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V Praze dne 8. dubna 2016 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
obracím se na Vás ve velmi urgentní a naléhavé záležitosti. V souvislosti s blížícím se třetím 
čtením hazardního zákona zaznamenáváme sílící tlak některých subjektů, jejichž cílem je 
v rámci třetího čtení odstranit ze zákona možnost blokovat nelegální provozovatele (dále jen 
„nelegály“). Používají nepřesné nebo zavádějící argumenty - např., že jde o cenzuru nebo že 
jde o neúčinné nástroje. Vlastně to ani nejsou argumenty, ale spíše „marketingové tahy“ 
s odvoláváním se na svobodu a demokracii. Považuji proto za důležité, pane ministře, stručně 
a pravdivě Vás o celé problematice informovat.  
 
Připravovaný zákon nastavuje pro české loterijní firmy, které provozují svou činnost na 
internetu, dlouho očekávaná pravidla a obsahuje legislativní nástroje, které vycházejí 
z dobrých a již několikaletých zkušeností zemí EU. Zákon je sice psaný „pevnou rukou“, ale 
snese srovnání s moderními trendy ve vyspělých evropských zemích. My, zástupci českých 
legálních sázkových kanceláří, přijetí zákona – konkrétně jeho „blokačních mechanismů“ vůči 
nelegálům  netrpělivě očekáváme. Největším problémem dnešního on-line hazardního trhu 
v ČR je totiž nelegální trh. Poměr legálního a nelegálního on-line trhu v ČR je 1:1. Každá druhá 
sázka v ČR je nelegální! 
 
Trh s hazardem se postupně přesouvá z retailu do on-line prostředí, nový zákon k tomuto 
trendu ještě silně přispěje (povolení on-line kasina a on-line číselných her) a pokud nebude 
stát umět blokovat nelegály, vybere na daních a odvodech méně, než nyní. A černý trh poroste 
výrazně rychleji, než trh legální. Blokace nelegálů je proto alfa-omega celého zákona, bez 
které celá norma ztrácí smysl. 
 
České firmy nejsou schopny těm nelegálním konkurovat - nelegálové totiž neplatí žádné 
odvody ani daně. Provozování loterní činnosti na území ČR je pro ně o stamiliony ročně 
levnější, než pro české subjekty. Státnímu rozpočtu uniká miliarda korun ročně na daních. 
Tato situace je neudržitelná a dosti absurdní.  
 
Nový zákon dává státu dva základní nástroje jak bojovat s nelegály: jde o blokaci nelegálních 
webových stránek a blokaci bankovních převodů.  
 
Jde o nástroje, které: 

- doporučuje Evropská komise, 
- dnes standardně používá 18 zemí EU.  

 
V žádném případě tedy nelze hovořit o cenzuře nebo porušování ústavy. A už vůbec nelze 
hovořit o těchto opatřeních jako o neúčinných, protože zkušenosti z jiných trhů EU jasně 
ukazují, že tato opatření – spolu s jejich efektivním vymáháním - pomohla v uvedených 
zemích zásadně zmenšit objem černého trhu s on-line sázením.  
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Pokud se státu nepodaří zablokovat nelegální firmy, přijetí zákona ztratí převážnou část 
původního záměru, kterým bylo: lépe regulovat, vyhovět požadavkům EU, vybrat více na 
daních a zablokovat nelegály. Stále totiž bude existovat polovina trhu, která novou normu 
nebude muset a fakticky ani nebude dodržovat. A podíl nelegálů na celém trhu poroste! 
 
V příloze Vám posílám „Blokační mapu Evropy“, ze které je patrné, jak tyto 2 standardní 
nástroje v boji proti nelegálům – navrhované i do naší legislativy - využívají ostatní evropské 
země.  
 
Vážený pane ministře, jsem připraven Vám kdykoli osobně doplnit shora uvedenou 
argumentaci.  
 
Věřím, že nový hazardní zákon bude schválen v takové podobě, aby legální české firmy měly 
možnost dlouhodobě podnikat ve standardním a stabilním prostředí.  
 
A nelegálové, kteří si z České republiky udělaly několikaletý daňový ráj, budou konečně nuceni 
buďto:  

- český trh opustit  
- nebo požádat o licenci a zúčastnit se férového konkurenčního boje s českými 

subjekty – a to v silně regulovaném prostředí.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Knybel  
generální ředitel holdingu Tipsport a.s.  
GSM: +420 602 231 848 
 


