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Téma měsíce: Nový zákon o hazardních hrách
Rozhodl jsem se detailně podívat na nový zákon o
hazardních hrách, který prošel legislativním procesem v
ČR a tento nový zákon bude platit od 1. 1. 2017.
Znění zákona najdete například na odkazu zde. Zákon ve
wordu má přes 180 stran, já se zaměřím především na
části, které se týkají kurzového sázení a sázkařů
kurzového sázení. Zákon má číslo 186/2016 Sb.
Působnost zákona - § 2
(2) Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra“) se
považuje za provozovanou na území České republiky, je-li i jen z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby,
které mají bydliště na území České republiky.

Hned úvod zákon nabízí zajímavé ustanovení, co bude pokládáno za hazardní hru na internetu "na území České
republiky". Bude stačit, když internetová stránka bude alespoň z části zaměřena a cílena na osoby, které bydlí na
území České republiky. Toto si vykládám, že i jazyková mutace zahraniční sázkové kanceláře (bez licence MFČR)
nebo reklama zahraniční sázkové kanceláře cílená na osoby z ČR, tak taková sázková kancelář bude provozovat
hazardní hru na území ČR a taková sázková kancelář by se měla řídit tímto zákonem.
Hazardní hra - § 3
(1) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v
nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Základní informace, co je hazardní hra. Je to hra, sázka nebo los, kde sázející vloží sázku. Není zde uvedeno, že to
musí být jen peníze (vklad do sázky nebo zakoupení losu). Podle mě to může být vklad věcí movitou, nemovitou,
ale i třeba různé bonusové a marketingové sázky, možná i různé virtuální kredity a měny. Následný proces musí
být náhodný a návratnost sázky není zaručena.
Později v § 7 nacházím znění, v rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady a sázky.
Tato část říká, že do hazardní hry lze vložit pouze peněžní vklady a sázky.
Následně zákon upravuje druhy hazardních her: loterie, kursová sázka, totalizátorová hra, bingo, technická hra,
živá hra, tombola, turnaj malého rozsahu.
Účastník hazardní hry, sázející, vklad a sázka - § 4
Hazardní hry se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (právnické osoby ne), která se ke hře registrovala
a zaplatila vklad.
Provozovatel - § 6
V tomto bodě najdeme důležité omezení nelegálních zahraničních sázkových kanceláří.
Provozovatelem pro kurzové sázení je buď náš stát Česká republika nebo právnická osoba se sídlem v ČR nebo se
sídlem v EU nebo se sídlem ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském prostoru. Dále tato právnická
osoba má jasnou organizační strukturu, tedy jasnou, ucelenou a průhlednou právní formu, má zřízenou dozorčí
radu, správní radu či jiný kontrolní orgán. Vlastní zdroje min. 2 mil. EUR, které jsou průhledné a mají nezávadný
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