Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazných vyhlášek regulujících provozování
některých hazardních her na území obce
_____________________________________________________________________
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:
•

ustanovení § 1:
„Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování,
opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování
hazardních her.“

•

ustanovení § 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.
2) Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:
a) loterii,
b) kursovou sázku,
c) totalizátorovou hru,
d) bingo,
e) technickou hru,
f) živou hru,
g) tombolu,
h) turnaj malého rozsahu.“

•

ustanovení § 4:
„1) Pro účely právní úpravy hazardních her se rozumí
a) účastníkem hazardní hry fyzická osoba, která se k účasti na hazardní hře
registrovala nebo zaplatila vklad,
b) sázejícím účastník hazardní hry, který zaplatil sázku,
c) vkladem jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje
zejména
1. jedna nebo více sázek, nebo
2. další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka
hazardní hry k účasti na hazardní hře,
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d) sázkou sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno
s výsledkem hazardní hry, včetně
1. rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou; za cenu
obvyklou se považuje cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku,
a
2. částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy
vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb
elektronických komunikací.
2) V případě internetové hry je účastníkem hazardní hry pouze fyzická osoba podle
odstavce 1 písm. a), která má bydliště na území České republiky.
3) Neprokáže-li provozovatel hazardní hry, že fyzická osoba, která se účastní
internetové hry na území České republiky, má bydliště v jiném státě, má se za to,
že má bydliště na území České republiky.“
•

ustanovení § 5:
„Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících
v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek
a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního
a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se
zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání
hazardní hry.“

•

ustanovení § 6:
„1) Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být
pouze
a) Česká republika,
b) právnická osoba, která má
1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který
je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností
a rozhodovacích pravomocí,
3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen
"kontrolní orgán"),
4. vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR,
5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným
majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel"), a
7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti
v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.
2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1,
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která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě,
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
3) Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba,
a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo
ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a
c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost
vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.“
•

ustanovení § 7:
„1) Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
2) Zakazuje se provozovat hazardní hru,
a) jejíž druh není upraven tímto zákonem,
b) ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena podle tohoto
zákona,
c) která nezaručuje všem účastníkům hazardní hry rovné podmínky a rovnou
možnost výhry,
d) která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
e) u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,
f) u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším
účastníkem hazardní hry,
g) která neumožňuje účastníkovi hazardní hry tuto hru kdykoliv před zaplacením
sázky ukončit,
h) která používá státní symboly členského státu Evropské unie nebo státu, který je
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, symboly Evropské
unie, nebo jejich napodobeniny,
i) ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá
okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo
j) jejíž výsledek je předem znám.
3) V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat
účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových
výrobků nebo povzbuzujících látek.
4) V rámci hazardních her se provozovateli zakazuje přijímat nepeněžní vklady nebo
sázky.
5) Osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo úkol související
s provozováním hazardní hry, se nesmí účastnit hazardní hry v herním prostoru, kde
tuto činnost nebo úkol vykonává.“

•

ustanovení § 12:
„1) Obec může na základě jiného zákona1) vydat obecně závaznou vyhlášku,
ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu
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mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou
vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování
těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních
her je na celém území obce zcela zakázáno.
2) Obec je povinna bez zbytečného odkladu zaslat Ministerstvu financí (dále jen
"ministerstvo") obecně závaznou vyhlášku přijatou podle odstavce 1, nejpozději však
do 5 kalendářních dnů ode dne jejího vyhlášení.“
•

ustanovení § 13:
„1) Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení
pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém
zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru
sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného
záchranného systému.
2) Kursová sázka a totalizátorová hra nesmí být provozovány v prostorech uvedených
v odstavci 1 a v prostoru sloužícím orgánu veřejné moci.“

•

ustanovení § 39 odst. 1 a 2:
„1) Bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného
vzorce na sázkovém tiketu, který sázející vyplní na základě postupného losování
čísel, a při níž není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny.
2) Bingo lze provozovat pouze v herním prostoru.“

•

ustanovení § 42 odst. 1 a 2:
„1) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení
přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra,
elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.
2) Technickou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.“

•

ustanovení § 57:
„1) Při živé hře sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích
stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry.
2) Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou
turnaje, a hra v kostky.
3) Živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.“

•

ustanovení § 64 odst. 1:
„Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet
účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní
hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin.“
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•

ustanovení § 65:
„1) Herním prostorem se rozumí herna nebo kasino.
2) V herním prostoru mohou být provozovány hazardní hry vždy pouze jedním
provozovatelem, kterému byla vydána povolení v souladu s tímto zákonem.
3) V herním prostoru se nesmí nacházet nepovolené technické zařízení technické hry
nebo nepovolený hrací stůl živé hry.“

•

ustanovení § 66:
„1) Provozovatel je povinen umístit na viditelném místě v herním prostoru
a) identifikační a kontaktní údaje provozovatele,
b) identifikační a kontaktní údaje instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů
souvisejících s patologickým hráčstvím,
c) informaci o zákazu účasti na hazardní hře osobám mladším 18 let,
d) varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá,
e) nabídku využití sebeomezujících opatření,
f) herní plán,
g) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, umožňuje-li to
povaha provozované hazardní hry, a
h) ukazatel času viditelný po celou dobu účasti na hazardní hře.
2) Na budově nebo ve veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní
prostor nachází, nesmí být umístěna reklama, sdělení nebo jakékoli jiné formy
propagace, zejména slovní, zvukové, pohyblivé, statické, světelné nebo grafické,
na provozování hazardních her nebo získání výher.
3) Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení
do jejich vnitřních prostor.“

•

ustanovení § 67:
„1) Hernou se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je
provozována technická hra jako hlavní činnost.
2) Herna musí být viditelně označena názvem, který obsahuje slovo "herna".
3) Herna nesmí být v provozu v době od 3:00 do 10:00 hodin.
4) V herně lze provozovat pouze technickou hru.
5) V herně lze provozovat nejméně 15 povolených herních pozic technické hry.“

•

ustanovení § 68:
„1) Kasinem se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je
provozována živá hra jako hlavní činnost.
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2) Kasino musí být viditelně označeno názvem, který obsahuje slovo "kasino".
3) V kasinu lze provozovat pouze
a) živou hru,
b) živou hru společně s technickou hrou,
c) živou hru společně s bingem, nebo
d) živou hru společně s technickou hrou a bingem.
4) V kasinu musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou
provozní dobu kasina.
5) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být provozováno
nejméně 30 povolených herních pozic technické hry.
6) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být s každým dalším
hracím stolem živé hry, provozovaným nad minimální počet stanovený v odstavci 4,
provozováno nejvýše 10 povolených herních pozic technické hry. To neplatí
pro kasino, ve kterém je po celou provozní dobu kasina umožněna hra nejméně u 10
hracích stolů živé hry.“
•

ustanovení § 69:
„Provozovatel nesmí umožnit vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let.“

•

ustanovení § 71:
„1) Provozovatel herny nebo kasina je povinen provádět identifikaci návštěvníka
při jeho vstupu do herny nebo kasina, ověřit jeho věk a ověřit, zda není zapsán
v rejstříku podle § 16.
2) Provozovatel herny nebo kasina je povinen vést denní evidenci všech návštěvníků.
3) Za účelem vedení evidence je návštěvník povinen prokázat svoji totožnost; způsob
provádění identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem
upravujícím některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu.“

•

ustanovení § 72:
„1) Provozovatel je povinen vybavit hernu nebo kasino monitorovacím zařízením
umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase zaznamenávat vstup do herny
nebo kasina. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a nepřerušovaném
záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci.
2) Provozovatel herny je povinen vybavit hernu monitorovacím zařízením
umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celý prostor herny,
který je využíván k provozování hazardních her, zejména prostor, kde probíhá
identifikace osob žádajících o registraci podle § 46 odst. 2.
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3) Provozovatel kasina je povinen vybavit kasino monitorovacím zařízením
umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celou plochu všech
hracích stolů umístěných v kasinu, včetně celého ruletového kola a celého ruletového
stolu, pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince, pokladny
na spropitné, dále pokladnu a celý prostor kasina, který je využíván k provozování
hazardních her, tak, aby monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly a prostory, kde
dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými
prostředky používanými k živé hře. Z monitorovacího záznamu musí být zřetelně
patrné číslice na ruletovém kole a na hracích stolech, označení žetonů, hodnoty
karet, počet žetonů a hodnota bankovek a mincí.
4) Monitorovací zařízení podle odstavců 2 a 3 musí být vybaveno časovou a datovou
funkcí a pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný. Zvuk je
zaznamenáván současně se snímaným obrazem. Zaznamenaný zvuk nesmí být
zkreslený oproti monitorované skutečnosti.
5) Provozovatel je povinen uchovávat záznam pořízený monitorovacím zařízením
podle odstavců 1 až 4 a jeho zálohu po dobu 2 let, a to tak, aby bylo zabráněno jejich
poškození, zneužití, odcizení nebo zničení. Provozovatel je současně povinen
při nakládání se záznamy dodržovat podmínky stanovené zákonem upravujícím
nakládání s osobními údaji.
6) Provozovatel je povinen každých 24 hodin ověřit funkčnost monitorovacího
zařízení, pořídit o ověření písemný záznam a oznámit celnímu úřadu každou jeho
poruchu a termín jejího odstranění do 24 hodin od zjištění poruchy. Příslušným
celním úřadem pro oznámení poruchy je celní úřad vykonávající působnost na území
vyššího územního samosprávného celku, na kterém se herní prostor nachází.
V případě poruchy monitorovacího zařízení nesmí být na hracím stole, jehož
monitorování se porucha týká, provozována živá hra. Dojde-li k poruše
monitorovacího zařízení u pokladny, na vstupu nebo u všech hracích stolů
nacházejících se v kasinu zároveň, musí být kasino až do odstranění poruchy tohoto
zařízení uzavřeno.
7) Celnímu úřadu musí být umožněn přístup do prostor, kde je umístěno monitorovací
zařízení. Provozovatel má povinnost zpřístupnit celnímu úřadu záznamy pořízené
monitorovacím zařízením, a to i mimo prostor herny nebo kasina.“
•

ustanovení § 85:
„Povolení podléhají tyto druhy hazardních her:
a) loterie,
b) kursová sázka,
c) totalizátorová hra,
d) bingo,
e) technická hra,
f) živá hra.“
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•

ustanovení § 86 odst. 1 a 2:
„1) Základní povolení je rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování druhu
hazardní hry.
2) O vydání základního povolení rozhoduje ministerstvo na žádost.“

•

ustanovení § 95 odst. 2:
„Ministerstvo zruší základní povolení z moci úřední,
a) nezajistí-li provozovatel na výzvu ministerstva ve stanovené lhůtě splnění
podmínek stanovených pro vydání základního povolení,
b) vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možné základní
povolení udělit,
c) poruší-li provozovatel opakovaně nebo závažným způsobem povinnosti stanovené
tímto zákonem, zákonem upravujícím daň z hazardních her nebo základním
povolením, nebo
d) přestane-li provozovatel splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro vydání
základního povolení a nelze-li postupovat podle odstavce 1.“

•

ustanovení § 96:
„1) Základní povolení zaniká
a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo
b) zánikem provozovatele, kterému bylo základní povolení uděleno.
2) Dojde-li přeměnou provozovatele, kterému bylo uděleno základní povolení, k jeho
zániku, přechází základní povolení na nástupnickou právnickou osobu, pokud
ministerstvo udělí k přeměně provozovatele předem souhlas.“

•

ustanovení § 97:
„1) K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění
herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž
územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné
hazardní hry provozovány.
2) Odstavec 1 neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako
internetová hra.
3) Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze
provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné
hazardní hry.“

•

ustanovení § 98:
„1) Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru,
a) splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 97 odst. 3 a § 99,
b) poskytl-li žadatel kauci podle § 100 a
c) nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.
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2) V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo
kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a počet
koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně
uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic.
3) Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků
základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.“
•

ustanovení § 105:
„Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
a) tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč,
b) turnaj malého rozsahu.“

•

ustanovení § 106:
„Hazardní hry se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra
provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení
provozování hazardní hry.“

•

ustanovení § 114:
„Ministerstvo financí
a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení základního povolení k provozování
hazardní hry,
b) vykonává dozor nad dodržováním
1. tohoto zákona,
2. podmínek stanovených v základním povolení a v povolení k umístění herního
prostoru a
3. náležitostí uvedených v ohlášení,
c) projednává správní delikty v oblasti internetových her,
d) je správcem rejstříku podle § 16,
e) je správcem informačního systému provozování hazardních her,
f) rozhoduje o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování,
g) vykonává dozor nad plněním povinností pověřené osoby,
h) vede seznam nepovolených internetových her,
i) spravuje kauce.“

•

ustanovení § 115:
„Obecní úřad
a) rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení povolení k umístění herního prostoru,
b) je orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.“

•

ustanovení § 138 odst. 2:
„Obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za obecně
závazné vyhlášky vydané podle § 12.“
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 17 odst. 1:
„Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost
provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící
k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.“

•

ustanovení § 17 odst. 2:
„Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom
místě po dobu delší než tři měsíce.“

•

ustanovení § 17 odst. 3:
„Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní
důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen
prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny
a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského
úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě
a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se
souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti
v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení
provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45
odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50
a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle
odstavce 5.“

•

ustanovení § 17 odst. 4:
„Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování
živnosti podle zvláštních právních předpisů29b). Pro každou provozovnu musí být
ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.“

•

ustanovení § 17 odst. 7:
„Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo
názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby.
Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese,
na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.“

•

ustanovení § 17 odst. 8:
„Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům29c) musí
být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou
automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se
o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.“
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Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů:
•

ustanovení § 2 písm. l):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí budovou nadzemní stavba spojená se zemí
pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.“

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 7 odst. 1:
„Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona.“

•

ustanovení § 7 odst. 3:
„Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední
odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní
umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo
stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely
jejich označování.“

•

ustanovení § 7 odst. 5:
„Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního
stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Členění školských zařízení
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení
pro preventivně výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis.“

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 1:
„Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry
vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu
ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že ....“

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 2 odst. 2 a 3:
„2) Zdravotními službami se rozumí
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a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky1) 2),
a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky2), jsou-li tyto činnosti
vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče,
b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu,
popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující
rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším
poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým
pracovníkem, kterého si pacient zvolil,
c) nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem, včetně
převozu těla zemřelého na patologicko-anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu
a z patologicko-anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy prováděné poskytovatelem
podle zákona o pohřebnictví4),
d) zdravotnická záchranná služba5),
e) zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je
1. přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního
sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb,
2. rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče
u poskytovatele,
3. přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací,
neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých
přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí
neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu,
f) přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi
poskytovateli výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče
během přepravy,
g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení
podle jiných právních předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských orgánů, tkání a buněk6),
h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky
podle právního předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování
a výdej7).
3) Zdravotními službami se rovněž rozumí specifické zdravotní služby podle zákona
o specifických zdravotních službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího
transplantace nebo zákona upravujícího umělé přerušení těhotenství8).“
•

ustanovení § 4 odst. 1:
„Zdravotnickým zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních
služeb.“

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 34 odst. 1:
„Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:
a) centra denních služeb,
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b) denní stacionáře,
c) týdenní stacionáře,
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,
e) domovy pro seniory,
f) domovy se zvláštním režimem,
g) chráněné bydlení,
h) azylové domy,
i) domy na půl cesty,
j) zařízení pro krizovou pomoc,
k) nízkoprahová denní centra,
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
m) noclehárny,
n) terapeutické komunity,
o) sociální poradny,
p) sociálně terapeutické dílny,
q) centra sociálně rehabilitačních služeb,
r) pracoviště rané péče,
s) intervenční centra,
t) zařízení následné péče.“
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů:

•

ustanovení § 3 písm. a):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí církví a náboženskou společností dobrovolné
společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými
obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať
veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby,
vyučování, duchovní služby a případně obecně prospěšné činnosti.“

•

ustanovení § 7 odst. 1:
„Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených tímto
zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:
a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu,
b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby
v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí
svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,
c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního
předpisu,
d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu,
e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního
tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato
povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let;
tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.“
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Kontrolní a sankční ustanovení:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 58 odst. 4:
„Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.“

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 29 odst. 1:
„Poruší-li podnikatel9a) při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba
povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou nebo nařízením hlavního města
Prahy, uloží jí hlavní město Praha nebo městská část pokutu až do výše 200 000 Kč.“

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 46 odst. 1:
„Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45,
jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních
úřadů a krajů.“

•

ustanovení § 46 odst. 2:
„Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich
samostatné působnosti.“

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:
•

ustanovení § 118:
„Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonává
ministerstvo a celní úřady (dále jen "dozorující orgán").“

•

ustanovení § 119:
„Osoba pověřená dozorujícím orgánem je oprávněna za účelem vstupu do prostor,
do kterých je v souvislosti s výkonem dozoru oprávněna vstupovat podle kontrolního
řádu, tyto prostory otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě
nutnosti i za použití síly.“

•

ustanovení § 120:
„Dozorující orgán je v herním prostoru oprávněn provádět zkoušky technických
zařízení.“
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•

ustanovení § 121:
„1) Osoba pověřená dozorujícím orgánem je povinna zadržet věc, je-li zde důvodné
podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování tohoto zákona.
Osoba pověřená dozorujícím orgánem ústně oznámí opatření o zadržení věci osobě,
která má věc v době zadržení u sebe, a neprodleně vyhotoví úřední záznam,
ve kterém bude uveden i důvod zadržení, popis zadržených věcí a jejich množství.
Osoba pověřená dozorujícím orgánem předá kopii úředního záznamu osobě, která
má věc v době zadržení u sebe, a stejnopis doručí dozorované osobě.
2) Dozorující orgán je oprávněn uskladnit zadržené věci podle odstavce 1 mimo
dosah dozorované osoby. Dozorovaná osoba nebo osoba, která má věc v době
zadržení u sebe, je povinna zadržené věci osobě pověřené dozorujícím orgánem
vydat. Odmítá-li vydání, budou tyto věci odňaty. O vydání nebo odnětí sepíše osoba
pověřená dozorujícím orgánem úřední záznam. Osoba pověřená dozorujícím
orgánem předá kopii úředního záznamu osobě, která má věc v době zadržení u sebe,
a stejnopis doručí dozorované osobě. Náklady na skladování hradí dozorovaná
osoba, které byla věc zadržena.
3) Proti uloženému opatření o zadržení věci může dozorovaná osoba podat do 3
pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením písemné námitky.
Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel celního úřadu rozhodne o námitkách bez
zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách
se doručí dozorované osobě.
4) Zadržení věci trvá do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejím propadnutí
nebo zabrání, případně do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o věc,
v souvislosti s jejímž užíváním dochází k porušování tohoto zákona. Zrušení opatření
o zadržení věci provede písemně ředitel celního úřadu. Písemnost se doručí
dozorované osobě. Pokud bylo zrušeno opatření o zadržení, musí být dozorované
osobě zadržená věc bez zbytečných průtahů vrácena v neporušeném stavu.
O vrácení sepíše osoba pověřená dozorujícím orgánem písemný záznam.“

•

ustanovení § 122:
„1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
c) zpřístupňuje hazardní hry, k nimž nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně
ohlášeny, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry s cílem
získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo
setkání,
d) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti
s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů,
tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,
e) v rozporu s § 7 odst. 5 jako osoba, která pro provozovatele vykonává činnost nebo
úkol související s provozováním hazardní hry, se účastní hazardní hry v herním
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prostoru, kde tuto činnost nebo úkol vykonává,
f) v rozporu s § 38 odst. 1 jako osoba, která přijímá sázky, se účastní kursové sázky
u provozovatele, pro něhož tyto sázky přijímá,
g) v rozporu s § 38 odst. 3 jako osoba přímo podílející se na sázkové příležitosti,
na kterou provozovatel přijímá sázky, sází na tuto sázkovou příležitost,
h) v rozporu s § 38 odst. 4 jako osoba přímo podílející se na sportovní události, jejíž
je účastníkem nebo se na ní jinak podílí, nebo které se účastní sportovní klub, v němž
zastává funkci, sází na tuto sportovní událost, nebo
i) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast
na internetové hře.
2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo i),
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e), f), g) nebo h).
3) V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až f) pokutu
do 40 000 Kč.
4) Spolu s pokutou nebo místo pokuty lze také uložit sankci uvedenou v § 125 nebo
ochranné opatření uvedené v § 126.“
•

ustanovení § 123:
„1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) umožní účast osobě na hazardní hře v rozporu s § 7 odst. 1,
b) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje hazardní hru,
c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného provozování
stanovenými v základním povolení, schváleným herním plánem nebo provozuje
hazardní hru prostřednictvím jiného modelu technického zařízení, než jaký byl
v základním povolení schválen,
d) provozuje hazardní hru v rozporu s povolením k umístění herního prostoru,
e) provozuje hazardní hru v rozporu s ohlášením nebo s podmínkami pro provozování
ohlašovaných hazardních her,
f) zpřístupňuje hazardní hru, ke které nebylo uděleno povolení nebo která nebyla
řádně ohlášena, nebo napomáhá setkání za účelem pořádání takové hazardní hry
s cílem získat pro sebe nebo jinou osobu majetkový prospěch z tohoto pořádání nebo
setkání,
g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti
s provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů,
tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek,
h) v rozporu s § 7 odst. 4 přijme v rámci hazardní hry nepeněžitý vklad nebo sázku,
i) v rozporu s § 9 neposkytne informace a údaje související s provozováním
hazardních hry tak, aby byly každému snadno dostupné v českém jazyce,
j) v rozporu s § 10 odst. 1, 2 nebo 3 poskytne výhru hazardní hry,
k) v rozporu s § 10 odst. 4 učiní tabákový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný
výrobek určený ke kouření, elektronickou cigaretu nebo alkoholický nápoj předmětem
výhry hazardní hry,

16

l) nevyplatí výhru ve lhůtě podle § 10 odst. 5,
m) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 11 odst. 1 nebo 2,
n) provozuje hazardní hru v prostorách v rozporu s § 13,
o) nenabídne nebo neumožní účastníkovi hazardní hry jednotlivě si stanovit
sebeomezující opatření podle § 14 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 nebo 3 nebo jejich
nastavení jednotlivě odmítnout,
p) v rozporu s § 14 odst. 2 umožní účastníkovi hazardní hry účast na hazardní hře,
q) v rozporu s § 14 odst. 3 nebo 4 neprovede změnu opatření pro zodpovědné hraní,
r) v rozporu s § 17 vpustí osobu zapsanou v rejstříku podle § 16 dále do herny nebo
kasina,
s) v rozporu s § 17 umožní osobě zapsané v rejstříku podle § 16 zřídit nebo používat
uživatelské konto,
t) nezkontroluje losy před jejich vydáním podle § 23,
u) v rozporu s § 24 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem
zahájení provozování loterie okamžik zahájení provozování loterie,
v) v rozporu s § 25 provede slosování loterie,
w) nesplní povinnosti podle § 26,
x) v rozporu s § 28 odst. 2 na sázkový tiket živé kursové sázky neuvede přesný
časový údaj o přijetí sázky,
y) v rozporu s § 28 odst. 3 nepořídí jako provozovatel o každé sázkové příležitosti,
na kterou přijal sázku, datový záznam se záznamem přesného času, nebo
z) v rozporu s § 29 odst. 1 umožní účast na kursové sázce bez registrace.
2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 29 odst. 4 zřídí provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry více
než jedno uživatelské konto,
b) v rozporu s § 30 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající
o registraci,
c) v rozporu s § 31 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků
mezi uživatelskými konty,
d) v rozporu s § 34 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem
zahájení provozování kursové sázky nebo totalizátorové hry okamžik zahájení
provozování těchto her,
e) nesplní povinnost podle § 35,
f) v rozporu s § 36 nevede nebo neuchovává evidenci všech přijatých sázek,
g) v rozporu s § 37 přijme sázky na sázkovou příležitost,
h) v rozporu s § 39 odst. 2 provozuje bingo mimo hernu,
i) prodává sázkové tikety v rozporu s § 39 odst. 5,
j) neplní povinnost podle § 41,
k) v rozporu s § 42 odst. 2 provozuje technickou hru mimo herní prostor,
l) v rozporu s § 44 odst. 1 umožní účast na technické hře bez registrace,
m) v rozporu s § 44 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry
více než jedno uživatelské konto,
n) v rozporu s § 44 odst. 6 umožní, aby se účastník hazardní hry mohl pomocí svého
uživatelského konta účastnit na technické hře na více technických zařízeních
současně,
o) v rozporu s § 45 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající
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o registraci,
p) provede registraci v rozporu s § 46,
q) v rozporu s § 47 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 90
dní,
r) v rozporu s § 48 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků
mezi uživatelskými konty,
s) nezveřejní na každé herní pozici stanoveným způsobem povinné informace podle
§ 49 odst. 1, 2 nebo 3,
t) v rozporu s § 49 odst. 4 neupozorní účastníka hazardní hry na nabídku využití
a stav nastavených sebeomezujících opatření,
u) nepřeruší účast na technické hře podle § 50 odst. 3,
v) v rozporu s § 54 odst. 1 vyplácí výhru,
w) nezajistí dálkový přenos herních a finančních dat a telekomunikační datové
spojení každého technického zařízení s informačním systémem provozování
hazardních her podle § 55 odst. 2,
x) v rozporu s § 56 se jako provozovatel účastní hazardní hry na jí povolených
koncových zařízeních nebo pověří jinou osobu takovouto účastí,
y) v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo
z) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo
pokladnu kasina nebo hrací stůl.
3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5,
b) neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů
podle § 58 odst. 6,
c) nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle
§ 58 odst. 9,
d) nevede denní herní výkaznictví podle § 60,
e) poruší povinnost podle § 65 nebo 66,
f) provozuje hernu v rozporu s § 67,
g) provozuje kasino v rozporu s § 68,
h) umožní vstup do herního prostoru osobě mladší 18 let,
i) v rozporu s § 70 neoznámí celnímu úřadu nejméně 5 pracovních dní přede dnem
zahájení provozování hazardní hry v herním prostoru okamžik zahájení provozování
hazardní hry,
j) neprovede identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do herny nebo kasina podle § 71,
k) provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72,
l) v rozporu s § 73 odst. 4 nabízí nebo poskytuje zařízení umožňující účast
na internetové hře,
m) nezveřejní na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována,
stanoveným způsobem povinné informace podle § 75,
n) v rozporu s § 76 odst. 1 umožní účast na internetové hře bez registrace,
o) v rozporu s § 76 odst. 4 zřídí jako provozovatel jednomu účastníkovi hazardní hry
více než jedno uživatelské konto,
p) v rozporu s § 77 odst. 3 provede jako provozovatel registraci osoby žádající
o registraci,
q) v rozporu s § 77 odst. 5 provede registraci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba
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požádala o registraci,
r) registruje platební účet nebo platební kartu v rozporu s § 78 odst. 2 a 3,
s) provede vícezdrojové financování internetové hry v rozporu s § 79,
t) v rozporu s § 80 odst. 1 ponechá dočasné uživatelské konto aktivní déle než 30
dní,
u) v rozporu s § 80 odst. 2 umožní, aby celkový vklad za dobu aktivace dočasného
uživatelského konta přesáhl částku 3 000 Kč,
v) v rozporu s § 80 odst. 3 umožní výběr vložených vkladů nebo výher z dočasného
uživatelského konta, nebo
w) v rozporu s § 80 odst. 4 nepřevede evidované peněžní nebo hrací prostředky
z dočasného uživatelského konta na uživatelské konto.
4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nevrátí účastníkovi hazardní hry nevyčerpaný vklad podle § 80 odst. 5,
b) v rozporu s § 81 umožní převod evidovaných peněžních nebo hracích prostředků
mezi dočasnými uživatelskými konty nebo uživatelskými konty, s výjimkou případu
podle § 80 odst. 4,
c) v rozporu s § 93 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno
základní povolení, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo, nebo
d) v rozporu s § 101 neoznámí změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno
povolení k umístění herního prostoru, nebo nepředloží doklady o nich do 30 dnů
ode dne, kdy ke změně došlo.
5) Poskytovatel připojení k internetu na území České republiky se dopustí správního
deliktu tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení v přístupu
k internetovým stránkám podle § 82.
6) Osoba oprávněná podle zákona upravujícího platební styk poskytovat platební
služby a vydávat elektronické peníze na území České republiky se dopustí správního
deliktu tím, že neučiní ve stanovené lhůtě opatření k zamezení platebních služeb
ve spojitosti s platebními účty zařazenými do seznamu nepovolených internetových
her podle § 83.
7) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), d), e), f), n) nebo
r),
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene h), j), k), l), m), o), p), q), s),
v), w) nebo z),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g), i), u), t), x) nebo y).
8) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta
a) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), h), l), n), p), w) nebo
y),
b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c), e), f), g), k), m), o), q), r)
nebo t),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), j), s), u), v), x) nebo z).
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9) Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene l),
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene e), f), g), h), j), k) nebo n),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b), c), o), p), q), s) nebo
t),
d) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), i), m), r), u), v) nebo w).
10) Za správní delikt podle odstavce 4 se uloží pokuta
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo d),
b) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo b).
11) Za správní delikt podle odstavce 5 a 6 se uloží pokuta až do 1 000 000 Kč.
12) Spolu s pokutou nebo místo pokuty se také uloží sankce uvedená v § 124 nebo
125 nebo ochranné opatření uvedené v § 126.“
•

ustanovení § 124:
„1) Za správní delikty podle § 122 odst. 1 písm. c) a f) a § 123 lze uložit zákaz
činnosti, a to nejdéle na 2 roky.
2) Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel správního deliktu
na základě opatření dozorujícího orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným
správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.
3) Upuštění od výkonu zbývající části zákazu činnosti není možné.“

•

ustanovení § 125:
„Dozorující orgán může rozhodnout o propadnutí věci, pokud
a) náleží pachateli správního deliktu a
b) byla užita ke spáchání správního deliktu nebo byla správním deliktem získána
nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou.“

•

ustanovení § 126:
„1) Pokud správní orgán nerozhodl o propadnutí věci, která byla užita ke spáchání
správního deliktu nebo byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc
správním deliktem získanou, může rozhodnout o jejím zabrání.
2) Správní orgán rozhodne o zabrání věci, pokud
a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,
b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo
c) vlastník věci není znám.“

•

ustanovení § 129:
„1) Správní delikty v oblasti internetových her podle toho zákona v prvním stupni
projednává ministerstvo. Správní delikty v ostatních případech podle tohoto zákona
v prvním stupni projednává celní úřad.
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2) Při určení druhu sankce a její výměry právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům
a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.
3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla
uložena.
4) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
(právní stav do 31. prosince 2016)

•

ustanovení § 252:

„1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává loterii nebo
podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
činnosti.
2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“
(právní stav od 1. ledna 2017)
•

ustanovení § 252:
„1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává
hazardní hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem
uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.“

Zpracováno k datu: 1. září 2016
Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
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