Stanovisko ke karetním sázkovým hrám podle § 2 písm. m) zákona č. 202/1990 Sb.
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,loterní zákon“), upravuje od 1.1.2012 v ustanovení § 2 písm. m) nový druh
sázkových her, které jsou považovány za loterii nebo jinou podobnou hru podléhající
veřejnoprávní úpravě.
Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují turnajové nebo hotovostní sázkové hry
provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa
výše vsazených částek, kdy účastnící platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se
účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek stanovených herním plánem.
Sázkové hry tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech). Tyto hry
jsou uskutečňovány:
1.

jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na hracích stolech
na základě povolení podle písmene i), nebo

2.

prostřednictvím
zařízení
obsluhovaných
přímo
sázejícím
(např.
prostřednictvím sítě internet, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních
loterních systémů, výherních hracích přístrojů).

Turnajové nebo hotovostní karetní sázkové hry lze pořádat jednak na principu fyzické
přítomnosti hráčů, kteří hrají jeden proti druhému, jednak se lze těchto sázkových her účastnit
prostřednictvím technického zařízení, kdy hráči můžou, ale i nemusí hrát jeden proti druhému.
V případě karetních sázkových her založených na principu fyzické přítomnosti hráčů lze tyto
hry provozovat pouze na základě povolení podle § 2 písm. i), tj. kasinových her. Z této dikce
lze dovodit, že stolní (živé) karetní hry mohou být provozovány pouze v kasinech. Je tomu
z důvodu, že tyto turnaje se zpravidla vyznačují vysokými finanční vklady i výhrami a vedle
dovednosti v sobě nesou i jistý prvek náhody. Z těchto důvodů bylo úmyslem zákonodárce
povolovat tento druh sázkových her pouze do "herního prostředí" s nejvyšší mírou ochrany
(kamerové systémy snímající celý průběh hry, jmenná evidence návštěvníků vedená na vstupu
do kasina).
Karetních sázkové hry provozované prostřednictvím technického prvku nespočívají ve
vzájemné fyzické přítomnosti hráčů při hře. Hráči mohou hrát proti sobě prostřednictvím
technického zařízení, nebo hráč může hrát jen proti tomuto technickému zařízení. Tyto
sázkové hry lze provozovat ve všech typech provozoven, přičemž zákon jde navíc za hranici
fyzických prostor, neboť dovoluje jejich provozování prostřednictvím sítě Internet. Vzhledem
k povaze a vlastnostem internetového prostředí bude Ministerstvo financí vydávat povolení na
základě posouzení konkrétních podmínek.
Ministerstvo financí vykládá výše uvedené ustanovení tak, že v případě pořádání karetních
her musí být naplněn základní element, kterým je ,,znak provozovatele“. V tomto ohledu se
musí jednat o provozovatele (a to i nelegálního), který má úmysl provozovat turnajové nebo
hotovostní karetní sázkové hry. Tomuto závěru by měl odpovídat i účel zákona, tj. měla by
být postihována taková jednání, která mohou vytvářet určitý stupeň společenské škodlivosti,
a tím by měl být potažmo dodržen zájem na veřejnoprávní regulaci. Znak provozovatele
a dosažení určitého stupně společenské škodlivosti nutný pro případ sankčního postihu
vylučuje, aby definice dopadla např. na rodiny, které hrají karetní turnaj doma.
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