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§ 27 Kursová sázka 

(1) Kursová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím 

sázkové příležitosti. 

(2) Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo 

událost veřejné pozornosti. 

(3) Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen „kurs“), ve 

kterém byla sázka přijata, a výši sázky. 

Kursová sázka je druhem hazardní hry, jejíž podstatou je skutečnost, že výhra je 

podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti a výše výhry je přímo úměrná výhernímu 

poměru (dále jen „kurs“), ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky.  

 

Jedná se tak o druh loterie, u nějž není úhrnná výše výher odvislá od výše vybraných 

sázek a tak pro provozovatele představují kursové sázky riziko ztráty v případech, kdy 

sázející realizují sázku ve větší míře na výsledky, které se skutečně v budoucnu 

stanou. – rozdíl od totalizátorové hry 



§ 27 Kursová sázka 

Výhra u kursové sázky je podmíněna uhodnutím sportovního výsledku nebo 

uhodnutím události veřejné pozornosti. Za událost veřejné pozornosti je možné 

považovat pouze takovou událost, která má veřejný charakter, tj. její výsledek je 

veřejně ověřitelný a zjistitelný, a především je předmětem pozornosti (zájmu) určité 

části veřejnosti (tj. dva a více lidé) – např. výsledek voleb 

 

Předmětem kursové sázky však nesmí být tipování nebo uhodnutí prostých čísel, 

které je podstatou číselné loterie. 



§ 28 Živá kursová sázka 

(1) Živá kursová sázka je druh kursové sázky, na kterou jsou sázky 

přijímány v průběhu konání sázkové příležitosti. 

(2) Sázkový tiket živé kursové sázky musí obsahovat přesný časový údaj 

o přijetí sázky na sázkovou příležitost. 

(3) Provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal živou 

kursovou sázku, pořídí datový záznam se současným záznamem 

přesného času. Provozovatel je povinen uchovávat tento záznam po dobu 

1 roku.  

 

Vzhledem k její určité specifičnosti bylo nezbytné v rámci nového zákona upravit 

také speciální druh kursové sázky, tzv. živou kursovou sázku, jejíž podstata 

spočívá v přijímání vkladů na sázkovou příležitost v průběhu jejího konání. Tento 

typ kursového sázení je provozován i podle právní úpravy zákona č. 202/1990 Sb., 

aniž by podmínky povolování a provozování živé kursové sázky zákon výslovně 

upravoval.  



§ 28 Živá kursová sázka 

Nový zákon proto tento nedostatek odstraňuje. Ke každé živé kursové sázce je 

provozovatel povinen vydat sázkový tiket s uvedením přesného časového údaje o 

přijetí vkladu na sázkovou příležitost, který má sloužit k případnému ověření času 

přijetí vkladu a reálného času konání sázkové příležitosti.  

 

Provozovatel je též povinen o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal živou 

kursovou sázku, pořídit datový záznam se současným záznamem přesného času a 

uchovávat tento záznam po dobu 1 roku. 



§ 29 Účast na kursové sázce 

(1) Podmínkou účasti na kursové sázce je registrace, 

nejde-li o kursovou sázku na zvířecí dostih. 

(2) Registraci zajišťuje provozovatel. 

(3) Registrace zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku osoby žádající 

o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových 

prostředků a aktivaci uživatelského konta, na němž jsou evidovány 

peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry, odděleně od 

peněžních prostředků ostatních účastníků hazardní hry a provozovatele. 

(4) Každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele pouze 

jedno uživatelské konto. 

(5) Samotné hazardní hry se účastník hazardní hry účastní až po zadání 

přístupových údajů k uživatelskému kontu nebo předložení jiného 

přístupového prostředku. 



§ 29 Účast na kursové sázce 

Nezbytnou podmínkou účasti na kursové sázce je registrace účastníka hazardní 

hry, obdobně jako je tomu v případě technické hry a hazardní hry provozované 

dálkovým přístupem k internetu. Požadavek na registraci účastníka hazardní hry je 

především odůvodněn zájmem na ochraně těchto osob a zajištěním řádného 

dodržování podmínek tohoto zákona, především vyloučení osob mladších 18 let z 

účasti na hazardních hrách.  

 

Účelem registrace je tedy ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci a 

následné zřízení uživatelského konta, které umožní oddělit peněžní prostředky 

účastníka hazardní hry od peněžních prostředků ostatních účastníků. Zásadně 

platí, že každý účastník hazardní hry může mít u jednoho provozovatele zřízen 

pouze jedno uživatelské konto. 



§ 29 Účast na kursové sázce 

U sázek na zvířecí dostihy byl zachován princip obsažený již v zákoně č. 202/1990 

Sb., kterým je stanovení nižších požadavků na provozování hazardních her 

souvisejících s dostihovými závody, a to s přihlédnutím na pokračování tradice 

svébytné oblasti společenských vztahů, pro kterou by mohlo být důsledné trvání na 

dodržení podmínek pro ostatní provozovatele hazardních her likvidační.  

 

Tento princip je několikrát v zákoně akcentován a zde se projevuje tím, že u 

provozovatelů kursových sázek na zvířecí dostihy není trváno na zajištění 

registrace sázejících jako podmínky přijetí sázky. 



§ 30 Registrace 

(1) Pro účely registrace je osoba žádající o registraci povinna 

a) poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje a 

b) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 1 nebo 

jejich nastavení jednotlivě odmítnout. 

 

(2) K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a 

potvrzení údajů uvedených v odstavci 1. 

 

(3) Registraci nelze provést bez 

a) nastavení nebo odmítnutí sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 1 

způsobem podle odstavce 1 písm. b), 

b) ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 1 a 

c) ověření, zda osoba žádající o registraci není zapsána 

v rejstříku podle § 16. 



§ 30 Registrace 

Aby byla registrace řádně a důsledně provedena, je osoba žádající o registraci 

povinna poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje, které je 

povinen ověřit. Poskytnutím těchto údajů bude ze strany osoby žádající o registraci 

současně dán souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, z čehož v návaznosti 

na příslušné právní předpisy vznikají provozovatelům další povinnosti.  

 

Registrace, jejímž cílem je založení uživatelského konta, je dokončena až 

ověřením totožnosti a věku osoby žádající o registraci. Tímto okamžikem účastník 

hazardní hry teprve získává v důsledku aktivace uživatelského konta všechna 

práva a povinnosti, jež mu plynou z účasti na kursové sázce. Z důvodu zajištění 

důsledné ochrany účastníků hazardní hry zákon stanoví další požadavky, bez 

kterých nelze registraci provést. Registraci nelze provést bez nastavení 

sebeomezujících opatření, a dále bez ověření, zda osoba žádající o registraci není 

evidována v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. 

Uvedená zákonná omezení mají za úkol zmírnit či zamezit vzniku patologického 

hráčství a dalším negativním důsledkům s provozováním hazardních her 

spojených. 



§ 31 Zákaz převodu mezi uživatelskými konty 

Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních nebo hracích 

prostředků mezi uživatelskými konty. 

 

 

Z důvodu zajištění ochrany účastníků hazardní hry a s cílem zamezit legalizaci výnosů z 

trestné činnosti a financování terorismu je přísně vyloučena možnost převodu 

evidovaných peněžních nebo hracích prostředků mezi jednotlivými uživatelskými konty. 



§ 32 Totalizátorová hra 

(1) Totalizátorová hra je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím 

sázkové příležitosti. 

(2) Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost 

veřejné pozornosti. 

(3) Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a 

předem stanovenému podílu výher. 

 

Ustanovení upravuje podrobněji totalizátorovou hru, ačkoliv se jedná o velmi podobný 

institut kursové sázce, který obsahuje podobné definiční znaky. Od kursové sázky se však 

totalizátorová hra liší tím, že provozovatel v herním plánu předem stanoví určitý objem 

peněžních prostředků na výhry v předem stanoveném poměru k přijatým vkladům.  

Výše výhry je pak u totalizátorové hry závislá na poměru počtu výherců  

k celkové výši vkladů a předem stanovenému objemu peněžních prostředků určených na 

výhry. 



§ 33 Úhrnná cena výher 

(1) Úhrnná cena výher u totalizátorové hry nesmí být nižší než 40% a vyšší než 

80%herní jistiny. 

(2) Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů a výše vkladu za 

jeden sázkový tiket. 

 

 

 



§ 34 Oznámení zahájení provozování 

Provozovatel je povinen oznámit celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní 

přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry 

okamžik zahájení provozování těchto hazardních her. 

 

 

Zákon ukládá provozovateli povinnost oznámit 5 pracovních dní předem příslušnému 

celnímu úřadu okamžik zahájení provozování kursové sázky a totalizátorové hry.  

 

Tato povinnost se ukládá provozovateli z důvodu, že provozování hazardních her na 

základě vydaného povolení či ohlášení je oprávněním a nikoliv povinností, a záleží tak 

čistě na provozovateli, zda a kdy začne hazardní hru provozovat. Proto je tudíž okamžik 

zahájení provozování správním orgánům vykonávajícím působnost v oblasti provozování 

hazardních her dopředu neznámý. Ostatní informace, jako například místo slosování a 

další skutečnosti potřebné k výkonu jejich působnosti, jsou již těmto orgánům známy z 

vlastní úřední činnosti, neboť jsou obsaženy v povolení nebo schváleném herním plánu. 



§ 35 Centrální stanovení kursů a sázek 

(1) Provozovatel je povinen prostřednictvím elektronického komunikačního 

zařízení  

a) stanovovat kursy centrálně, přijímá-li provozovatel kursovou sázku na více 

místech, nebo 

b) zaznamenávat jednotlivé sázky, přijímá-li provozovatel totalizátorovou hru na 

více místech. 

(2) Provozovatel je povinen zajistit telekomunikační datové spojení 

elektronického komunikačního zařízení podle odstavce 1 s informačním 

systémem provozování hazardních her. 

 

Požadavek na centrální stanovení kursů nebo sázek provozovatelem je důvodný z 

hlediska zajištění řádného provozování kursových sázek, zajištění dostatečné 

transparentnosti jejich provozování a případné kontroly. Účelem je zajištění rovných 

podmínek hazardní hry a rovné možnosti dosažení výhry  

v různých místech, kde je provozovatelem nabízena sázková příležitost.  

 



§ 36 Evidence přijatých kursových sázek a sázek na 

totalizátorovou hru 

(1) Provozovatel je povinen vést u každé sázkové příležitosti evidenci 

 

a) přijatých sázek, 

b) vyplacených výher a 

c) všech kursů, jejich změn, uzavření kursů a časových údajů, ze kterých 

musí být patrné, kdy byl kurs stanoven, změněn nebo uzavřen. 

 

(2) Evidenci podle odstavce 1 musí provozovatel uchovávat po dobu 2 let. 

 
Další povinností k zajištění řádného provozování a transparentní možnosti kontroly 

kursových sázek je vést evidenci všech přijatých sázek a vyplacených výher na 

příslušnou sázkovou příležitost, včetně vypsaných kursů, jejich změn, uzavření kursů a 

časových údajů, ze kterých musí být patrné, kdy byl kurs stanoven, změněn nebo 

uzavřen, a to po dobu 2 let. 

 



§ 36 Evidence přijatých kursových sázek a sázek na 

totalizátorovou hru 

Zvýšená povinnost evidovat informace nad rámec informací běžně 

požadovaných po provozovatelích hazardních her vyplývá zejména ze 

skutečnosti, že k vyhodnocení sázkové příležitosti nedochází na základě 

náhody generované technickým zařízením, které splňuje technické 

požadavky podle tohoto zákona, ale na základě sportovních výsledků a 

jiných událostí veřejného zájmu, které mohou být též výsledkem lidské 

činnosti.  

 
 

S tím související riziko ovlivňování sportovních výsledků je důvodem zavedení 

evidence v tomto rozsahu, a to jak pro preventivní působení, tak pro případné úkony 

následující po zjištění protiprávního jednání. Forma vedení výše uvedené evidence je 

přitom ponechána na rozhodnutí provozovatele. 

 



§ 37 Zákaz přijímání sázek 

(1) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sázkovou příležitost, na které se 

přímo podílí. 

(2) Provozovatel nesmí přijmout sázky na sportovní soutěž dětí. 

(3) Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěže, 

a) kterých se účastní zvíře, jehož je vlastníkem nebo které má v nájemním, 

pachtovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu, 

b) kterých se účastní jednotlivec, který je s ním v pracovním nebo jiném 

obdobném smluvním vztahu, nebo 

c) kterých se účastní soutěžní družstvo, jehož členové jsou s provozovatelem v 

pracovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu. 

(4) Odstavec 3 se nevztahuje na vlastníky, nájemce a pachtýře dostihových 

zvířat s výjimkou sázky na prohru. 



§ 37 Zákaz přijímání sázek 

Nová úprava zákazu přijímání sázek na sázkovou příležitost provozovatelem se vztahuje 

na všechny případy, kdy se provozovatel aktivně na dané sázkové příležitosti podílí. Tím 

se rozumí veškeré aktivity provozovatele, které mohou ovlivnit danou sázkovou příležitost. 

Zde je spatřován zájem na zajištění objektivity výsledku sázkové příležitosti a zabránění 

střetu zájmů.  

 

Zavedení této povinnosti je také důsledkem ubírajícího se směru politiky Evropské unie v 

oblasti ovlivňování sportovních výsledků (tzv. match-fixing). Zákon dále stanovuje 

provozovatelům zákaz přijímat kursové sázky na sportovní soutěž, které se účastní 

převážně osoby mladší 18 let, jimiž se rozumí hlavně sportovní soutěže dětí a mládeže. 

Ustanovení je však koncipováno tak, aby v důsledku účasti nezletilých v řádech jednotek 

v hlavních profesionálních soutěžích daných sportů nebyl narušen tradiční smysl a chod 

kursových sázek. Hlavním účelem tohoto ustanovení je jejich ochrana, a to z důvodu 

zájmu na řádném mravním, rozumovém a citovém vývoji dětí a zamezení případných,  

v tomto případě lehčeji proveditelných, nekalých finančních praktik.  



§ 37 Zákaz přijímání sázek 

Shodné požadavky na ochranu osob mladších 18 let vyplývají například  

z Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. Předmětné 

ustanovení však neomezuje sponzorské aktivity provozovatelů hazardních her, neboť  

v tomto případě převažuje zájem na podporu sportu před zanedbatelným střetem zájmů, 

ke kterému by v tomto případě mohlo dojít.  

 

Zákaz příjmu sázek provozovatelem rovněž dopadá na případy, kdy se příslušné sázkové 

příležitosti účastní zvíře, jehož je vlastníkem nebo které má v nájemním, pachtovním nebo 

jiném obdobném smluvním vztahu, jednotlivec, který je s ním v pracovním nebo jiném 

obdobném smluvním vztahu, nebo soutěžní družstvo, jehož členové jsou s ním v 

pracovním nebo jiném obdobném smluvním vztahu. Smyslem tohoto zákazu, který však 

nedopadá, s výjimkou prohry, na dostihové koně, je zabránit případným možnostem 

provozovatele ovlivňovat prostřednictvím zvířat či osob, které k němu mají vymezený druh 

právního vztahu, výsledek nebo vývoj sázkové příležitosti.  

 

Dle odstavce 4 je výjimkou kursová sázka na koňské dostihy, kdy vlastník, nájemce nebo 

pachtýř dostihových koní, ačkoliv se přímo aktivně podílí na sázkové příležitosti, může na 

tuto sázkovou příležitost sázet, s výjimkou sázky na prohru koně. Na základě tohoto 

pravidla nesmí vlastník nebo nájemce dostihových koní sázet proti svému koni (např. na 

prohru či porážku jiným koněm či koňmi) a ani nesmí k takovéto sázce pověřit jiné osoby.  



§ 38 Zákaz sázek 

(1) Osoba oprávněná přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, 

pro něhož sázky přijímá. 

(2) Osoba stanovující kursy se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro nějž 

kursy stanovuje; tato osoba se nesmí účastnit sázek ani u provozovatelů, kteří 

mají povolení podle tohoto zákona. 

(3) Osoba, která se přímo podílí na sázkové příležitosti, na kterou provozovatel 

přijímá sázky, nebo osoba, která může ovlivnit výsledek této sázkové 

příležitosti, nesmí sázet na tuto sázkovou příležitost. 

(4) Osoba, která se přímo podílí na sportovní události, na kterou provozovatel 

přijímá sázky, se nesmí účastnit sázek na události v závodech, utkáních nebo 

soutěžích, jejichž je účastníkem nebo se na nich jinak podílí, nebo kterých se 

účastní sportovní klub, v němž zastává funkci. 



§ 38 Zákaz sázek 

Toto ustanovení se týká zákazu sázení osob, které pro provozovatele sázky přijímají 

(zaměstnanci pobočky sázkové kanceláře apod.) nebo stanovují kurzy pro jednotlivé 

sázkové příležitosti. Zákaz sázek dále platí pro osoby, které se aktivně podílí na dané 

sázkové příležitosti (např. hráči fotbalového zápasu nesmí sázet na svůj tým, vztahuje se i 

na trenéry), přičemž tento zákaz a vychází ze zákona č. 202/1990 Sb. a politiky Evropské 

unie v oblasti ovlivňování sportovních výsledků (tzv. match-fixing). Posledně uvedené 

osoby se navíc nesmí účastnit ani sázkových příležitostí na události ve sportovních 

soutěžích, jejichž jsou účastníky nebo se na nich jinak podílejí, nebo kterých se účastní 

sportovní klub, v němž zastávají funkci. Aktivním podílením se rozumí veškeré aktivity 

těchto osob, které mohou ovlivnit danou sázkovou příležitost.  

V souladu s Úmluvou Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi se 

jedná o doprovodný personál sportovce skládající se zejména trenéra, manažera, 

jakéhokoliv podpůrného personálu týmu, lékařského nebo zdravotnického personálu, 

osob připravujících dané sportovní soutěže nebo jiné další osoby pracující v rámci dané 

sportovní soutěže se sportovci. 



§ 73 Internetová hra 

V souladu s ustanovením § 73 zákona o hazardních hrách lze uvedené hazardní hry 

provozovat také prostřednictvím veřejné sítě internet. 

 

(1) Hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) mohou být provozovány také 

jako internetová hra za podmínek stanovených tímto zákonem pro jednotlivé 

druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních 

her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu.  

(2) Při internetové hře hraje účastník hazardní hry proti softwarovému hracímu 

systému provozovatele nebo jeho prostřednictvím proti jiné osobě. Internetová 

hra umožňuje účastnit se hazardní hry předem neomezenému počtu osob. 

(3) Softwarovým hracím systémem provozovatele podle odstavce 2 musí být 

vytvářen náhodný proces výsledku hry; to neplatí pro číselnou loterii, kursovou 

sázku a totalizátorovou hru. 

(4) Provozovatel internetové hry nesmí nabízet nebo poskytovat žádné zařízení 

umožňující účast na internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby. 



§ 87 Vydání základního povolení 

K provozování výše zmíněných hazardních her je nadále třeba získat povolení od 

příslušného orgánu, kterým je ve smyslu § 85 a násl. zákona o hazardních hrách 

Ministerstvo financí.  

 

Ministerstvo podle § 87 zákona o hazardních hrách vydá základní povolení,  

a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 6, 91 a 92,  

b) poskytl-li žadatel kauci podle § 89, 

c) není-li žadatel v době vydání rozhodnutí nebo nebyl v posledních 3 

 letech v likvidaci a nebyl-li vůči žadateli v posledních 3 letech 

 pravomocně zjištěn úpadek,  

d) nebude-li provozování hazardní hry narušovat veřejný pořádek a 

e) je-li zaručeno řádné provozování hazardní hry a zajištěno řádné 

 technické vybavení. 

 



§ 88 Náležitosti žádosti o základní povolení 

(5) V případě žádosti o kursovou sázku nebo totalizátorovou hru je žadatel 

povinen přiložit i seznam míst, kde bude umožňována účast na kursové sázce 

nebo totalizátorové hře, a smlouvu uzavřenou s tím, kdo bude monitorovat 

ovlivňování sportovních výsledků. 

 

Odstavec 5 uvádí speciální přílohy, které je nutno předložit povolujícímu orgánu  

v případě žádosti o kursovou sázku nebo totalizátorovou hru. Jedná se o povinnost 

spočívající v předložení seznamu míst, kde bude umožňována účast na kursové sázce 

nebo totalizátorové hře včetně smlouvy uzavřené se subjektem, který bude monitorovat 

ovlivňování sportovních výsledků (např. Sportradar). Kursové sázky totiž mohou a jsou 

často spojovány s ovlivňováním sportovních výsledků, tzv. „match-fixingem“, kdy 

podvodným jednáním dochází ke značným finančním výhodám. Vyžaduje-li to řádné 

provozování hazardní hry, může Ministerstvo financí vyhláškou stanovit další přílohy 

žádosti. 



§ 122 Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

 f) v rozporu s § 38 odst. 1 jako osoba, která přijímá sázky, se účastní 

 kursové  sázky u provozovatele, pro něhož tyto sázky přijímá, 

 g) v rozporu s § 38 odst. 3 jako osoba přímo podílející se na sázkové 

 příležitosti, na kterou provozovatel přijímá sázky, sází na tuto sázkovou 

 příležitost, 

 h) v rozporu s § 38 odst. 4 jako osoba přímo podílející se na sportovní 

 události, jejíž je účastníkem nebo se na ní jinak podílí, nebo které se 

 účastní  sportovní klub, v němž zastává funkci, sází na tuto sportovní 

 událost, nebo 



§ 123 Správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

 x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky  neuvede 

 přesný časový údaj o přijetí sázky, 

 y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové 

 příležitosti, na kterou přijal sázku, datový záznam se záznamem 

 přesného času, nebo 

 z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez 

 registrace. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

 a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi 

 hazardní hry více než jedno uživatelské konto, 

 b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby 

 žádající  o registraci, 

 c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích 

 prostředků mezi uživatelskými konty, 



§ 123 Správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

 d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní 

 přede dnem zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry 

 okamžik  zahájení provozování těchto her, 

 e) nesplní povinnost podle § 35, 

 f) v rozporu s § 36 nevede nebo neuchovává evidenci všech přijatých 

 sázek, 

 g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost, 



Dotazy 

Pod jaky druh hazardni hry budou spadat tzv. ‘Fantasy Sports’ a ‘Daily Fantasy 

Sports’? 

 

§ 35 centrálni stanovení kursu - môžem ponúknuť na internete rôzny kurz pre 

rôznych klientov na tej istej stavkovej prilezitosti? 

 

 



 

Děkujeme Vám za Vaši pozornost 


