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Dosavadní právní úprava 

Česká republika 

• Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů 

• § 2 písm. m) bod 2 ve spojení s § 50 odst. 3 - turnajové nebo hotovostní 

sázkové hry provozované za pomoci karet  

• § 2 písm. h) ve spojení s § 50 odst. 3 – kursové sázky 

 

Mezinárodní úprava 

• neexistuje harmonizace 

• Evropská unie - Doporučení Evropské komise ze dne 14. července 2014     

o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online    

a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými osobami  



Navrhovaná právní úprava 

Druhy hazardních her na internetu 

• loterie, kursová sázka, bingo, technická hra a živá (kasinová) hra 

 

Registrace sázejícího jako podmínka účasti na hazardní hře 

• zjištění a ověření totožnosti a zletilosti sázejícího za pomoci systému základních 

registrů 

• nastavení sebeomezujících opatření 

• přidělení přístupových údajů 

• zřízení dočasného uživatelského účtu 

• aktivace trvalého uživatelského účtu 

 

Technické otázky 

• prováděcí předpisy 



Ochrana sázejících 
Opatření pro zodpovědné hraní 

• Sebeomezující opatření 

• Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 

 

Informační povinnost a podpůrná opatření 

• dostupnost internetových stránek v českém jazyce 

• identifikace provozovatele a herní plán  

• identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou 

problémů souvisejících s patologickým hráčstvím 

• upozornění na zákaz účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let 

• varování o škodlivosti účasti na hazardní hře 

• nabídka využití sebeomezujících opatření 

• herní limity, umožňuje-li to povaha hazardní hry 

• ukazatel délky účasti na hazardní hře viditelný po celou dobu účasti 

 

 



Blokace „nelegálních“ provozovatelů 

Inspirace  

• zahraniční právní úprava (Dánsko, Estonsko, Belgie)  

• judikatura (L.I.C.R.A vs. Yahoo!,  

 Antigua a Barbuda vs. Spojené státy americké) 

 

Postoj Evropské unie  

• Internet Freedom Provision (MEMO/09/491) 

• Směrnice o elektronické obchodu (2000/31/ES, tzv. „e-commerce směrnice“) 

• otázka „síťové neutrality“ (Návrh nařízení 2013/0309 (COD))  

 

Zvolená úprava  

• tzv. „Black list“ internetových stránek s nepovolenými hazardními hrami 

• správní rozhodnutí s možností soudního přezkumu 

• zákonná povinnost na straně poskytovatelů internetového připojení 

 



Děkuji za pozornost 

Mgr. Ondřej Plešmíd  

Ministerstvo financí 

Odbor 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

ondrej.plesmid@mfcr.cz 


