištění nedostatků dozor, ukládá sankce ve formě 

pokut. 

Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, je 

povinen ji i kontrolovat. Orgán vykonávající státní dozor se může kdykoliv přesvědčit, 

zda loterie nebo jiné podobné hry se provozuji za podmínek určených v povolení a zda 

se dodržuji příslušné právní předpisy (ustanovení § 47 odst. 1). Provozovatel je povinen 

umožnit povolujícímu orgánu a orgánu státního dozoru vstup do provozních místností, 

předložit tomuto orgánu účetní doklady, účetní závěrky, výkazy, doklady a jiné 

písemnosti a záznamy na technických nosičích dat, umožnit kontrolu provozovaných 

her a technických zařízeni a podat informace o účetních případech a spolupůsobit při 

kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může povolující orgán a orgán státního dozoru 

zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou k dořešení a uzavření případu. O 

zajištěných písemnostech či záznamech na technických nosičích dat vydá provozovateli 

potvrzení (ustanovení § 47 odst. 2). 

 

3.10 Finančně právní aspekt loterií a jiných podobných her  

 

Češi v roce 2008 prosázeli v loteriích a sázkových hrách 128,5 miliardy korun, 

což představuje meziroční zvýšení o 18,6 procenta a výrazné zrychlení tempa růstu z 

                                                 
33 HENDRYCH, D., a kolektiv, Správní právo – obecná část, 7. vydání, Praha: C.H. BECK, 

2008 s. 302 
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minulých let. Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a loteriemi tradičně 

zaujímají výherní hrací přístroje.  

Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních poplatků, poplatků 

na státní dozor a místních poplatků odvedeno provozovateli loterií a jiných podobných 

her celkem 4,22 miliardy korun. V roce 2007 tato částka činila včetně místních poplatků 

za výherní hrací přístroje 3,86 miliardy korun; meziroční nárůst činil 367 milionů Kč, 

tedy 9,5 procenta. 

Vykázaný odvod části výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely za rok 

2008 činil 3,46 miliardy korun. Podle ministerstva to je o 44,2 procenta více než v roce 

2007. "Nárůst odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely je způsoben vyššími 

tržbami v oblasti výherních hracích přístrojů a technických zařízení," uvedlo 

ministerstvo financí.34 Součet částek za správní poplatky a odvody části výtěžku činí 

zhruba 8 miliard korun, které ročně vybere stát.  

 

3.10.1 Zdanění výhry  

 

V České republice jsou daňové zákony týkající se zdanění výher hazardu 

rozděleny na tři skupiny. V první skupině se nacházejí loterie a jiné podobné hry 

povolované podle zákona o loteriích nebo podle obdobných předpisů vydaných v 

členských státech Evropské unie, které jsou osvobozeny od daně z výhry podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ustanovení § 10 odst. 3 písm. b): „od daně z příjmů 

jsou osvobozeny výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě 

povolení vydaného podle zvláštních předpisů nebo na základě obdobných předpisů 

vydaných v členských státech Evropské unie nebo dalších státech, které tvoří Evropský 

hospodářský prostor.“ Zvláštními předpisy podle zákona o daní z příjmů je zákon o 

loteriích.  

Ve druhé skupině se nacházejí výhry ze smluv o sázce nebo hře uskutečněných 

na nepodnikatelském základě nebo na podnikatelském základě uskutečněných v jiných 

                                                 
Lidovky.cz [online]. 2009 [cit. 2010-05-13]. Češi loni prosázeli rekordních 129 miliard. 

Dostupné z WWW: <http://byznys.lidovky.cz/tiskni.asp?r=moje-

penize&c=A090528_174915_moje-penize_nev>. 
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zemích, než v státech Evropské unie nebo dalších státech tvořících Evropský 

hospodářský prostor. Tyto výhry daní z příjmů podléhají. Podle § 36 odst. 2 písm. b) 

zákona o daních z příjmů se na výhry z her uskutečněných na podnikatelském základě 

v jiných zemích, než ve státech Evropské unie nebo v dalších státech tvořící Evropský 

hospodářský prostor, vztahuje zvláštní sazba ve výši 20 %. Na výhry ze smluv o sázce 

nebo hře uskutečněných na nepodnikatelském základě pouze podle občanského 

zákoníku je nutno uplatnit obecnou 15% sazbu daně z příjmů fyzických osob podle § 16 

zákona o daních z příjmů.35 

Třetí skupinu tvoří výhry z veřejné soutěže, reklamní soutěže nebo z reklamního 

slosování, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů 

osvobozeny pokud výhra nepřesahuje 10.000,- Kč. Výhry v hodnotě na d 10.000,- Kč 

jsou zdaňovány zvláštní sazbou daně ve výši 20 % podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona o 

daních z příjmu.36 

 

3.10.2 Zdanění příjmů provozovatelů 

 

Příjmy provozovatelů her povolených podle § 4 odst. 2 zákona o loteriích jsou 

podle § 19 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, neboť výše odvodu části výtěžku, 

pro jejíž výpočet se nezohledňují výše nákladů provozovatele, tvoří vyšší částku než 

standardně vybíraná daň z příjmu. Ze stejných důvodů jsou osvobozeni příjemci odvodu 

části výtěžku dle § 19 odst. 1 písm. ch). Provozovatelé jsou povinni odvádět část 

výtěžku na veřejně prospěšné účely dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o loteriích ve výši 

ve 6 až 20 % závisící na výši rozdílu. Tento rozdíl je kalkulován z údajů, jejichž 

základem jsou vsazené částky a od nich se odečítající výhry hráčů a zaplacené správní 

poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru.   

 

 

                                                 
35 Kramář, K., Hušák, A. Herní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 84 
36 ŠINDELKA, V. Finance.com [online]. 2008 [cit. 2010-05-11]. Jsou výhry osvobozeny od 

daně?. Dostupné z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/32818-jsou-vyhry-

osvobozeny-od-dane-/>. 
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3.10.3 Daň z přidané hodnoty 

 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty řeší problematiku hazardu v 

ustanovení § 51, kde mimo jiné stanoví, že provozování loterií a jiných podobných her 

je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Ustanovení § 60 téhož zákona 

specifikuje, co se rozumí provozováním loterie: „Provozováním loterií a jiných 

podobných her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování loterií a jiných 

podobných her, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných 

pro provozovatele jinými osobami.  

 

3.10.4 Správní poplatky 

 

Správní poplatky jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích. Tento zákon upravuje jejich vyměřování a vybírání. Jednotlivá výše 

správních poplatků a způsob jejich výpočtů je upravena v sazebníku – položka 21, která 

tvoří přílohu tohoto zákona. Poplatníkem je osoba, která má zájem na provedení úkonu. 

Poplatek se hradí spolu s podáním žádosti, nebo později, vždy však před provedením 

úkonu správním orgánem. 

Výše správních poplatků a způsob výpočtu je u každé hry odlišný. Výsledná 

částka je limitována dolní a horní hranicí. Například správní poplatek u her 

provozovaných v kasinu činí 10% a vypočítavá se z rozdílu mezi vsazenými částkami a 

vyplaceními výhrami sázejícím. Minimální částka činí 1.500,- Kč, horní limit se 

v tomto případě neuplatňuje. Tento poplatek se platí jednou ročně. 

Místní poplatek se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a 

obsahuje pouze jediný poplatek týkající se zákona o loteriích a to poplatek za 

provozovaný výherní přístroj. 

Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel a sazba poplatku za 

každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1.000 do 5.000 Kč. 

Odvod na státní dozor je povinen odvádět pouze provozovatel kursových sázek 

dle ustanovení § 2 písm. h) loterijního zákona a provozovatel sázkových her v kasinu 
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dle ustanovení § 2 písm. i) loterijního zákona. Není přitom jasné proč tato povinnost 

postihuje pouze tyto dva druhy loterií.  

 

 

 

3.11 Správní trestání 

 

Zákon o loteriích umožňuje ukládat sankce ve formě pokut. Pojmově se jedná o 

jiné správní delikty tzv. správní delikty právnických osob a správní delikty fyzických 

podnikajících osob (označované někdy též jako správní delikty podnikatelů)37. 

Skutkové podstaty jednotlivých deliktů jsou vyjmenovány v ustanovení § 48 a v § 46b. 

Většina sankcí se vztahuje na provozovatele loterie nebo na jeho zaměstnance. 

Provozování loterie a jiné podobné hry bez povolení je trestán pokutou v rozmezí od 

150.000,- Kč až po 500.000,- Kč (ustanovení § 48 odst. 1 písm. a) až c). Zvláštní 

pozornost je věnována ochraně osob mladším 18 let (ustanovení § 48 odst. 1 písm. g) až 

h)). V ustanovení § 46b jsou za sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti. 

 

3.12 Účastníci loterie a jiné podobné hry 

 

Účastníkem hry může být jen fyzická osoba starší 18 let, která předem uhradí 

sázku provozovateli v hotovosti nebo bezhotovostní (ustanovení § 1 odst. 1 a § 1 odst. 

7). Zákon tu tedy vymezuje, kdo se může zúčastnit hry, je zjevné z podstaty her, že 

účastníkem nemůže být právnická osoba. Provozovatel odpovídá podle tohoto zákona, 

že se loterií nezúčastní osoba mladší 18 let. Zákonodárce tu chrání nezletilé před 

hazardem. Porušení zákazu může být potrestáno jako správní delikt dle ustanovení § 48, 

kde je taxativně vymezeno několik skutkových podstat. V tomto případě by šlo delikt 

dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. f) – účastník kursových sázek nebo sázkových her 

v kasinu jednající v rozporu s tímto zákonem může být uložena pokuta ve výši až 

50.000,- Kč a ještě by mohla být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč dle ustanovení § 

                                                 
37 Hendrych D., a kolektiv, Správní právo – obecná část, 7. vydání, C.H. BECK, str. 454 
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48 odst. 1 písm. g) osobě, která je v povolení k provozování loterie uvedena jako osoba 

zodpovědná za dodržování zákazu her osobám mladším 18 let v případě prvního 

prokazatelného porušení tohoto zákazu, v případě již druhého časově odlišného 

porušení tohoto zákazu lze udělit pokutu ve výši až 500.000,- Kč   

 

3.13 Novely loterijního zákona č. 202/1990 Sb. 

 

Vzhledem blížícím se květnovým volbám již není naděje, že by některá 

z připravovaných novel byla schválena, proto jsem přesunul text týkajících se těchto 

novel do přílohy č. 3. 

 

3.13.1 Shrnutí návrhů novel 

  

Vesměs všechny tyto čtyři návrhy v menší či větší míře narážejí na stejné okruhy 

problémů, které je nutno řešit. Je to zejména problematické ustanovení § 50 odst. 3, 

podle kterého povoluje Ministerstvo financí loterie a jiné podobné hry aniž by se k tomu 

mohly vyjádřit obce, na jejíž území mají být provozovány. Cílem je dát obcím větší 

pravomoce týkající se povolování o provozování loterií a jiných podobných her. 

Změnit systém odvodů na veřejně prospěšné účely, zvláště umožnit vetší 

kooperaci provozovatele a Ministerstva financí ČR při výběru příjemce odvodu a 

sjednocení výše odvodu pro všechny provozovatele. 

Všechny tyto problémy se však zřejmě pokusí vyřešit až nový zákon, který má 

nahradit dosavadní zákon o loteriích a jiných podobných hrách. 

 

3.14 Přípravy nového herního zákona 

 

Vláda svým usnesením č. 34/2008 ze dne 16. ledna 2008 uložila ministru financí 

vypracovat v souladu s Plánem legislativních prací vlády na r. 2008 návrh věcného 

záměru herního zákona a to v termínu do 31. prosince 2008. Tento termín byl následně 
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prodloužen na 31. ledna 200938. Na hlavní aktéry - sázkové společnosti - se totiž po 

zprávách o lobbingu v Poslanecké sněmovně či kauze MF Dnes, ve které fiktivní 

majitel herny nabízel v parlamentu milion za ovlivnění zákona o loteriích, upřela velká 

pozornost 39. 

Přípravy nového „herního zákona“ probíhají více jak dva roky. Již 5. května 

2008 oznámilo Ministerstvo financí v tiskové zprávě, že se může laická i odborná 

veřejnost podílet na přípravě nového herního zákona pomocí internetové diskuze. Jako 

facilitátor této diskuze byla vybrána společnost Ernst &Young na základě výběrového 

řízení Ministerstva financí. To byla první fáze přípravy tohoto nového zákona, která 

trvala do 31.8. 200840. Plán byl, že do konce roku 2008 bude předložen vládě věcný 

záměr zákona. Konec první fáze vyvrcholil zpracováním finální zprávy společností 

Ernst &Young, ze které vyplývá, že se odborná veřejnost shodla na tom, že dosavadní 

právní úprava je nevyhovující a došlo ke shodě nad přibližnou koncepcí nového zákona: 

 

1. přizpůsobení právní úpravy technickému vývoji 

 

2. zpřísnění regulace hazardu a větší ochrana mladistvých a sociálně slabších 

 před hazardem 

 

3. zpřehlednění, zpřesnění a zjednodušení právní úpravy 

 

4. zavedením jednotných podmínek pro všechny subjekty na trhu 

 

5. zpřísněním státní kontroly a zvýšením její kvality 

 

6. uvést právní úpravu do souladu s právem Evropských společenství 
                                                 
38 Ministerstvo financí ČR [online]. 2008 [cit. 2010-03-26]. Problematika herního zákona 

. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr /xsl/hernizakon > 
39 BENÁK, J.; KUBÍK, J. . Vyzkoušel jsem politiky, co všechno udělají za milio. Idnes [online] 

. 2009, 9, [cit. 2010-03-26]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/vyzkousel-jsem 

-politiky-co-vsechno-udelaji-za-milion-pd2-/domaci.asp?c=A090927_120306_domaci_jan>  
40 Ministerstvo financí ČR [online]. 2008 [cit. 2010-03-26]. Harmonogram projektu herní zákon, 

 Dostupné z WWW:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/hernizakon_harmonogram.html 
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Ve druhé fázi, která byla zahájena v polovině září 2008, pokračovalo veřejná 

diskuze nyní jíž řízena samotným Ministerstvem financí, které zveřejnilo 

předpokládaný návrh struktury zákona a v podobě variantních řešení předložilo 

dosavadní výsledky k další diskuzi. Diskuze byla ukončena v říjnu 2008 a ministerstvo 

připravilo věcný záměr zákona. Tento věcný záměr počítá s tím, že zákon by měl 

přispět k rovnému zacházení vůči subjektům na trhu, spravedlivému ekonomickému 

zatížení, předcházení trestné činnosti spojené s provozováním sázkových a jiných 

podobných her a zejména prevenci proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nastavit 

nový rámec při povolování sázkových a jiných podobných her a jejich 

kontrolovatelnost.41  V roce 2010 není stále text nového herního zákona na půdě 

v parlamentu. Ministerstvo stále nedošlo k jednotnému konsenzu se všemi politickými 

stranami. 

 

3.15 Samotný návrh nového herního zákona 

 

3.15.1 Předmět úpravy 

 

Tento věcný záměr zákona vymezuje druhy her, které jakožto občanskoprávní 

závazkové vztahy, podléhají specifické veřejnoprávní úpravě. Upravuje právní subjekty, 

které mohou hry provozovat (provozovatele) a právní subjekty, které se mohou her 

účastnit (účastník hry). Stanoví předpoklady pro veřejné provozování her. Vymezuje 

povinnosti a oprávnění provozovatelů her a účastníků her v souvislosti s provozováním 

her. Stanoví působnost a pravomoc státní správy a územní samosprávy v této oblasti. 

 

 

 

                                                 
41Ministerstvo financí ČR [online]. 2008 [cit. 2010-03-26]. Projekt - II. Fáze.  

Dostupné z WWW http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/hernizakon_projekt2.html 
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3.15.2 Základní pojmy 

 

Návrh pracuje s obdobnými právními pojmy jako současný zákon o loteriích, 

mluví o herním plánu, herní jistině, provozovateli, provozování atd. Většina základních 

pojmů je upravena v ustanovení § 2. Zavádí však i pojmy nové jako např. pojem „Míra 

hazardu“ který definuje jako stupeň společenského rizika spojeného s provozováním 

konkrétního druhu hry. U her provozovaných prostřednictvím vymezeného okruhu 

technických zařízení se mírou hazardu rozumí výše maximální hodinové prohry. 

Maximální hodinová prohra se stanoví podle současné právní úpravy. U ostatních her se 

stupeň jejich společenského rizika omezí stanovením odpovídajících pravidel herního 

plánu ve vztahu k charakteristikám konkrétní hry (např. určením výše sázky, určením 

výše výherní jistiny apod.); schválený herní plán je přílohou vydaného povolení k 

provozování hry.42  

 

3.15.3  Koncepce nového herního zákona 

 

Tento zákon přebírá koncepci hazardu ze současného zákona, tzn., aby byla hra 

považována za sázkovou a jinou podobnou hru, musí vždy splňovat tři znaky hazardu, 

1) vklad do hry, tedy sázka v určité výši, jejíž návratnost je nejistá,  

2) účastník se hry účastní v očekávání výhry,  

3) o výhře vždy rozhoduje nahodilá nebo předem neznámá okolnost nebo 

událost, která musí být provozovatelem předem stanovena.  

Přináší novou koncepci správního řízení, které je nyní pojato jako dvoustupňové 

– nejdřív vydání licence a následně vydání povolení. Zajišťuje vyšší ochranu 

osob mladších 18 let, např. prostřednictvím registrační povinnosti. Umožňuje 

obcím regulovat loterie a jiné podobné hry provozované na jejich území. 

Zefektivňuje výkon státního dozoru a posiluje pravomoci kontrolních orgánů, 

zpřísňuje sankce za přestupky a správní delikty.43 Návrh mimo klasických loterií 

                                                 
42 Komora.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-26]. Materiál - Věcný záměr nového herního zákona.  

Dostupné z WWW: <www.komora.cz/Files/PripominkovaniZakonu/.../004_09_material.doc>. 
43 Tisková zpráva Ministerstva financí k návrhu nového herního zákona 
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a jiných podobných her obsažených již v současném zákoně, chce zavést nově 

tzv.: „živé hry“ a „jiné hry“  

 

3.15.3.1  Živé hry 

 

Živou hrou se rozumí hra, při které se uzavírají sázkové vztahy za přímé účasti 

fyzické osoby a zástupce provozovatele na zařízeních či s prostředky k realizaci hry, 

jejichž provoz je umožněn jen v herním prostředí s názvem kasino (např. stolní 

kasinové hry a karetní hry). K živým hrám náleží také turnaje v karetních případně 

jiných živých hrách, kdy účastník platí finanční vklad do hry nebo jakoukoliv platbu 

včetně startovného organizátorům turnaje. 

 

3.15.3.2 Jiné hry 

 

Jinými hrami se rozumí hry, které nespadají pod žádný z uvedených typů her, 

nebo které současně naplňují znaky dvou a více těchto typů. Tyto hry lze provozovat na 

základě zvláštního povolení s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování 

podrobně stanoveny a způsobilost herního systému bude znalecky ověřena. Vypadá to 

tedy na lehkou obměnu současně platného ustanovení § 50 odst. 3. 

 

4 Úprava v trestním právu 

 

4.1 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry ustanovení § 

118  

 

V trestním zákoníku č. 140/1961(dále jen Tr.z.) se nacházel § 118a, který 

vymezoval skutkovou podstatu trestného činu „neoprávněné provozování loterie a 

podobné sázkové hry“ 

§ 118a 
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Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry 

(1) Kdo neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 

b) získá-li takovým činem značný prospěch. 

 

Ustanovení § 118a bylo mezi skutkové podstaty hospodářských trestných činů 

vloženo k 1.2. 1991 a jeho původní název byl "Neoprávněné obchodování devizovými 

hodnotami". Toto ustanovení platilo do 31.12. 1993. Od 1. 1. 1994 do 1.1. 2010 platila 

skutková podstata, která nesla název "Neoprávněné provozování loterie a podobné 

sázkové hry". 

Provozování loterie a jiných sázkových her je upraveno zákonem č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. K jejich provozování je třeba splnit 

podmínky požadované zákonem. Trestní zákon ustanovením ustanovení § 118a tedy 

chránil vztahy upravené zákonem o loteriích.  

Objektem tohoto trestného činu byly společenské vztahy vznikající při podnikání 

v souvislosti s provozováním loterie nebo podobné sázkové hry a byl speciálním 

případem neoprávněného podnikání (ustanovení § 118 zák. č. 140/1961 Sb.)44. Za loterii 

nebo jinou podobnou hru se považuje hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická 

osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře 

nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená 

provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách ("herní plán"). Nezáleží 

přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických nebo obdobných zařízení. 

Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a 

jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby 

nemohla být pořadatelem nebo sázejícím ovlivněna (ustanovení § 1 odst. 1, 2 zákona o 

loteriích a dále příkladný výčet loterií a jiných podobných her v § 2 písm. a) až i) cit. 

zákona). 

                                                 
44 JELÍNEK J., a kolektiv, Trestní právo hmotné, 3. přepracované a aktualizované vydání,  

Praha: 2003, str. 480 
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Za loterii nebo jinou podobnou hru se nepovažují soutěže, ankety a jiné akce o 

ceny, při nichž se pořadatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo 

splněním podmínky ceny v hotovosti nebo v jiných hodnotách, aniž by na účastnících 

požadoval plnění mající peněžitou hodnotu. 

Zákon o loteriích také určuje, které peněžité a číselné loterie, jakož i sázkové hry 

mohou provozovat jen organizace k tomu účelu zvláště zřízené, pokud není 

provozovatelem přímo stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace). 

Upravuje také řízení a podmínky pro povolování ostatních loterií a podobných her. 

Oproti trestnému činu neoprávněného podnikání podle ustanovení § 118 Tr.z se 

u skutkové podstaty podle ustanovení § 118a nevyžadoval větší rozsah.45 komentář k 

tomuto ustanovení § 118a odst. 1 mimo jiné uváděl: "Musí však jít o provozování 

loterie, která má charakter podnikání, což vyžaduje, aby se jí zúčastnilo více sázejících 

způsobem, který je charakteristický pro loterii nebo jinou sázkovou hru (stanovení 

herního plánu nebo pravidel loterie, tomboly či jiné sázkové hry, kursů na možné 

výsledky apod.). Naproti tomu o tento trestný čin by nešlo v případě, kdy se dvě osoby 

nebo skupina osob navzájem "vsadí", že určité sportovní utkání skončí vítězstvím 

určitého týmu či jednotlivce, nebo že některá osoba nebo skupina osob provede nějaký 

blíže specifikovaný úkol apod.46 " 

S uvedeným názorem lze souhlasit jen zčásti, neboť podnikáním se rozumí 

soustavná činnost (viz § 2 obch. z.), což se v případě skutkové podstaty podle § 118a 

Tr. z. nevyžadovalo. Pro rozlišení, zda šlo nebo nešlo o skutek naplňující znaky 

trestného činu dle ustanovení § 118a Tr. z. bylo více důležité, zda se loterie nebo 

podobná hra "provozuje" takovým způsobem, že to provozovateli přináší prospěch 

právě z titulu provozování hry. To znamená, že v případě, že celá vsazená suma byť i 

celé skupiny hráčů se rozdělí vítězům a faktický provozovatel mající z takové hry 

prospěch z titulu provozování neexistuje, nebyl důvod takové jednání postihovat jako 

trestný čin dle § 118a Tr. z. Pachatelem mohla být pouze fyzická osoba. 

V odstavci druhém byla stanovena přísnější trestní sazba, pokud pachatel 

spáchal čin jako člen organizované skupiny nebo získal-li činem značný prospěch.  

                                                 
45 Komentář k trestnímu zákonu nakladatelství BECK, dostupný z www: Beckonline.cz 
46 ŠÁMAL P., RIZMAN S., PÚRY F, Trestní zákon-Komentář, 6. vydání,  

Praha: C.H. BECK, 2006 s. 701 
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Jednočinný souběh s trestným činem neoprávněného podnikání podle ustanovení 

§ 118 Tr.z. byl vyloučen, neboť ustanovení § 118a Tr.z., o trestném činu neoprávněného 

provozování loterie a podobné sázkové hry, je v poměru speciality k § 118 Tr. z.47 

 

4.2 Provozování nepoctivých her a sázek 

 

Dále trestní zákoník obsahoval ještě ustanovení § 250c „provozování 

nepoctivých her a sázek“ s tímto znění: 

§ 250c 

Provozování nepoctivých her a sázek 

(1) Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla 

nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, získá-li 

činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch. 

V prvním odstavci byl vymezen objekt trestného činu, což byl zájem na 

poctivém a rovném provozování peněžních nebo jiných podobných her nebo sázek. 

Sekundárním objektem byl cizí majetek. 

Peněžní hrou se rozuměla hra, jíž se účastní osoba rozdílná od provozovatele 

(organizátora) hry, která zaplatila vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi 

nezaručovala. V praxi šlo především o tzv. řetězové hry (letadlo apod.) při nichž počet 

účastníků roste geometrickou řadou a na počátku zapojení účastníci mají získat 

mnohonásobek svého vkladu na úkor pozdějších účastníků. 

Za jinou podobnou hru se považovaly např. tzv. skořápky48. K tomu blíže judikát 

sp.zn. 11 Tdo 48/2007, který se zabývá trestnosti hry nazývané jako 

„skořápky“(„placičky“) Protože hra nazývaná jako „skořápky“ (popřípadě jako 

„placičky“), která je založená na uhodnutí označené „skořápky“ z celkových tří 

„skořápek“ po jejich vzájemném přemisťování, svými pravidly nezaručuje rovné 

                                                 
47 Důvodová k trestnímu zákonu č. 140/1961 
48 HORÁK, J. Http://www.edgehunt.com [online]. 2007 [cit. 2010-03-18]. Dostupné z WWW: 

<http://www.edgehunt.com/Nejvyssi-soud-Ceske-republiky-6-Tdo-361/2007>. 
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možnosti výhry pro všechny účastníky, neboť jednostranně zvýhodňuje jejího 

provozovatele tím, že pomocí zručné manipulace mu umožňuje ovlivnit výsledek ve 

svůj prospěch, bylo možno její provozování pokládat za provozování jiné podobné 

peněžité hry ve smyslu ustanovení § 250c odst. 1 Tr. z., o trestném činu provozování 

nepoctivých her a sázek. K naplnění znaku vyjádřeného slovy „provozuje jinou 

podobnou peněžní hru nebo sázku“ stačilo, že provozovatel (pachatel) jiným osobám 

nabízí možnost zapojení se do takové hry, aniž se vyžaduje, aby skutečně uzavřel sázku 

s některým z hráčů, popřípadě dosáhl výhry49. 

Pod toto ustanovení nespadaly tzv. hazardní hry, tj. hry, při nichž výsledek 

závisí výlučně nebo převážně na náhodě, neboť základním znakem tohoto trestného 

činu bylo, že peněžní hra nebo jiná podobná hra nebo sázka nezaručuje svými pravidly 

rovné možnosti výhry všem účastníkům. O podvod ve smyslu ustanovení § 250 se však 

nejednalo, neboť účastníci byli zpravidla poměrně dobře seznámeni s pravidly hry, 

avšak neuvědomovali si, že v důsledku konstrukce těchto pravidel nemají naději na 

výhru. Pokud by ve hře nebo sázce byl u účastníků vyvoláván omyl nebo využívání 

jejich omylu, šlo by o podvod podle ustanovení § 25050.  

Odstavec 2 stanovoval přísnější sazbu, pokud šlo o značný prospěch, značný 

prospěch definovalo ustanovení § 89 odst. 11 Tr. z. tak, že škoda musela dosáhnout 

částky nejméně 500.000,-Kč. Jednočinný souběh s § 118a Tr. Z., neoprávněné 

provozováni loterií nebyl vyloučen51.  

 

4.3 Nový trestní zákoník 

 

Nový trestní zákoník jehož cesta legislativním procesem začala 25.2. 2008, kdy 

vláda předložila návrh nového trestního zákoníku poslanecké sněmovně, poslancům byl 

návrh rozeslán jako sněmovní tisk č. 410. Prezident zákon podepsal již 27.1. 2009 a 

účinnost byla stanovena na 1.1. 2010 a 9.2. 2010 byl nový zákoník vyhlášen ve sbírce 

                                                 
49 ŠÁMAL P., RIZMAN S., PÚRY F, Trestní zákon-Komentář, 6. vydání, C:H. BECK, s. 1377 

 
50 JELÍNEK J., a kolektiv, Trestní právo hmotné, 3. přepracované a aktualizované vydání, Linde  

Praha, s. 722 
51 ŠÁMAL P., RIZMAN S., PÚRY F., Trestní zákon-Komentář, 6. vydání, C.H: BECK, s. 1377 
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zákonů pod číslem 40/2009 52. Nový trestní zákoník nahrazuje po více než 40 let starý 

zákon a přináší mnoho novinek, od systematických změn po zavedení zcela nových 

institutů, jako např. domácího vězení.  

Nový trestní zákoník obsahuje 421 paragrafů. O proti předchozímu kodexu 

trestního práva, zákonu č. 140/1961 Sb., obsahuje nový trestní zákoník podstatné změny 

v úpravě trestů. Nový trestní zákoník nově dělí trestné činy na zločiny a přečiny. 

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž 

trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 

závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Nový trestní zákoník zvyšuje 

výši trestů u některých trestných činů. Například a týrání zvířat může pachatel nově 

dostat až 2 roky odnětí svobody, stejně jako za neplacení alimentů. U závažných 

trestných činů se nejvyšší sazby odnětí svobody vesměs také zvyšují. Nově trestní 

zákoník zavádí takzvané alternativní tresty, mezi které zejména patří: domácí vězení, 

podmíněné propuštění ještě před uplynutím 1/2 trestu. Až praxe ukáže slabé a silné 

stránky tohoto zákona. 

Stejně jako minulý trestní zákoník, obsahuje dva paragrafy týkající se sázek a 

loterií. Zákonodárce převzal se stejnými jmény, tedy „provozování nepoctivých her a 

sázek § 213“ a „neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry § 252“. 

 

4.3.1 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry § 252 

 

§ 252 

Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry 

 

(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává 

loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta 

nebo zákazem činnosti. 

                                                 
52 Poslanecká sněmovna [online]. 2010 [cit. 2010-05-14]. Sněmovní tisky. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1> 
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(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

  

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, získá-li 

činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

Jde o zvláštní případ neoprávněného podnikání, tudíž jednočinný souběh mezi 

oběma trestnými činy je vyloučen. Na rozdíl od trestného činu neoprávněného 

podnikání se u základní skutkové podstaty tohoto činu nevyžaduje větší rozsah této 

činnosti, je to zejména proto, že se obtížně prokazuje rozsah nedovolených sázkových 

her. Podle tohoto paragrafu je postihována neoprávněné provozování loterie a jiné 

podobné hry, které je upraveno v zákoně č. 202/1990, o loteriích a jiných podobných 

hrách. Trestnost her, které nespadají pod ustanovení zákona o loteriích je stanovena 

zvlášť v § 213 Tr. zák53. Základní skutková podstata byla rozšířena o organizování, 

propagaci a zprostředkování loterie a jiné podobné hry, které se v těchto formách také v 

praxi objevují a které je také třeba trestně postihovat. 

 

4.3.2 Provozování nepoctivých her a sázek ustanovení § 213 

 

Provozování nepoctivých her a sázek § 213 

 

(1) Kdo provozuje peněžní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíž pravidla 

nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

  

                                                 
53 Jelínek J, a kolektiv, Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání podle 

stavu k 1.1. 2010, Leges, str. 322  
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(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-

li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen 

nebo potrestán. 

  

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude 

pachatel potrestán, 

  

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch. 

 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

  

 (5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

Ustanovení § 213 Tr. Zák dopadá pouze na případy provozování her a sázek, 

které nespadají pod ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, u tohoto trestného činu zavádí zákon jen příslušné nové okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby tak, aby byly náležitě postiženy typově závažnější v praxi se 

vyskytující případy. Základní skutková podstata zůstala beze změn, jen v odstavci 4) a 

5) jsou použity nové kvalifikované skutkové podstaty, které umožňují potrestat 

pachatele trestem odnětí svobody až na dobu osmi let resp. deseti let. V odstavci 4) je to 

podmíněno spácháním trestného činu jako člen organizované skupiny a způsobí-li 

značnou škodu (§ 138 Tr. zák. – nejméně 500.000,- Kč). Odstavec 5) umožňuje uložení 

trestu odnětí svobody na deset let pokud pachatel způsobí škodu velkého rozsahu (škoda 

velkého rozsahu ustanovení § 138 Tr. zák – nejméně 5.000.000,- Kč) nebo získá-li pro 

sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. Prospěch není v Tr. zák. obecně 

definován, ale je používán na mnoha místech. V § 138 odst. 2 Tr. zák. je prospěch 
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definován jako kategorie, jejíž výše je určován stejnými peněžními částkami jako 

jednotlivé druhy škod. Ovšem prospěch je to co pachatel získá trestným činem, muže jít 

o materiální hodnoty, ale i o nemateriální hodnoty54. 

 

5 Poker 

 

O vzniku pokeru není mnoho informací. Jméno bylo pravděpodobně odvozeno z 

francouzského „poque“, které vzniklo z německého „pochen“ (bušit, roztloukat, klepat). 

Některé zdroje dokonce uvádí i indické slovo „pukka“. Samotný poker je pak 

kombinací více karetních her. Nejvíce se podobá perské hře „as nas“, francouzské 

„brelan“ a anglické „brag“. Za přímého předchůdce pokeru, tak jak ho známe dnes, je 

však považována karetní hra „primero“, která se v 16. století těšila velké oblibě po celé 

Evropě.  

První datovaná zmínka o pokeru je z roku 1829. Jejím autorem je anglický herec 

Joseph Crowell, který se při své návštěvě New Orleans setkal se hrou s 20 kartami, v 

níž 4 hráči sází na to, kdo má v ruce lepší kombinaci karet. Jonathan H. Green ve své 

knize An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling popisuje, jak se poker po 

Spojených státech rozšířil prostřednictvím mississippských parníků, kde patřil k 

oblíbeným způsobům, jak si ukrátit dlouhou cestu.  

Z tohoto období pochází i mnohem pragmatičtější vysvětlení názvu. Zkušení 

hráči (i podvodníci) dokázali při hře velmi rychle ulevit kapse začátečníka. A kapsa se 

anglicky řekne „poke“. Důvodem přidání písmene „r“ prý bylo, aby si vyhlédnutá oběť 

podobnosti obou slov nevšimla.  

Krátce poté se v pokeru začal používat balíček s 52 kartami a v hodnocených 

kombinacích přibyl „flush“ (pět karet stejné barvy). V průběhu války Severu proti Jihu 

(1861-1865) vznikly další varianty jako „draw poker“ či „stud poker“ (pěti karetní 

varianta), výherní kombinace se rozšířily o „straight“ (postupka - pět karet jdoucí po 

sobě). Poker se vyvíjel i v následujících desetiletích, světlo světa spatřily wild card 

(kolem roku 1875), lowball a split-pot poker (kolem 1900) a „community card“ poker 

                                                 
54 Jelínek J, a kolektiv, Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou,  

1. vydání podle stavu k 1.1. 2010, Leges, 2009, s. 281 
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(kolem roku 1925). Nejpopulárnější a nejprestižnější je však varianta Texas hold´em 

(vyvinula se z varianty „community card“), nejprestižnější turnaje se hrají právě 

výhradně v této variantě. Rozšíření pokeru do dalších zemí, především v Asii, je 

připisováno americkým vojákům55.  

Moderní pokerové turnaje se staly v kasinech populární po zahájení WSOP 

(World Series of Poker) v roce 1970 v USA. V tomto období se také objevily první 

knihy, které se začaly seriózně zabývat strategií pokeru, z nejznámějších jmenujme 

„The Theory of Poker“ od Davida Sklansky, „Super Systém“ od Doyla Brunsona a 

„The Book of Tells“ od Mika Caro.  

Popularita pokeru dosáhla v posledních letech nebývalého rozmachu především 

díky možnosti hrát poker online proti živým hráčům a dále díky speciálním, tzv. hole-

card kamerám (kamera ve stole zabírající karty), které z pokeru učinili divácky 

atraktivní televizní podívanou. 

 

5.1 Hazard online – obecný pohled 

 

V současné moderní době je Internet každodenní součástí našich životů, 

nevyhnul se ani hrám a sázení. O internetu se mluví jako o největším kasinu na světě. 

Dnes po celém světě působí tisíce sazkových kanceláří, kasin a heren, které rozšířily své 

služby i do virtuálního světa, jenž poskytuje možnosti neomezené státními hranicemi, 

statní mocí. Tento prostor je obtížně kontrolovatelný a právem regulovatelný, což 

přináší velký prostor pro různé formy trestné činnosti.  

Celý internetový svět hazardních her a sázek lze přirovnat k džungli, ve které je 

těžké se vyznat, přesto ji lze rozčlenit dle dvou aspektů. Jde o geografické rozdělení. 

První oblast jsou Karibské státy a Kanada, které byly jedni z prvních v poskytování 

hazardu do zahraničí se zaměřením na Spojené státy americké, kde zákony regulující 

online hazard jsou velmi přísné. Curacao, Jamajka, Antigua a Barbuda a především 

Panama a Kostarika jsou s nízkým daňovým zatížením, levnou pracovní sílou, znalostí 

angličtiny a dolarovou oblastí stále rájem online hazardu. Jak lze správně tušit, právní 

                                                 
55 Pokersvet.cz [online]. 2008 [cit. 2010-02-17]. Pokerový svět.  

dostupné z WWW: <http://www.pokersvet.cz/cz/>. 
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systém v Karibiku není nejdokonalejší. Týká se to především neostrovních států. V 

tamní oblasti se tedy lze setkat jak se zcela podvodnými projekty, tak i s největšími 

společnostmi s nejdelší historií a perfektní reputací. Druhou příbuznou oblastí, jež má 

podobnou historii jako Karibik, je indiánská rezervace Kahnawake, která prodává 

licence především mnoha online kasinům a její regulace je relativně přísná. 

Rozvoj Internetu v Evropě dal vzniknout mnoha evropským sázkovým kancelářím, 

zaměřených na domácí zákazníky. Zatímco ve Velké Británii šlo spíše o nadstandardní 

služby kamenných poboček, na kontinentě se jedná zpravidla o primárně internetové 

projekty. Rozjezd internetového sázení v Evropě však byl pomalejší, neboť evropští 

sázkaři jsou konzervativnější 

Trochu stranou stojí australské společnosti, jež byly původně zaměřeny pouze na 

domácí trh. Austrálie je zemí nejvíce zasaženou hazardem, již dle údajů před 

rozmachem internetového hazardu v zemi sázelo 82 % dospělých obyvatel a poměr 

příjmů z hazardu vzhledem k HDP několikanásobně překračuje ve světě obvyklou míru 

(neoficiálně se v Austrálii nyní hovoří o 5 %). Australské společnosti provozující online 

hazard jsou velmi bohaté, regulované, na malou zemi jako je Austrálie poměrně veliké a 

především bezpečné. Regulace v Austrálii je považována za nejpřísnější na světě.  

Asie je štikou internetového sázení. hazard má v asijské kultuře silnou tradici a to, že 

Asie není dosud jedničkou internetového sázení, je patrně způsobeno jen relativním 

zaostáváním internetového pokrytí v Asii. Sportem číslo jedna v Asii je fotbal, a to 

především evropské ligy. Vzhledem k tamní likviditě se dnes dá dokonce říci, že kurzy 

na evropské ligy jsou tvořeny paradoxně v Asii. Asijské sázkové společnosti mají velmi 

proměnlivou kvalitu, ale ty nejlepší z nich patří, co se nabídky kurzů týče, k internetové 

světové špičce. V následujících letech lze očekávat jejich masivní cílení na evropské 

trhy, a pokud se asijským sázkovým společnostem podaří vyhovět evropským 

specifikům a především překonat nedůvěru evropských hráčů, je možné, že se jim 

podaří prorazit.56 

 

                                                 
56 ORBITAL, M. . Lupa.cz [online]. 2009 [cit. 2010-15-03]. Kurzové stránky na internetu. 

 Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/kurzove-sazky-na-internetu/>. 
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5.2 Situace v České republice  

 

Provozování hazardu přes Internet je v České republice předmětem již 

mnohaletých diskusí. Dosavadní stav je přitom takový, že loterijní zákon, č. 202/1999 

Sb. sázení přes Internet neupravuje, a tak jej ani nepovoluje, ani nezakazuje57. Josef 

Aujezdský úvodem říká: "Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 

uzavírání sázek prostřednictvím Internetu či prostřednictvím jiné komunikační sítě 

výslovně nezakazuje. Zcela běžně jsou v praxi sázkových kanceláří uzavírány sázky 

prostřednictvím telefonu“, ale vzápětí dodává: "Nemožnost uzavírat kursové sázky 

prostřednictvím Internetu pro české sázkové kanceláře vyplývá z přístupu ministerstva 

financí, které dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o loteriích stanovuje podmínky 

provozování kurzových sázek a schvaluje herní plán sázkových kanceláří. V tuto chvíli 

nemáme informace o tom, že by ministerstvo financí nějakému subjektu schválilo herní 

plán obsahující možnost přijímat sázky prostřednictvím Internetu."58 

Fakticky je tak z pohledu našeho tuzemského práva hazard po Internetu zakázán 

– a tuzemské sázkové kanceláře jej také neprovozují. Na „herním trhu“ však i 

v tuzemsku působí zahraniční subjekty, které mají licencí vydanou v jiných členských 

státech EU a zastávají názor, že takovéto licence jim k působení v ČR postačují. 

Nemaje tuzemskou licenci, jejich daně končí v zahraničí, a stejně tak nemusí odvádět 

část svých výnosů například na rozvoj sportu, jako to naopak musí dělat subjekty 

s tuzemskou licencí. 

 Snahy vyřešit tento rozpor existují již nějakou dobu, ale zdaleka ne vždy se 

ubíraly směrem k povolení internetového sázení pro všechny subjekty, které by o to 

měly zájem (tj. tuzemské i zahraniční). Dlouhou dobu to vypadalo spíše na opačný 

záměr: na snahu internetové sázení v tuzemsku úplně zakázat. První návrhy nového 

loterijního skutečně šly tímto směrem. Později se diskuse nad novou podobou herního 

zákona dostaly do přece jen racionálnější polohy, už nevycházely z premisy, že 

                                                 
57 Peterka J, Stalo se sázení po internetu dostalo zelenou. Lupa.cz [online]. 2008, 12,  

[cit. 2010-11-03]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-sazeni-po-internetu 

-dostalo-zelenou/ 
58 Macich J., Internetové sázky legální forma v nedohlednu, Lupa.cz [online] [cit. 2010-11-03] 

 dostupný www: http://www.lupa.cz/clanky/internetove-sazky-legalni-forma-v-nedohlednu/ 
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internetové sázení musí být jednou provždy zakázáno, ale začaly se ptát, co by bylo 

rozumnější: zda jej zakázat, nebo naopak povolit.  

Takže i poslední návrh novely herního zákona, který po rozsáhlých a veřejných 

diskusích připravilo ministerstvo vnitra, má připraveny obě varianty (zákaz i povolení), 

rozhodnutí ponechá vládě, poslancům a senátorům.  

Jenže tato základní otázka, zda internetové sázení v zákoně povolit či nepovolit, 

kladená v rámci novelizace stávajícího herního zákona, se nyní stala fakticky 

bezpředmětnou. Ministerstvo financí o této otázce rozhodlo již  v roce 2008 (17.12. 

2008), a to ve prospěch internetového sázení - tzv. kursových sázek. Ale učinilo tak 

způsobem, který obešel novelizaci samotného herního zákona. Řešení, které 

Ministerstvo financí zvolilo, není řešením ve smyslu „povoluje se využití Internetu pro 

sázení v rámci stávajících her“. To by mohl udělat až nový zákon, a fakticky by o všem 

rozhodovali poslanci a senátoři. Takže by to také ještě zabralo nějakou dobu, než by 

novela nabyla účinnosti.  

Místo toho ministerstvo financí použilo zmocňovací ustanovení v paragrafu 50 

odst. 3 stávajícího loterijního zákona, které řeší zcela nové hry a říká, že pokud na ně 

zákon jako takový nepamatuje, má resort financí právo je povolit sám, svým vlastním 

rozhodnutím, ve kterém specifikuje všechny podrobnosti fungování takovýchto nových 

her, ustanovení § 50 odst. 3: „Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, 

které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou 

všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně 

ustanovení části první až čtvrté zákona.“ 

A tak ministerstvo financí stvořilo zcela nový druh hry, a to „Internetovou 

kursovou sázku“, kterou definuje následovně: „Tato hra je založená na sázce, uzavírané 

prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup předem neomezenému 

okruhu osob v síti Internet jen osobami registrovanými provozovatelem za podmínek 

stanovených ve schváleném herním plánu.“59 

                                                 
59 JAKOB, O. Ministerstvo financí ČR [online]. 2008 [cit. 2010-05-04]. Rozhodnutí ve věci 

provozování hry Internetová kursová sázka. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_44441.html>. 
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Příslušné povolení, které na základě vlastní žádosti získalo 5 tuzemských 

subjektů (Sazka, Synot Tip, Fortuna, Tipsport a Chance), je na 10 let a začíná 5. lednem 

2009.   

Některé expertní názory přitom říkají, že ministerstvo financí takto postupovat 

nemělo a že ani zmíněný paragraf 50 odst. 3 mu k tomu nedává oprávnění – neboť 

sázení přes Internet prý není  zcela novou hrou, ale jen variantou dosavadních her 

(kurzových sázek), které zákon zná velmi dobře60. V tomto duchu hodnotil nynější 

situaci například bývalý šéf Státního dozoru nad  sázkovými hrami na ministerstvu 

financí Pavel Němec: „Pokud ministerstvo internetové sázky opravdu povolí, dopustí se 

podle mého názoru porušení zákona a příslušný úředník bude nutně čelit trestnímu 

oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele. 

Rovněž lze čekat, že stát zažalují o ušlý zisk firmy, které řadu let předtím o 

povolení sázek na síti žádaly, ale jejich žádosti byly ministerstvem zamítnuty“61. 

V čem se „sázení přes Internet“ u Tipsportu liší od sázení na kamenné pobočce - 

ve výši manipulačního poplatku, Tipsport má na kamenných pobočkách manipulační 

poplatek ve výši 10 %, na Internetu bude snížen na 5 %. Avšak sázkové kurzy zůstávají 

stejné. Přitom jednou z nejčastěji deklarovaných předností internetového sázení je 

nulový manipulační poplatek (což u zahraničních poskytovatelů je samozřejmost). 

Stejně tak výhodnější kursy oproti sázkám u “kamenných“ sázkových kanceláří.  

I bez dalších informací o fungování herního trhu je zřejmé, že to nebude velká 

konkurence pro již fungující internetové sázky nabízené zahraničními subjekty bez 

 manipulačního poplatku a s výhodnějšími kurzy.  

Přitom jedním z hlavních argumentů pro nynější povolení internetového sázení 

(formálně: zcela novou hru „Internetová kursovní sázka“) je možnost, aby tuzemské 

subjekty mohly konkurovat svým zahraničním protějškům, které v ČR působí právě 

prostřednictvím Internetu. Ostatně, ve svém vyjádření k samotnému aktu povolení to 

říká i ministerstvo financí: „Ministerstvo tak reagovalo na současnou neudržitelnou 
                                                 
60 Peterka J, Stalo se sázení po internetu dostalo zelenou. Lupa.cz [online]. 2008, 12,  

[cit. 2010-11-03]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-sazeni-po-internetu 

-dostalo-zelenou/ 
61 Němec P., Velký spěch kolem hazardu na internetu, [online]. 2008, [cit. 2010-11-03], 

dostupné z www: http://www.nemecpavel.cz/index.php/pispvky-a-lanky/39-pispvky-a 

-lanky/414-velky-spch-kolem-hazardu-na-internetu 
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situaci, kdy zahraniční subjekty již provozují sázkové hry přes Internet, zatímco domácí 

subjekty povolení nedostaly“.62 

Ministerstvo financí nehovoří o tom, že by zahraniční subjekty u nás nabízely 

hazardní hry a sázení přes Internet nelegálně, pouze konstatuje to, že nespadají pod jeho 

regulaci, neodvádí v ČR příslušné odvody a poplatky. Domácí subjekty dle tohoto 

rozhodnutí naopak budou podléhat regulaci dle loteriíjního zákona a odvádět správní 

poplatky, odvody na státní dozor a část výtěžku musí použít na veřejně prospěšné účely.  

Argument o nelegálnosti byl přitom dalším výrazným momentem všech 

dosavadních diskusí kolem internetového sázení a nové podoby herního zákona. Každá 

strana pochopitelně zastávala vlastní názor, zahraniční subjekty dokazovaly, jak jim 

stačí licence z jiné členské země EU, zatímco tuzemské subjekty zastávaly názor, že 

jejich zahraniční konkurence působí v ČR nelegálně.  

Rozsoudit oba názorové tábory nějakým jednoduchým způsobem asi nelze. A to 

ani při existenci některých precedentních soudních rozhodnutí na úrovni Unie. Ta navíc 

také nemá v dané věci sama úplně jasno. V době, když byl celý „herní trh“ jen ryze 

národní a nemohl působit na dálku a významněji přesahovat z jedné země do druhé, se 

vžil předpoklad o tom, že případná regulace se řeší zejména na národní úrovni. Ovšem 

od doby, kde se situace změnila a díky Internetu může herní průmysl působit snadno i 

na dálku, Evropská unie dosud nestačila zareagovat. Evropská unie dodnes nemá žádná 

pravidla pro „jednotný herní trh“63. 

 

5.3 Poker online 

 

Obrovský rozmach online pokeru ve světě nastartoval Američan Chris 

Moneymaker v roce 2003, kdy se z pokerového internetového satelitu (systém turnajů, 

kde vítězstvím se člověk kvalifikuje na další lépe placený turnaj) dostal za zhruba 40 $ 

až do finále světového šampionátu. Kde k překvapení všem slavně zvítězil a odnesl si 

                                                 
52JAKOB, O. Ministerstvo financí ČR [online]. 2008 [cit. 2010-05-15]. Rozhodnutí ve věci 

provozování hry Internetová kursová sázka. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_44441.html>. 
63 Peterka J, Stalo se sázení po internetu dostalo zelenou, dostupný www: 

http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-sazeni-po-internetu-dostalo-zelenou 
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úctyhodných 2.500.000  $. Hned rok nato se z pokerové internetové herny kvalifikoval 

do stejného turnaje Američan Greg Raymer a získal v něm za vítězství 5.000 000 $. 

Hlavně tyto výhry v podstatě pokerových amatérů způsobily, že se ze světového 

pokerového šampionátu stala sportovní akce, která dodnes udivuje počtem soutěžících a 

výší peněžních výher. V roce 2007 se tato lasvegaská světová pokerová událost č.1 

přesunula také poprvé do Evropy, což byla jistě marketingová reakce na evropský 

internetový pokerový rozmach. Díky tomu došlo k další ze světových pokerových 

senzací, když hlavní turnaj šampionátu WORLD SERIES OF POKER EUROPE 

vyhrála evropská internetová pokerová hvězdička, 18letá Norka Annette Obrestad a 

inkasovala v přepočtu přes 38 milionů Kč. Její úspěch potvrdil skutečnost, že se dá 

pokerem na internetu dobře vydělat64. 

 

5.4 Online poker v České republice 

 

Jak vyplývá z předešlých kapitol Ministerstvo financí České republiky povoluje 

pouze kurzové sázky přes internet. Jiné formy internetového hazardu jsou pro tuzemské 

subjekty stále zakázány. Ale když si ministerstvo financí usmyslí, že povolí další 

hazardní hry může to udělat stejně jako v případě kurzových sázek přes internet ze dne 

na den pomocí ustanovení § 50 odst. loterijního zákona. 

Internetový hazard je globálně stále neregulovaným odvětvím. Na online trhu 

působí mnoho internetových herních společností, téměř každá z nich má ve svém 

portfoliu i poker. Díky růstu jeho popularity se oddělil z kasin a tato služba začala být 

nabízena i samostatně. Poskytovatelem služby poker v České republice jsou například 

stránky www.poker24.cz., které odkazují na stránky společnosti Sportingbet, 

registrované ve státě Antigua a Barbuda, která patří k největším. Tyto společnosti 

poskytující prostřednictvím internetu hazardní hry a sázky zakládají svoje oprávnění na 

tzv. Gaming licence či Gambling licence, v překladu tedy herní licence nebo hazardní 

licence. Oba dva výrazy se používají jako synonymum. Tyto licence vydávají různé 

státy. Společnost pak podléhá jurisdikci toho státu, od kterého licenci získala a 

                                                 
64 Vajgl J., Objevte kouzlo pokeru, 2007, [cit. 2010-02-17] dostupný z www: 

 http://www.pokerman.cz/objevte-kouzlo-pokeru/ 
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samozřejmě, zde umístí i svoje sídlo. Pro získání licence je nutné splnit řadu podmínek, 

které se liší podle zákonů jednotlivých států.  

 

Příklady nejsilnějších společností poskytující online poker na trhu jsou: 

 

Betfair – je tržní jméno společnosti Sporting Exchange Ltd, která je 

registrována v srpnu 1999 v souladu se zákony Spojeného království, je držitelem hrací 

licence v Anglii a Walesu. Společnost Betfair je absolutní lídr v oblasti burzy sázek, 

spravuje více jak 3 miliony sázek denně. Společnost Betfair se stala v roce 2003 

vítězem trofeje Queen's Award za podnikání v kategorii Inovace, které je udělováno 

královnou na základě doporučení předsedy vlády a následného prozkoumání britským 

Ministerstvem obchodu a průmyslu. Webové stránky jsou v české verzi včetně české 

podpory prostřednictvím elektronické pošty.65 

 

Bet-at-home - Bet-at-home.com je licencovanou sázkovou společností s 

pobočkami v Rakousku a na Maltě. Společnost byla založena v Rakousku roku 1999. 

Společnost bet-at-home.com již od svého počátku vykazuje obrovské tempo růstu. V 

současné době je u bet-at-home.com zaregistrováno více než 600 tisíc zákazníků. 

Vlastní hrací licenci vydanou Maltou. Webové stránky jsou v české verzi včetně české 

podpory prostřednictvím elektronické pošty.66 

 

Betway.com - Sázková kancelář Betway.com sídlí v Gibraltaru v rámci licence 

udělené koncernu Carmen Media Group. Provoz samotný je pod dohledem a kontrolou 

gibraltarské vlády. Společnost Carmen Media vznikla v roce 2002 a patří k ní několik 

úspěšných značek, které jsou oprávněně považovány za průkopníky internetových her a 

sázení. V oboru působí již od roku 1997. Hrací licenci má Maltskou. Spadá pod 

Maltskou jurisdikci Společnost má dokonce i účet u Živnostenské banky.67  
                                                 
65 Betfair.com [online]. 2009 [cit. 2010-03-15]. O nás. Dostupné z WWW: 

<http://www.betfair.com/cz/> 

Bet-at-home.com [online]. 2010 [cit. 2010-03-15]. O společnosti bet-at-home.com. Dostupné z 

WWW: <http://www.bet-at-home.com/start.aspx> 
67 Betway.com [online]. 2009 [cit. 2010-03-19]. Betway. Dostupné z WWW:  

 <http://www.kursovesazky.info/betway.php 
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Bwin - Společnost bwin International Ltd. byla založena v roce 1999 pod 

obchodním názvem Simon Bold (Gibraltar) Ltd. a v roce 2001 byla plně převzata na 

burze kótovanou společností bwin Interactive Entertainment AG se sídlem ve Vídni. Na 

základě gibraltarské licence povolující sázkové aktivity a licence na provozování kasina 

vede bwin International Ltd. z Gibraltaru operativní provoz skupiny bwin a s týmem 

více než 100 zaměstnanců. Gibraltarská legislativní regulace odpovídá v plné míře 

legislativní regulaci ve Velké Británii, přičemž bwin International Ltd. splňuje nejen 

přísné předpisy gibraltarské vlády. Společnost se v zájmu svých zákazníků řídí v první 

řadě také kodexem, který sestavila European Betting Association (EBA), a který 

stanovuje přísné standardy ohledně bezpečnosti a odpovědného zacházení s tématy jako 

je ochrana mladistvých nebo hráčská závislost. Webové stránky jsou v české verzi větně 

české podpory prostřednictvím elektronické pošty.68 

 

Expekt - Expekt.com je mezinárodní společnost se skandinávskými kořeny, ve 

Skandinávii má postavení největšího provozovatele online hazardních her a i ve zbytku 

Evropy je jedním z největších poskytovatelů internetové zábavy. Vlastní hrací licenci 

z Malty, Rakouska a Velké Británie. Závazky z pokeru se řídí platnými zákony Malty. 

Webové stránky jsou v české verzi větně české podpory prostřednictvím elektronické 

pošty. 69 

 

Sportingbet - společnost Sportingbet je od daní osvobozená společnost, která 

veřejně obchoduje na alternativním investičním trhu na Londýnské burze s povolením 

UK Bookmakers Permit a dodatečnou licencí společnosti Internet Opportunity 

Entertainment Limited (člen Sportingbet group) a dále s dodatečnou licencí a licencí na 

kasino z Antigui a Barbudy. Sportingbet má zákazníky z více jak 100 zemí světa a 

obchoduje od roku 1998. Sportingbet je členem sdružení IBAS (nezávislé sázkové 

arbitrážní služba) a souhlasí řídit se jeho rozhodnutím v jakémkoliv rozhodnutí k Vaší 

                                                 
68 Sázkové kanceláře [online]. 2009 [cit. 2010-03-19]. Internetové sázkové 

 kanceláře. Dostupné z WWW: <http://sazkove-kancelare.sazkari.cz/sazeni-po-internetu> 
69 Expekt.com [online]. 9.8.2009 [cit. 2010-03-19]. Expekt. Dostupné z WWW: 

 <http://www.expekt.com/poker/ 
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spokojenosti. Webové stránky jsou v české verzi větně české podpory prostřednictvím 

elektronické pošty a dokonce provozují i telefonickou linku pro zákazníky v českém 

jazyce70. 

Téměř všechny společnosti poskytující online poker nabízejí webové stránky 

v české mutaci, víc jak polovina má telefonní linky se zákaznickou podporou v českém 

jazyce. Mnoho z nich má účet u českých poboček bank. 

 

5.5 Finančně právní aspekt pokeru v České republice 

 

V dnešní době jsou již i v České republice profesionální hráči pokeru, příjmy 

z pokeru jsou jejich jediným příjmem. Nejedná se samozřejmě o pracovněprávní poměr, 

ani není regulován živnostenským zákonem. Jak má postupovat takovýto profesionální 

hráč, aby se nedostal do rozporu s právem, především s ohledem na daňové zákony? 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, je v ustanovení § 36 odst. 2 písm. k) 

uvedeno, že: „daň činí 15% z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v 

loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 

odst. 1 písm. h)], s výjimkou výher a cen z loterií a jiných podobných her 

provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního právního předpisu [§ 10 

odst. 3 písm. b)] nebo od daně osvobozených podle § 4 odst. 1 písm. f)“, zvláštní právní 

předpis je opět zákon o loteriích. Z toho vyplývá, že pokud hráč vyhraje určitý finanční 

obnos v kasinu je od daně z příjmů osvobozen. V ostatních případech, kdy vyhraje 

finanční obnos například v turnaji pořádaném pokerovým klubem, je povinen odvést 15 

% daň z příjmu.     

 

5.6 Živý poker 

 

Živý poker se provozuje za přímé účasti fyzických osob. Jsou v zásadě tři 

možnosti jak se účastnit živého pokeru. První možnost je zúčastnit se pokeru v 

                                                 
70 Kursové sázky [online]. 2009 [cit. 2010-03-19]. SPORTINGBET - sázková kancelář 

. Dostupné z WWW: <http://www.kursovesazky.info/sportingbet.php>. 
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kamenném kasinu, druhá možnost je zahrát si poker v herně či v jiném prostoru, kde 

pořádají akce jednotlivé pokerové kluby založené jako občanské sdružení. Poslední 

možnost je zahrát si poker v restauraci či jiném obdobném zařízení, které není nijak 

právně zaštítěno k provozování pokeru, je to tedy na stejné úrovni jako zahrát si 

s kamarády.  

 

5.6.1 Živý poker v kasinu 

 

Následuje stručné shrnutí podmínek potřebných k provozování sázkových her 

v kasinu. 

Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, 

jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí 

minimálně 30.000.000 Kč a nesmí být sníženo pod minimální výši po celou dobu 

platnosti povolení. Na základě výjimky Ministerstva financí může být povolení vydáno 

i tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí a právnické osobě, ve které 

má tato společnost majetkovou účast (ustanovení § 4 odst. 5 zákona). Žadatel o 

povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob uvedených v 

ustanovení § 4a odst. 1 zákona. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je 

žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky jistotu, která činí 20.000.000 Kč. 

Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku ve výši, která odpovídá v 

tabulce uvedenému procentu, tj. nejméně 6% - 20% rozdílu, o který příjem 

provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her 

převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru. Takto 

stanovené prostředky lze použít pouze pro veřejně prospěšný účel uvedený v povolení.  

 

5.6.2 Živý poker organizovaný pokerovým klubem  

 

Pokerové kluby dnes rostou jako houby po dešti, založení občanské sdružení 

není nijak obtížné. Všechny náležitosti jsou upraveny zákonem č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ke vzniku občanského sdružení je třeba registrace u Ministerstva 

vnitra České republiky, k registraci jsou třeba tři fyzické osoby (občané ustanovení § 6 
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odst. 2), jedna z nich musí být starší 18 let. Tyto tři osoby nazývá zákon jako přípravný 

výbor. Za prvé musí vypracovat návrh, kde uvedou své identifikační údaje, včetně 

bydliště a uvedou, kdo z nich starší 18 let je oprávněn jednat jejich jménem v rámci 

registraci občanského sdružení. K návrhu připojí stanovy sdružení ve dvojím 

vyhotovení. Stanovy obsahují název, cíl jeho činnosti, základní organizační strukturu, 

práva a povinnosti členů sdružení a zásady hospodaření. Občanské sdružení je svou 

povahou nepolitické, nevýdělečné a nenáboženské, musí dodržovat zákony České 

republiky, pokud stanovy určují něco jiného, ministerstvo registraci odmítne. Registrace 

nepodléhá žádnému správnímu poplatku. Pokud ministerstvo nezjistí a návrhu a stanov 

nedostatky, provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle 

zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den 

registrace, kterým je den odeslání. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním 

řízení (ustanovení § 9 odst. 1). 

Pak už nic nebrání, aby klub začal pořádat turnaje v pokeru, avšak pozor 

občanské sdružení je vzhledem k své povaze neziskové, proto občanské sdružení – 

pokerový klub nemůže generovat zisk. Přesto pokerové kluby vybírají mimo 

startovného, které je rozděleno mezi výherce i poplatek na pokrytí nákladů. Mezi 

náklady lze zařadit leccos. Na druhou stranu pokerové kluby pořádají v průměru stále 

ve srovnání s kasiny turnaje s menším startovným než kasina. 

Jan Medek, předseda „Poker klub Havlíčkův Brod“ k tomu říká: „Kluby jsou 

založeny, aby propagovali Poker (turnaje) jako sport. Spousta lidí (známých i 

kamarádů) hru pořád vnímají jako hazard. Je to však stejné jako kulečník, jiné karetní 

hry (magic) turnaje v deskových hrách, sporty atd. Zaplatí se startovný a hráč může 

ovlivnit výsledek (včasné blafy), rozhodnout se s jakou kombinací hrát. Není to tedy jako 

automaty, kam se hodí peníze a už nemůžu žádnou svojí dovedností hru ovlivnit (kromě 

třeba síly, ale to je nelegální). Jednou se v Havlíčkově Brodu pořádal turnaj v člověče 

nezlob se. Startovné cca 50,-Kč. A jak tedy ovlivním výsledek? Nijak. A o tom nikdo 

nemluví jako o hazardu. Je to taky dáno tím, že lidi berou hazard dle výše startovného a 

nikoliv dle potenciálu hry.“71  

V podobném duchu jsou i slova Martina Fraška, zakládající člena „Asociace 

pokerových klubů“:„Skutečný rozdíl mezi hazardem (jak jej definuje zákon) a 

                                                 
71 Emailová korespondence mezi panem Medkem a autorem této práce, listopad 2009 
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libovolnou karetní hrou (zdůrazňuji, že je myšleno hrou mezi hráči!!!) je evidentní na 

první pohled. Hazardní hra, dle litery zákona, musí splňovat některé parametry, které 

poker v základu popírá. Principem klasické hazardní hry, řekněme rulety, je vsazení na 

číslo (čísla) a pasivní čekání na výsledek. V zákoně je uvedeno, že účastník nesmí 

v žádném případě být schopen ovlivnit průběh, neřkuli výsledek, probíhající akce. 

Jinými slovy řečeno, pasivně čekám, jak to dopadne.  Naproti tomu u pokeru je téměř 

jedno co dostanu do ruky za karty, důležitý je až samotný proces OVLIVŇOVÁNÍ 

průběhu dané hry. To se děje až způsobem hraní, v drtivém případě je hra směrována 

kvalitou hráče. A to je v přímém rozporu s citací zákona, neboť průběh hry silně 

ovlivňuji svých hraním, jednáním, chováním. Byť nejsem právník, je to celkem zjevné a 

snadno viditelné. Na doplnění tohoto paradoxu jen uvedu, že v ruletě (klasická hazardní 

hra) NEEXISTUJE možnost, jak vyhrát, aniž bych měl vítěznou kombinaci (trefu, číslo 

atd.), na rozdíl od pokeru, kde mohu vyhrát i s nevýherní kombinací karet. Bylo by to 

úžasné, vyhrávat v ruletě na čísla, která sice zrovna nepadnou, ale na která jsem si 

zrovínka teď vsadil“72.  

 Ze slov pana Medka a pana Fraška je zřejmá důležitá otázka, je poker sportem? 

Zatím tento názor nemá zastánce u státních orgánů, avšak Ministerstvo financí se 

vyjádřilo prostřednictvím svého náměstka Ing. Zítka ve smyslu, že nehodlá zakročovat 

proti pořádání pokerových turnajů: „Samozřejmě platí, že občanská sdružení se řídí 

platnými zákony ČR ohledně vedení svých financí a daňových přiznání. Hráči samotní 

mají pochopitelně povinnost své příjmy z pokerových turnajů pořádaných občanskými 

sdružení zdanit podle platných zákonů. Právě proto, že se na tyto turnaje nevztahuje 

žádný loterijní zákon a občanská sdružení výhry za hráče nijak nedaní“73. 

Česká televize vysílá pravidelně na svém sportovním kanálu ČT4 Sport pořad 

komentující ryze českou pokerovou soutěž nazvanou „Česká poker tour“, kde se hraje 

o milionové výhry. Dramaturg České televize Marek Svačina na můj dotaz jak Česká 

televize vnímá  poker, zda ho nevnímá jako hazard, odpověděl takto: „Redakce sportu 
                                                 
72 Asociace pokervých klubů [online]. 2010 [cit. 2010-03-19]. Poker jako životní styl. Dostupné 

z WWW: <http://www.apok.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=67:lanek-pro-

coinflipcz&catid=34:clanky&Itemid=57> 
73Klondike Poker club [online]. 2008 [cit. 2010-03-19]. Oficiální vyjádření Klondike klubu k 

některým zavádějícím pokerovým článkům. Dostupné z WWW: 

<http://www.klondikepokerclub.cz/node/287>. 
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ČT vnímá poker v rozsahu, v jakém ho nabízí jako hru. Hrou je vlastně i fotbal, hokej 

nebo tenis a Česká pokerová tour rozhodně není hazard. Je to dlouhodobý seriál 

turnajů, a v každém z nich jsou rozdělovány body do České pokerové tour a také 

finanční odměny....podobně jako prize money na golfových nebo tenisových turnajích. 

Není to cash game jako třeba ruleta nebo black jack....ale hra, nebo vlastně sport....“.  

Pokud tedy hráči zaplatí daň z příjmu je podle názoru Ministerstva financí České 

republiky vše v pořádku Největší problém spočívá, že hraní pokeru je zábavné jen když 

se hraje o pravé peníze. A to, že hráč může za večer prohrát velkou sumu peněz není 

bráno jako nic výjimečného.  
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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 
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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 
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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. 
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Summary 

My diploma thesis is concentrated on the Czech gaming law, especially on 

Lottery Act number 202/1990. 

This topic is interesting because of its controversy due to the large revenues are 

involved in it. It has been a subject of a public discussion for a long time. The goal of 

my thesis is to analyze the structure of gaming law in the Czech Republic within a 

special focus on the card game Poker.  

My thesis can also be comprehended as a contribution to the actual debate about 

the necessity of legislative changes in this legal field. 

The thesis is split in to two main parts; the first part contains four chapters. First 

chapter deals with a general introduction to the history of gambling. The second one 

describes the "Bet and game" provision in the Czech civil code with a special 

subchapter concerning the new civil code, which is being prepared now. Third chapter 

is an analytical centre of my study where I describe the Czech gaming law in general as 

well as the main conditions to gain a game license and basic rules of running the 

gambling business in the Czech Republic. In the last part of this chapter I mention 

current draft of new gaming Act, which is being processed by Ministry of Finance. The 

fourth chapter deals with the criminal regulation connected with the gaming law. The 

fifth chapter focuses on poker game where I describe the conditions of license and 

running the business particularly in the case of a casino, a poker club and at least an 

online poker.  

As an outcome of my research has been taken in account insufficient layout of 

the current Lottery Act such as incoherent structure, dissimilar conditions of 

entrepreneurs and problematic paragraph No. 50 sec. 3 capable unreasonable strong 

competences to The Ministry of Finance at the expense of single municipalities, what is 

among others reason of an adaptation the new Lottery Act. The new Lottery Act should 

also contain provisions regulating new technologies in lottery games and solves the 

problem with online betting. It is important to make a clear border between bet and 

games regulated by the Lottery Act and the others. I suggest establish a tough financial 

ceiling for bet and games.    



74 

 

Making decision is advisable in the case of card game poker, if poker will be 

regulated by the new Lottery Act or not. The general discussion about this theme has 

two major insights. On the first side stand Ministry of Finance and Casinos with their 

opinion about necessary regulation of poker by new Lottery Act and the second side 

where Poker clubs and some players stand and claim the poker is not gamble, poker is a 

sport. The new Lottery Act will be formed depending on how these two sides will build 

their compromise. 

 

Keywords: Lottery Act, Poker, gaming law 
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 Příloha č. 1 

 

ABGB 

1. sázka; 

§ 1270 

Smluví-li se o události, oběma stranám ještě neznámé, určitá cena mezi nimi pro 

toho, jehož tvrzení výsledku odpovídá; vzniká sázka. Měla-li vyhrávající strana o tom, 

jak věc dopadne, jistotu a zatajila-li ji druhé straně; dopouští se lsti a sázka je neplatná. 

Prohrávající strana však, jíž bylo předem známo, jak věc dopadne, budiž pokládána za 

dárce. 

 

§ 1271 

Poctivé a jinak dovolené sázky jsou potud závazné, pokud vymíněná cena nebyla 

jen slíbena; nýbrž skutečně zapravena nebo složena. Soudně nemůže býti cena 

požadována. 

 

2. hra; 

§ 1272 

Každá hra je druhem sázky. Práva ustanovená pro sázky platí také pro hry. 

Které hry jsou vůbec nebo zvláštním třídám zapovězeny; jak se mají trestati osoby, které 

zapovězené hry provozují, a ti, kteří jim v tom nadržují, ustanovují politické 

zákony. 

 

3. los; 

§ 1273 

Los mezi soukromými osobami, směřující k sázce nebo ke hře, posuzuje se podle 

předpisů ustanovených pro sázky a hry. Má-li však býti losem rozhodnuto o dělení, 

volbě nebo rozepři; uplatní se při tom práva ostatních smluv. 

 

§ 1274 

Státní loterie nebuďtéž posuzovány podle povahy sázky a hry; nýbrž podle plánů 

o nich pokaždé vyhlášených. 
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Příloha č. 2 

 

Oddíl 3 

Sázka, hra a los 

Sázka 

§ 2734 

 (1) Sázkou se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé plnit výhru, ukáže-li se 

nesprávným její tvrzení o skutečnosti stranám neznámé nebo ukáže-li se tvrzení druhé 

strany o této události správným. 

(2) Má-li strana, jejíž tvrzení se ukáže správným, jistotu o výsledku a zatají-li to 

druhé straně, je sázka neplatná. 

 

§ 2735 

Nebyla-li výhra dána, nemůže ji vyhrávající strana vymáhat. 

 

§ 2736 

Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, 

pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo 

rozumovými schopnostmi. 

 

§ 2737 

Byla-li dána výhra vzhledem k okolnostem případu a postavení i možnostem 

stran zjevně přemrštěná, může ji soud na návrh prohrávající strany přiměřeně snížit. 

 

§ 2738 

Vymáhat nelze ani pohledávku ze zápůjčky nebo úvěru poskytnutých vědomě k 

sázce. To neplatí, dala-li zápůjčku nebo úvěr osoba s nedostatečnými duševními nebo 

rozumovými schopnostmi. 

 

§ 2739 
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Pohledávka ze sázky nebo ze zápůjčky či úvěru poskytnutých vědomě k sázce, 

kterou nelze vymáhat, nemůže být platně zajištěna. Byl-li dluh odpovídající takové 

pohledávce uznán, nepřihlíží se k tomu. 

 

§ 2740 

Ustanovení o sázce se nepoužijí, byla-li v souvislosti s podnikáním stran 

ujednána smlouva o dodávce movité věci tak, že věc nemá být dodána, ale má být 

zaplacen jen rozdíl mezi smluvenou cenou a tržní cenou v době dodání. To platí i tehdy, 

nebylo-li dodání věci smlouvou přímo vyloučeno, ale z poměrů, které musí být stranám 

známy, je zřejmé, že se stranám jedná jen o získání takového rozdílu. 

 

§ 2741 

Ustanovení o sázce se nepoužijí, byla-li smlouva uzavřena na komoditní burze, 

na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému anebo jedná-li se o 

smlouvu mezi podnikateli a jejím předmětem je investiční nástroj podle zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. 

 

§ 2742 

Hra 

O hře platí ustanovení o sázce obdobně; jedná-li se však o hru vyžadující pouze 

zručnost nebo tělesná cvičení obou stran, použije se z ustanovení o sázce jen § 2736. 

 

§ 2743 

Los 

O losu platí ustanovení o sázce obdobně. Tato ustanovení se však nepoužijí, má-

li být losem rozhodnut spor, rozdělena společná věc, anebo rozhodnuto hlasování. 

 

§ 2744 

Společné ustanovení 

Ustanovení o nevymahatelnosti pohledávek ze sázky, hry nebo losu a ustanovení 

o pravomoci soudu výhru snížit se nepoužijí na pohledávky ze sázky, hry nebo loterie 

provozovaných státem nebo podléhajících úřednímu povolení. 
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Příloha č. 3 

 

Návrh novely KDU-ČSL 

 

KDU-ČSL na podzim roku 2009 představila poslanecký návrh novely loterijního 

zákona (sněmovní tisk č. 935/0). Tato novela je nyní (leden roku 2010) v prvním čtení 

v poslanecké sněmovně. Návrh počítá s tím, že by obce měly větší pravomoce. Hlavní 

parametry návrhu jsou: 

 

1. Zavedení správního poplatku za udělení licence ve výši 1 mil. Kč za jeden 

hrací automat nebo videoterminál 

 

Licence má být udělena na 10 let pro území celé ČR. Tento správní poplatek má 

být příjmem státního rozpočtu, provozování povoluje Ministerstvo Financí ČR (záleží 

však dále obci, zda na svém území provozování „automatů“ povolí). 

Pod legislativní zkratku „výherní hrací přístroj“ návrh nově výslovně zahrnuje i 

videoterminály. Tím by měla skončit současná praxe Ministerstvo Financí ČR, které na 

základě obecného zmocnění (ustanovení § 50 odst. 3) povoluje provozování 

videoterminálů bez možnosti obce jakkoliv se vyjádřit. 

 

2. Zákaz reklamy na hazard 

 

V zákoně o regulaci reklamy navrhuje novela za ustanovení regulující reklamu 

na tabák a alkohol, doplnit nový paragraf zakazující veškerou reklamu na loterie a jiné 

podobné hry bez výjimky. 

 

3. Vyšší zpoplatnění hazardu 

 

Dále novela počítá se zvýšením části výtěžku, kterou provozovatelé hazardu 

musí odvádět na veřejně prospěšné účely o 50 % (tedy ne již 6 – 20%, ale 9 - 30 %). 
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4. Právo obce určit zda a kde je možné hrát a prohrávat u hracích automatů nebo 

videoterminálů 

 

Současná úprava dává obci možnost určit vyhrazená místa k provozování 

automatů, novela je koncipována na opačném principu a konstruuje možnost obce, aby 

obecně závaznou vyhláškou stanovila, na kterých místech, v jakém čase a za jakých 

podmínek mohou být výherní hrací přístroje provozovány. Není-li tato vyhláška 

vydána, nelze na území obce tuto činnost provozovat. 

Provozování sázek v kasinu (ustanovení § 32), které povoluje ministerstvo 

nejvýše na 10 let, navrhuje novela doplnit o požadavek předchozího souhlasu místně 

příslušné obce. 

Dále také upřesňuje ustanovení § 17 odst. 11. „Provozování výherních hracích 

přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a 

zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených 

budov“. 

 

5. Nový způsob odvodu prostředků z kursových sázek a sázkových her v kasinu 

na obecně prospěšné účely prostřednictvím transformovaného Státního fondu kultury 

 

Podle stávajícího stavu mají provozovatelé kursových sázek a sázkových her v 

kasinu povinnost odvádět část výtěžku na veřejně prospěšné účely. Příjemce si však 

vybírají sami. Novela svěřuje správu nad prostředky transformovanému Státnímu fondu 

kultury74. 

 

Návrh novely – senátní návrh, sněmovní tisk č. 722/0 

 

Další novela loterijního zákona, která se rovněž nachází v prvním čtení 

v poslanecké sněmovně je senátní návrh (sněmovní tisk č. 722/0). 

Novela přináší tyto zásadní změny proti platnému stavu: 

                                                 
74 Poslanecká sněmovna, sněmovní tisk 935/0.[online]. 2009 [cit. 2010-02-16]. Dostupné z 

WWW: http://www.psp.cz/sqw/ text/tiskt.sqw?O=5&CT=935&CT1=0 
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1. Ruší odvod na státní dozor (v ustanovení § 28 odst. 2) 

 

Odvod, který hradí provozovatel, je nyní vypočítáván stejně jako správní 

poplatek, jeho výběr odděleně od správního poplatku je zbytečně administrativně 

náročný, proto zvýšením správního poplatku se odstraní duplicita výběru stejné daně 

stejnému příjemci – státu. 

 

2. Zpřísňuje ekonomické podmínky provozování loterií a jiných podobných her 

 

 Zvyšuje povinně skládané jistoty. Sjednocuje procentní výše odvodů odváděné 

na veřejně prospěšné účely (v ustanovení § 4 odst. 2) provozovateli loterií a jiných 

podobných her, zvyšuje pokuty ukládané orgány státního dozoru, navyšuje správní 

poplatky a v ustanovení § 4 odst. 2 se zrušují stanovené procentní hranice, podle 

kterých se diferencuje odvod na tzv. veřejně prospěšné účely. 

 

3. V  ustanovení § 28 odst. 2 novela zavádí definici kasina 

 

Stanovuje minimální počet stolů živé hry, sleduje tím ukončení činnosti 

stávajících quasi kasin, která slouží de facto pouze k provozu výherních hracích 

přístrojů za vyšší sázky a vyšší výhry.  

 

4. Zakazuje provozování loterií a jiných podobných her tzv. distančním 

způsobem 

 

Navrhovaná úprava výslovně zakazuje provozování loterií a jiných podobných 

her tzv. distančním způsobem, například prostřednictvím sítě internet (v ustanovení § 2 

písm. j se ruší ustanovení: „nebo provozované po telefonu...“), zakazuje také reklamy 

související s tzv. distančním sázeními  

 

5. Omezuje použití ustanovení § 50 dost. 3  
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Omezuje zmocnění pro Ministerstvo financí podle ustanovení § 50 odst. 3 

povolovat nové, v zákoně nevyjmenované hry. 

  

6. Větší pravomoci obcím 

 

Dává obcím větší pravomoci v oblasti povolování sázkových her v kasinu a 

dalších obdobných her. Doplňuje stávající zmocnění pro obce k vydávání obecně 

závazných vyhlášek, kterými lze zakázat provozování výherních hracích přístrojů na 

určitých veřejně přístupných místech.75 

 

Návrh novely poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a 

Petra Braného, sněmovní tisk č. 971 

 

Třetí připravený návrh zákona o loteriích, který je nyní ve druhém čtení, je návrh 

poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného (sněmovní 

tisk č. 971/0). Účelem novely je: 

 

1. Mění ekonomické podmínky provozování loterií a jiných podobných her 

 

Účelem je zprůhlednit režim odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely 

tak, aby mohl být snáze kontrolován a nemohl být zneužíván, novela stanovuje lhůtu 

pro odvod části výtěžku a lhůtu, v níž je příjemce povinen tyto prostředky použít. 

Stanovuje povinnost příjemců řádně doložit využití části výtěžku zejména kopií 

účetního dokladu nebo zápisem v účetních knihách a nikoli pouze čestným prohlášením. 

 

2. Větší pravomoc obcím 

 

                                                 
75SOBOTKA, B. Poslanecká sněmovna [online]. 2009 [cit. 2010-02-16]. Senátní návrh - 

sněmovní tisk 722/0,Dostupné z WWW:   http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?stz=1&o=5&na=&t=722 

&za= 
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Dává větší pravomoce obcím, aby mohly vyhláškou omezit nejen provozování 

výherních hracích přístrojů, ale též sázkových her v kasinech, obec může stanovit 

obecně závaznou vyhláškou, nejen že výherní hrací přístroje, ale všechny druhy loterií a 

jiných podobných her mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou 

určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování 

loterií a jiných podobných her zakázáno, zároveň se zavádí informační povinnost obce 

ve vztahu k Ministerstvu financí ohledně vydání takovéto vyhlášky. 

 

3. Rovné podmínky 

Stanovuje rovné podmínky pro provozovatele výherních hracích přístrojů na 

straně jedné a provozovateli sázkových her na podobných přístrojích povolených podle 

ustanovení § 50 odst. 3 zákona o loteriích na straně druhé76. 

 

Návrh novely zastupitelstva hlavního města Prahy,sněmovní tisk č. 973 

 

Poslední novela zákona o loteriích, na které se aktuálně pracuje na půdě 

poslanecké sněmovny je návrh zastupitelstva hlavního města Prahy (sněmovní tisk č. 

973). Její cíle jsou především: 

 

1. Snížit počet výherních hracích přístrojů  

Chce snížit počet výherních hracích přístrojů,  zavedení legální definice 

„interaktivních video terminálů a jiných podobných technických přístrojů“, které 

jsou povolovány Ministerstvem financí podle ustanovení § 50 odst. 3.  

 

2. Umožnit obcím činit účinnější regulaci hazardu 

Poskytnout obcím účinnou možnost pro  regulaci hazardu na svém území obecně 

závaznou vyhláškou, tím, že umožní obcím regulovat i interaktivní video 

terminálů a jiné podobné technické přístroje. 

                                                 
76Poslanecká sněmovna [online]. 2009 [cit. 2010-03-26]. Sněmovní tisk č. 971/0 - návrh  

poslanců Sobotky B., Němce P., Tejce J. a Braného P . Dostupné z WWW: 

 <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=971&CT1=0>. 
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3. Zavedením místního poplatku 

Zavedením místního poplatku za provozování interaktivních video terminálů a 

jiných podobných technických přístrojů.77 

 

 

Příloha č.4 

 

Rozhodnutí ve věci provozování hry Internetová kursová sázka 

 

Ministerstvo financí ve správním řízení povolilo pěti subjektům provozování hry 

Internetová kursová sázka. Tato hra je založená na sázce, uzavírané prostřednictvím 

veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup předem neomezenému okruhu osob v 

síti Internet jen osobami registrovanými provozovatelem za podmínek stanovených ve 

schváleném herním plánu. Provozovatel umožní účast ve hře pouze osobám, u nichž při 

registraci dle platného průkazu totožnosti ověří jejich totožnost a skutečnost, že se jedná 

o osoby starší 18 let. 

 

Ministerstvo tak reagovalo na současnou neudržitelnou situaci, kdy zahraniční 

subjekty již provozují sázkové hry přes internet, zatímco domácí subjekty povolení 

nedostaly. Aktivity zahraničních subjektů však nemohou být Ministerstvem financí 

regulovány a ani tyto subjekty neodvádějí příslušné odvody a poplatky. Domácí 

subjekty dle tohoto rozhodnutí naopak budou podléhat regulaci dle herního zákona a 

odvádět správní poplatky, odvody na státní dozor a část výtěžku musí použít na veřejně 

prospěšné účely. 

 

                                                 
77 Poslanecká sněmovna [online]. 2009 [cit. 2010-03-26]. Sněmovní tisk č. 973 – návrh 

 zastupitelstva hlavního města Prahy, (cit. ) Dostupné z WWW: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=973&CT1=0 
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Provozovatel musí disponovat sítí stálých provozních míst, v nichž provádí 

registraci sázejícího, která je nezbytnou podmínkou jeho účasti. Jediným možným 

způsobem ověření totožnosti a dosažení věku 18 let sázejícího je fyzické ověření dle 

platného průkazu totožnosti. Registrace sázejících a provoz hry může být zahájen 

nejdříve 5. ledna 2009. 

 

 

Mgr. Ondřej Jakob, 

tiskový mluvčí MF ČR 

 

Příloha č. 5 

 

Pravidle karetní hry Texas Holdem Poker 

 

Na začátku hry dealer zamíchá standardní balíček 52 karet. V kasinech a hernách 

se dealer neúčastní hry. Ale v případech, kdy si rozdávají sami hráči rozdává hráč, jehož 

pozice je označena "buttonem", který po každé hře mění pozici o jedno místo ve směru 

hodinových ručiček. 

 

Blindy 

 

V Texas Hold'Em nejsou typicky vyžadovány před začátkem hry ante. (Jsou 

samozřejmě výjimky v závěrečných fázích velkých turnajů). Každou hru ale začínají 

dvě povinné sázky- blindy. Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od "buttonu" 

vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. To zajišťuje, 

že je v každé hře o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje, čímž je 

zajištěno, že hráči budou z turnaje vyřazováni. 

Ve většině případů dává "malý blind" (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu 

nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, "velký blind", plnou výši nejnižší možné 

částky. 

 

Rozdání 
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Každý hráč dostane dvě "zavřené karty". Jejich hodnota musí být známa pouze 

jemu. Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je nicméně může zvednout, aby 

se na ně podíval. 

Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet karet, kterou 

před sebe na stůl vyloží delaer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč do 

ní může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije 

pouze karty, které jsou na stole. 

Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku vzniklou 

shromážděním všech sázek během hry. 

 

První kolo sázek 

 

Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je nařadě je ten, který sedí nalevo od 

velkého blindu. V některých neturnajových hrách se může tento hráč rozhodnout 

zdvojnásobit velký blind ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tento tah je nazýván 

straddle a hráči umožňuje v prvním kole sázek "změnit pozici" a vyjadřovat se jako 

poslední. 

Hráč v první pozici (nalevo od velkého blindu nebo straddlu) má tři možnosti. 

Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a 

odstoupení ze hry). 

Při Raise hráč může navýšit sázku v závislosti na typu hry. V hrách s limitem 

může hráč navýšit sázku jen o předem stanovenou částku, která (většinou po čtyřech 

navýšeních) je "cap" a nemůže být dále zvyšována. 

V pot limit hrách může hráč zvýšit sázku pouze o tolik, kolik je v tu chvíli v 

Potu. 

V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství 

žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole. 

Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží 

do balíčku odhozených karet. (muck). Karta, která se tohoto balíčku dotkne je mrtvá a 

nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní. 
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Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise 

(znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně 

velikosti posledního Raise. 

 

Flop 

 

Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je 

odložena coby "spálená" stranou. 

Dealer následně na stůl vyloží první tři "otevřené karty", všechny obrázkem 

vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop. 

 

Druhé kolo sázek 

 

Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od "buttonu". Vedle možností Call, Fold 

nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky). 

Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo 

Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto 

kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz. 

Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné 

k plnémů dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést "All In" (vsadit všechno) a v tu 

chvíli je vytvořen jeden nebo více "vedlejších potů", které zajišťují, že každý hráč na 

stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil. 

 

Turn (nebo také Fourth Street) 

 

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a 

následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru. 

 

Třetí kolo sázek 

 

U limitových her se v tomto kole zdvojnásobuje velikost minimální sázky. 

River (nebo také Fifth Street) 
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Po dokončení Třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je 

vyložena pátá karta obrázkem vzhůru. 

 

Čtvrté kolo sázek 

 

Po tomto kole hráči, kteří ještě vyli ve hře ukáží karty a je určen vítěz. 

Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší 

karta ("kicker"). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem. 

Hráči, kteří se rozhodnou hrát jen pět karet na stole to musí oznámit než zahodí. 

V opačném případě se vzdávají nároku na výhru. 

 

Chyby dealera 

 

Pokud je dealerem omylem otočena první rozdávaná karta, je vyhlášena chyba a 

rozdává se znovu. Pokud je omylem otočena jakákoli následující rozdávaná karta, 

pokračuje se v rozdávání. Hráč si otočenou kartu nesmí nechat. Poté, co jsou rozdány 

karty všem hráčům, dealer nahradí otočenou kartu, kterou hráči odebere. Tato karta pak 

nahrazuje první spálenou kartu. Musí být ukázána všem hráčům. 

Pokud jsou omylem otočeny dvě karty při rozdávání, je vyhlášena chyba a karty 

jsou rozdány znovu. 

Pokud je při flopu omylem otočena jedna nebo více karet navíc, musí být flop 

rozdán znovu. 

V tom případě je zbytek karet (mimo již rozdaných hráčům) znovu zamíchán. 

Spálená karta v tom případě zůstává na stole. Po zamíchání a sejmutí se rozdá flop 

znovu. Další karta se již nepálí. 

Pokud je čtvrtá karta vyložena ještě před uzavřením Druhého kola sázek, je tato 

karta prohlášena "mimo hru". Je dokončeno sázení, je spálena karta a poté vyložen 

Turn. Po dalším kole sázek dealer zamíchá celý balíček karet, které ještě nejsou ve hře, 

včetně té, která byla označena "mimo hru", ale nikoli včetně spálených karet. Poté je 

vyložen River. V případě, že je River vyložen před uzavřením sázek, postupuje se 

stejně. 
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Pokud dealer omylem rozdá jednomu hráči kartu navíc, je tato karta vrácena 

dealerovi a použita jako "spálená". Pokud je omylem rozdána více než jedna karta 

navíc, jde o chybu a rozdávání se opakuje celé. 

 

Příloha č.6 

 

Stanovy NO2 Poker Club 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

 

Název sdružení: NO2 Poker Club (dále jen sdružení) Sídlo sdružení: Štúrova 1701/55, 

Praha 4 – Krč. 

 

Článek II.  

 

Cíle sdružení 

 

Cílem sdružení je přispívat k rozvoji karetní hry poker v ČR i v zahraničí a propagovat 

karetní hru poker jako sport. 

 

Článek III.  

 

Práva a povinnosti členů 

 

Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s 

jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členem 

sdružení se stává každá fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která zaplatila 

členský příspěvek a jejíž členství bylo schváleno správní radou sdružení. Členství ve 

sdružení může být řádné a čestné. Čestné členství uděluje a odnímá pouze správní rada 
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a nevztahuje se na něj členský příspěvek. Povinností řádných členů sdružení je uhradit 

členský poplatek ve výši stanovené správní radou. 

 

Řádný člen sdružení má právo: 

 

• zúčastnit se valné hromady, fyzická osoba má jeden hlas, právnická osoba má 

taktéž jeden hlas, neurčí-li valná hromada jinak. Čestní členové sdružení mají 

hlas pouze poradní. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo 

písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně 

• být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, 

podávat návrhy a klást otázky   

 

Člen sdružení má povinnost: 

 

• řádně a včas zaplatit členský příspěvek 

• dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, správní rady a jejich 

operativních rozhodnutí 

• aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat 

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení 

 

Členství ve sdružení zaniká: 

 

• vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje nezaplacením pololetního 

členského příspěvku nebo písemným oznámením o vystoupení ze sdružení (bez 

nároku na vrácení členského příspěvku) 

• vyloučením - o vyloučení rozhoduje správní rada 

• zánikem člena - právnické osoby 

• úmrtím člena - fyzické osoby 

• zánikem sdružení 

 

Článek IV.  
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Orgány sdružení 

 

Orgány sdružení jsou: 

 

1. Valná hromada 

2. Správní rada 

3. Prezident clubu 

 

 

Valná hromada:Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří 

členové sdružení. Členy sdružení jsou fyzické i právnické osoby, jejichž členství schválí 

správní rada, podporují cíle sdružení a uhradí příspěvek podle druhu členství. Valné 

hromady členů sdružení se může zúčastnit každý člen sdružení. 

 

Valnou hromadu svolává:  

 

1) Správní rada  

 

Správní rada na základě svého uvážení může svolat valnou hromadu členů sdružení a to 

oznámením na webových stránkách sdružení a zasláním oznámení o valné hromadě na 

emailové adresy řádných členů sdružení uvedených při registraci.  

 

2) Členové sdružení  

 

Vyjádří-li zájem o svolání valné hromady alespoň 80% členů sdružení. Program valné 

hromady stanoví předseda na základě požadavků uvedených členy sdružení. Valná 

hromada má právo odvolat správní radu sdružení a zvolit novou správní radu. Platnost 

odvolání a zvolení nové správní rady je pouze v případě, že na valné hromadě byla 

fyzicky přítomna více než polovina všech řádných členů sdružení a z nich se vyslovila 

pro nadpoloviční většina přítomných. Valná hromada má právo odvolat prezidenta 

clubu a navrhnout vhodného kandidáta na prezidenta clubu správní radě sdružení. 
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Platnost odvolání předsedy je pouze v případě nadpoloviční účasti řádných členů 

sdružení. Způsob hlasování na valné hromadě stanoví správní rada sdružení a hlasovací 

právo má jen řádný člen sdružení, který předloží doklad totožnosti a uvedené údaje na 

tomto dokladu se shodují s údaji zadanými při registraci do sdružení. Valná hromada je 

usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň 50% řádných členů. Zápis z valné hromady 

provádí osoba určená správní radou a správní rada vzniklý zápis schvaluje a zveřejňuje 

buď na webových stránkách sdružení, nebo jej rozešle členům na jejich emailové 

adresy. 

 

 

Správní rada  

 

Správní rada je statutárním orgánem sdružení. Správní rada má 3-5 členů, jimiž mohou 

být pouze fyzické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům. Funkční období 

správní rady je neomezené. Odstoupí-li člen správní rady o své vůli, určí zbývající 

členové správní rady nového člena. Členové správní rady, volí ze svého středu 

prezidenta clubu, který svolává a řídí jednání správní rady. Předseda správní rady určí 

jednoho z členů jako svého zástupce, který bude oprávněn vykonávat funkci prezidenta 

clubu v době jeho nepřítomnosti. Členové správní rady jsou oprávněni jednat jménem 

sdružení samostatně.  

 

Správní rada:  

• dbá na zachování účelu, pro který bylo sdružení založeno 

• podporuje činnost a aktivity sdružení 

• schvaluje rozpočet, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu sdružení 

• jmenuje a odvolává předsedu sdružení a stanoví mu mzdu 

• stanovuje mzdu jednotlivým členům správní rady a dalším lidem 

• schvaluje změnu stanov 

 

Prvními členy správní rady jsou členové přípravného výboru ve složení:  

 

Martin Donát, Praha  
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Lucie Donátová, Praha 

Martin Duchaň, Praha 

 

 

Prezident clubu  

 

Prezident clubu řídí sdružení v době mezi zasedáními správní rady na základě jejich 

usnesení a v souladu se stanovami sdružení. Je oprávněn jednat jménem sdružení v 

mezích zmocnění, které mu bude uděleno správní radou. Za svou činnost odpovídá 

správní radě. 

 

Povinnosti prezidenta clubu:  

 

• plánuje, řídí a koordinuje činnost pracovníků sdružení a dobrovolníků 

• zodpovídá za personální, technické i programové vybavení 

• vede pravidelné porady pracovního týmu 

• vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi a 

firmami v ČR a v zahraničí 

• průběžně vyhodnocuje činnost sdružení a informuje správní radu 

• se souhlasem správní rady uzavírá pracovní smlouvy, smlouvy o pracovní 

činnosti a provedení práce 

• odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami 

• dohlíží na správné vedení účetnictví a archivaci dokladů 

• podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení 

 

Článek V.  

Činnost sdružení 

 

Sdružení:  

• zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost týkající se karetní hry poker 

prostřednictvím internetových stránek; 
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• pořádá konference, diskusní setkání, semináře, kurzy a přednášky zaměřené na 

realizování uvedeného cíle sdružení; 

• vydává informační materiály, které podporují tyto cíle; 

• pořádá pokerové turnaje, školení a výuku pokeru; 

• rozvíjí společenské podvědomí o pokeru jako o sportovním odvětví; 

 

Článek VI.  

Hospodaření sdružení 

 

Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy. Sdružení účtuje v systému 

účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. Podepisování dokladů potřebných pro 

činnost sdružení stanoví podpisový řád schválený správní radou. Rozpočet sdružení 

předkládá předseda a schvaluje správní rada. Stejné podmínky platí pro schvalování 

účetní uzávěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Zdrojem příjmu sdružení 

budou členské příspěvky, sponzorské dary a výnosy z vlastní činnosti. Výnosy z vlastní 

činnosti se rozumí přednášková činnost členů sdružení, školení a výuka pokeru členy 

sdružení a výnos z poplatků u pořádaných pokerových turnajů a poplatků za reklamu. 

Kontrolu nad hospodařením bude vykonávat správní rada. 

 

Článek VI.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

Změny stanov a pravidel jsou možné jen písemnou formou, stanovy a pravidla 

určuje správní rada. 

Tyto stanovy nabývají platnost schválením a účinnost registrací Ministerstvem 

vnitra ČR. 

 

 

 

 

V Praze dne 4. 3. 2009 
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Příloha č. 6 

 

Stanovy občanského sdružení LUCKY RIVER POKER CLUB o.s. 

 

Článek I. 

 

Úvodní ustanovení 

 

Název a sídlo: 

LUCKY RIVER POKER CLUB o.s. (dále jen "sdružení") má sídlo v Kladně.  

Sdružení sídlí na adrese Kladno, Ukrajinská 2195 

Článek II. 

 

Charakter sdružení 

Sdružení je dobrovolným, nevládním sdružením občanů nebo právnických osob, 

které spojuje zájem o karetní hru Poker. 

Článek III. 

Základní cíle sdružení 

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

1. Přispívat v ČR k rozvoji karetní hry Poker, což je hlavní cíl sdružení. 

2. Propagovat karetní hru Poker jako sport. 

3. Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování 

tohoto cíle.         

Článek VI. 

 

Činnost sdružení 

 

Formami činnosti sdružení jsou: 
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1. zajišťovat vzdělávací a osvětovou činnost týkající se karetní hry poker 

prostřednictvím internetových stránek; 

2. vzdělávací akce (semináře, kurzy a přednášky) 

3. vydávat informační materiály, které podporují tyto cíle 

4. pořádat pokerové turnaje, školení a výuku pokeru 

5. rozvíjet společenské podvědomí o pokeru jako o sportovním odvětví  

 

Článek V. 

 

Práva a povinnosti členů 

 

Členem sdružení může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s 

jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.  

Členem sdružení se stává každá fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, která 

zaplatila členský příspěvek a jejíž členství bylo schváleno správní radou sdružení. 

Sdružení vede evidenci členů. 

 

Členství ve sdružení může být řádné a čestné. Čestné členství uděluje a odnímá pouze 

správní rada a nevztahuje se na něj členský příspěvek. Čestný člen nemá žádné 

povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 

 

 

- 1.- 

Povinností řádných členů sdružení je uhradit roční členský poplatek ve výši 

500,- Kč u fyzických osob a 1000,- Kč u právnických osob. 

Řádný člen sdružení má právo: 

1. zúčastnit se valné hromady, fyzická osoba má jeden hlas, právnická osoba má taktéž  

jeden hlas, neurčí-li valná hromada jinak. Čestní členové sdružení mají hlas pouze 

poradní. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený 

zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně. 

2. být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, 

podávat návrhy a klást otázky  
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3. seznamovat se s činností a hospodařením sdružení prostřednictvím výroční zprávy, 

která jim bude zasílána do jednoho měsíce po schválení správní radou elektronickou 

formou na emailovou adresu uvedenou při registraci  

 

Člen sdružení má povinnost: 

1. řádně a včas zaplatit členský příspěvek 

2. dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, správní rady a jejich operativních 

rozhodnutí 

3. aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení 

 

Členství ve sdružení zaniká:  

1. vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje nezaplacením ročního 

členského příspěvku nebo písemným oznámením o vystoupení ze sdružení (bez nároku 

na vrácení členského příspěvku) 

2. vyloučením - o vyloučení rozhoduje správní rada 

3. zánikem člena - právnické osoby 

4. úmrtím člena - fyzické osoby 

5. zánikem sdružení 

 

Článek VI. 

 

Orgány sdružení 

 

Orgány sdružení jsou: 

 

1. Valná hromada 

2. Správní rada 

3. Ředitel 

 

Valná hromada: 

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. 
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Členy sdružení jsou fyzické i právnické osoby, jejichž členství schválí správní rada, 

podporují cíle sdružení a uhradí příspěvek podle druhu členství. Každý řádný člen 

sdružení má nárok být seznámen s činností sdružení a jeho hospodařením 

prostřednictvím výroční zprávy. 

 

Valné hromady členů sdružení se může zúčastnit každý člen sdružení. 

 

Valnou hromadu svolává: 

 

1) Správní rada 

Správní rada na základě svého uvážení může svolat valnou hromadu členů sdružení a to 

oznámením na webových stránkách sdružení a zasláním oznámení o valné hromadě na 

emailové adresy řádných členů sdružení uvedených při registraci. 

 

2) Členové sdružení 

Vyjádří-li se na pravidelných setkáních. Zájem o svolání valné hromady musí vyjádřit 

alespoň 70% členů sdružení. 

 

 

 

- 2.- 

Dále z emailové adresy, kterou uvedli při registraci napíší email řediteli s 

požadavkem svolání valné hromady. 

 

Program valné hromady stanoví ředitel na základě požadavků zaslaných jednotlivými 

členy z jejich emailové adresy uvedené při registraci do klubu a schvaluje jej správní 

rada. 

 

Valná hromada má právo odvolat správní radu sdružení a zvolit novou správní 

radu. Platnost odvolání a zvolení nové správní rady je pouze v případě, že na valné 

hromadě byla fyzicky přítomna více než polovina všech řádných členů sdružení a z nich 

se vyslovila pro nadpoloviční většina přítomných. 
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Valná hromada má právo odvolat ředitele sdružení a navrhnout správní radě vhodného 

kandidáta na pozici ředitele sdružení. Platnost odvolání ředitele je pouze v případě 

nadpoloviční účasti řádných členů sdružení. 

 

Způsob hlasování na valné hromadě stanoví správní rada sdružení a hlasovací právo má 

jen řádný člen sdružení, který předloží doklad totožnosti a uvedené údaje na tomto 

dokladu se shodují s údaji zadanými při registraci do sdružení. 

 

Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí alespoň 50% řádných členů. 

 

Zápis z valné hromady provádí osoba určená správní radou a správní rada vzniklý zápis 

schvaluje a zveřejňuje v interním redakčním systému na webových stránkách sdružení. 

 

Správní rada 

 

Správní rada je statutárním orgánem sdružení. Správní rada má 3-5 členů, jimiž mohou 

být pouze fyzické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům. 

 

Funkční období správní rady je neomezené ale pravidelně schvalované. Odstoupí-li člen 

správní rady o své vůli, určí zbývající členové správní rady nového člena a na nejbližší 

schůzi valné hromady musí dojít k jeho převolení. 

 

Členové správní rady, volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 

správní rady.  

Předseda správní rady určí jednoho z členů jako svého zástupce, který bude oprávněn 

vykonávat funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti. 

 

Členové správní rady jsou oprávněni jednat jménem sdružení samostatně. 

 

Správní rada: 
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1. dbá na zachování účelu pro který bylo sdružení založeno 

2. podporuje činnost a aktivity sdružení 

3. schvaluje rozpočet, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu sdružení 

4. jmenuje a odvolává ředitele sdružení 

5. schvaluje změnu stanov 

 

Prvními členy správní rady jsou členové přípravného výboru ve složení:  

 

Jitka Šobíšková 

Erich Sojka 

Martin Mitteis 

 

 

 

 

 

 

- 3.- 

Ředitel 

 

Ředitel řídí sdružení v době mezi zasedáními správní rady na základě jejich usnesení a v 

souladu se stanovami sdružení. Je oprávněn jednat jménem sdružení v mezích 

zmocnění, které mu bude uděleno správní radou. Za svou činnost odpovídá správní 

radě. 

 

Povinnosti ředitele: 

1. plánuje, řídí a koordinuje činnost pracovníků sdružení a dobrovolníků 

2. zodpovídá za personální, technické i programové vybavení 

3. vede pravidelné porady pracovního týmu 

4. vytváří podmínky pro spolupráci se státními i nestátními organizacemi a firmami v 

ČR a v zahraničí 

5. průběžně vyhodnocuje činnost sdružení a informuje správní radu 
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6. se souhlasem správní rady uzavírá smlouvy a dohlíží na archivaci dokladů 

7. odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami 

8. podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost sdružení 

 

Článek VII. 

Hospodaření sdružení 

Zdrojem příjmu sdružení budou členské příspěvky, sponzorské dary, dotace, 

granty a výnosy z vlastní činnosti. Výnosy z vlastní činnosti se rozumí přednášková 

činnost členů sdružení, školení a výuka pokeru členy sdružení a výnos z poplatků u 

pořádaných pokerových turnajů. 

Prostředky jsou používány na krytí administrativně správních výdajů, služeb a 

prací nutných k činnosti sdružení. 

Kontrolu nad hospodařením bude vykonávat dozorčí rada a členové sdružení, kterým 

bude rozesílána výroční zpráva o činnosti a hospodaření. 

 

Článek VIII. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů sdružení. V případě 

zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou 

hromadou. 

2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou 

hlasů účastníků valné hromady. 

3. Jménem sdružení jedná její předseda,členové správní rady nebo osoby na 

základě zmocnění 

 

 

 


