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Důvody předložení nové právní úpravy 

• Zastaralost a nedostatky platné právní úpravy  

• Neudržitelnost současného právního stavu 

• Rozvoj nových technologií 

• Závazná pravidla a požadavky (právo)  Evropské unie – 

porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o fungování 

Evropské unie 

 



Sledovaný cíl 

• Omezení vzniku a dopadu negativních společenských rizik 

• Ochrana osob a veřejného pořádku 

• Ochrana spotřebitelů a osob mladších 18 let 

• Efektivnější zajišťování plnění povinností stanovených 

zákonem 

• Efektivnější výběr daní 

 

 



Zásadní změny nové právní úpravy  

• Otevření českého trhu hazardních her zahraničním subjektům 

• Nová organizační struktura a vybudování technického řešení 

• Technická neutralita a taxativní výčet hazardních her 

• Povolovací řízení 

• Herní prostory a limity 

• Opatření pro zodpovědné hraní 



Provozovatel hazardní hry 

Členský stát EU/EHP 

Akciová společnost se sídlem na území EU/EHP 

 

Výjimky 

• Tombolu může také provozovat nadace  

• Turnaj malého rozsahu může provozovat pouze spolek a 

nadace 



Druhy hazardních her 

 
Taxativně vymezený výčet 

• loterie  

• kursová sázka 

• technická hra 

• živá hra 

• bingo 

• tombola (s herní jistinou nad 50 tis. Kč) 

• turnaj malého rozsahu 

 

 



Herní prostor 
Zrušení možnosti provozovat hazardní hry v místech se 

zvláštním provozním režimem (např. pohostinská zařízení, 

benzínové pumpy).  

 

Zvolená úprava 

• herna 

• kasino 

• sázková kancelář 



Opatření pro zodpovědné hraní 

Inspirace 

• Zahraniční úprava (Dánsko)  

• Doporučení Komise o zásadách pro ochranu spotřebitelů a 

hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní 

hazardních her online nezletilými osobami 

 

Zvolená úprava 

• Sebeomezující opatření 

• Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 

 



Výkon státní správy 
Působnost ve věcech zákona o provozování hazardních her nově 

vykonávají: 

Ministerstvo financí 

• základní povolení  

• správní dozor 

Obecní úřad  

• povolení k umístění hry  

• orgán příslušný pro ohlášení hazardní hry 

Celní úřad  

• správní dozor 

 

 



Povolovací řízení a ohlášení 

Základní povolení - vydává Ministerstvo financí 

• loterie 

• kursová sázka 

• bingo 

• technická hra  

• živá hra 

 

Povolení k umístění hry - vydává obec I. stupně 

• bingo 

• technická hra  

• živá hra  

• kursová sázka 

 

Ohlášení – ohlašováno obci I. stupně 

• tombola s herní jistinou nad 50 000 Kč 

• turnaj malého rozsahu. 
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