
       

 

 

Úvod 
 

 

 
Vytvořeno: 

Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
 

Praha  
19. září 2016 



Právní úprava 
  Platná a účinná – účinnost do 31. 12. 2016 

•Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (ZoL) 

 
Platná – účinnost od 1. 1. 2017 (s výjimkou některých ustanovení) 

•Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) 
•Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 
•Zákon č. 188/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách 
a zákona o dani z hazardních her (změnový zákon) 
 

 



Zákon o hazardních hrách 
• přináší komplexní úpravu provozování hazardních her na území České republiky 
• sjednocuje nelogickou roztříštěnost jednotlivých druhů hazardních her  
• naplňuje závěry a doporučení Evropské komise pro regulaci hazardu 

NOVINKY 
• možnost provozování hazardních her 

prostřednictvím internetu 
• český trh otevřen provozovatelům 

hazardních her z EU a EHP 
• zkvalitnění státního dozoru – celní úřady 

jako nové kontrolní orgány 
• u Ministerstva financí jakožto centrálního 

regulátora odstraňuje nadměrné 
administrativní zatížení při správním řízení 

• zlepšuje postavení obcí - oprávnění vydávat 
povolení k umístnění herního prostoru   

• přispívá k prevenci vzniku 
patologického hráčství: 

• sebeomezující opatření 
• rejstřík vyloučených osob 
• registrace hráčů 
• zavedení dalších limitů (povinná zavírací 

hodina u heren, pauza pro hráče u 
technické hry) 

• úplné zrušení hazardního hraní v 
pohostinských zařízeních, výrazné 
omezení počtu VHP 

• povinné monitorování herních prostorů 



Činnost MF v této oblasti ve vztahu k obcím 
• Metodicky řídit jednotlivé obce při vydávání povolení k umístění herního 

prostoru (ve spolupráci s krajskými metodiky) 
• Školení – podzim 2016 (osobní seznámení zástupců obcí  

s novou agendou) 
• Příprava podrobné Metodické příručky ke správnímu řízení o vydání 

povolení k umístění herního prostoru 
• Vzor žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru 

• bude zveřejněn na stránkách Ministerstva financí 
(http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-
hry/zakon-o-hazardnich-hrach) 
 

• Příprava vzorů písemností vydávaných  obecními úřady ve správních 
řízeních dle ZHH (povolení, zamítnutí žádosti, výzvy, rušení povolení, apod.) 

• Vydání Metodického pokynu k vydávání OZV - ve spolupráci 
      s Ministerstvem vnitra  

• Dotazy možno zasílat na email: MetodikaObce@mfcr.cz 
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