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SouSouččasný stav regulace hazarduasný stav regulace hazardu
 Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na 

současný vývoj zejména na trhu moderních technologií
 Česká republika je dlouhodobě vystavena tlaku Evropské unie, aby uvedla 

tento zákon do souladu s požadavky dané příslušnými směrnicemi EU
 Na podzim roku 2014 byl představen nový zákon, který byl v říjnu 2014 

odeslán do vnějšího připomínkového řízení
 Díky předložení nového Zákona o hazardních hrách vládě nebyla České

republice udělena vysoká pokuta Evropskou unií
 Nová legislativa v oblasti hazardních her umožní získání licence i pro 

zahraniční subjekty, sníží počet výherních přístrojů, nastaví nová pravidla 
pro ochranu hráčů a dále zefektivní výběr daně
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SouSouččasný stav regulace hazarduasný stav regulace hazardu
 Za rok 2014 bylo pravomocně zrušeno přibližně 17 500 

automatů, např. z moci úřední bylo v roce 2014 zrušeno 25krát 
více automatů než o rok dříve

 I přes pokles počtu automatů se oproti roku 2013 podařilo 
zachovat výběr odvodu z loterií a jiných podobných her cca ve 
výši 8 miliard s tím, že provozovatelé navíc zaslali 
cca 400 mil. Kč Českému olympijskému výboru na sport

 Důvodem je větší efektivita výběru daní a razantní navýšení
vymahatelnosti práva 
 Např. opakované razie Finanční a Celní správy
 Zintenzivnění a zefektivnění kontrol v provozovnách a ukládání

tvrdých sankcí
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PPřřetrvetrváávajvajííccíí problprobléémymy
 Ministerstvo financí přijalo tvrdá opatření proti 

kvízomatům  a podalo několik trestních oznámení na 
provozovatele více než 120 černých heren

 Ministerstvo financí bojuje proti nelegálním 
provozovatelům i na internetu 

 Jsme si ale vědomi, že se pohybujeme na hranici 
možností pravomocí MF daných stávající legislativou 
a že větší možnosti regulace přinese až nový zákon o 
hazardních hrách spolu s novým daňovým zákonem
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NovNováá regulace hazardnregulace hazardníích herch her
 K dnešnímu datu prošly všechny nové zákony připomínkovým 

řízením a po zapracování připomínek budou předloženy vládě
během několika týdnů

 Vzhledem k mimořádně tvrdým dopadům restriktivních opatření
nového zákona je také nutné zajistit jejich vymahatelnost

 Tato vymahatelnost bude zajištěna mimo jiné:
 Vybudováním monitorovacího systému 
 Ponecháním dostatečného času pro připojení jednotlivých provozovatelů
 Opatřeními v souvislosti s přechodem pravomocí na Celní správu
 Implementací opatření proti praní špinavých peněz 

 Dalším rizikem je nutnost notifikace (schválení) zákona Evropskou 
unií

 V souvislosti s tím existuje riziko odložení účinnosti nových zákonů
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MonitorovacMonitorovacíí systsystéémm
 Cílem je vytvořit nový informační systém, který Ministerstvu financí v 

oblasti hazardních her umožní:
 Zvýšení kontroly výběru daní
 Sjednocení a zjednodušení správního dozoru
 Snížení počtu patologických a problémových hráčů zavedením seberegulujících opatření

 Na vytvoření systému MF spolupracuje se společnostmi PWC a Accenture, 
které byly vybrány na základě transparentního otevřeného výběrového 
řízení

 Prostředky na analýzu čerpáme z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost, prostředky na implementaci hodláme získat z Integrovaného 
operačního programu

 Nutná kompatibilita s ostatními systémy státní správy
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SazbovSazbováá novela stnovela stáávajvajííccíího zho záákonakona
 Aby v případě odložení účinnosti nových zákonů z titulu nutnosti 

notifikace EU a vypsání transparentního výběrového řízení na 
monitorovací systém nedošlo k ohrožení zvýšení příjmů z hazardu 
pro rok 2016, Ministerstvo financí navrhuje novelu, která zvyšuje 
odvod z loterií o pět procentních bodů na 25% a zdvojnásobuje 
místní poplatek za 1 den provozu automatu z 55 Kč na 110 Kč

 Předpokládaný dodatečný daňový výnos je přibližně 2,5 miliardy Kč
 Pokud bude do 1.1.2016 přijat nový zákon a spuštěn Monitorovací

systém, pak samozřejmě tato novela bude bezpředmětná a nahrazena 
komplexní úpravou předloženého Zákona o dani z hazardních her
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DDěěkujeme za pozornostkujeme za pozornost
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