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Zadání úkolu 

• Úkol zpracovat analýzu uložen Akčním plánem realizace 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 

až 2018 pro oblast hazardního hraní.  

 

• Úkol obsažen v kapitole „Kontrola a zajištění vymáhání 

práva“. 

 

• Institucí odpovědnou za splnění úkolu určen Úřad vlády ČR 

(Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí). 

 

• Institucí určenou ke spolupráci Bezpečnostní informační 

služba. 

 



Pracovní skupina 

• Ke splnění úkolu byla v roce 2017 zřízena neformální pracovní 

skupina ze zástupců:  

- veřejné správy: Úřad vlády ČR (Odbor hodnocení dopadů 

regulace a Odbor protidrogové politiky), BIS, Ministerstvo 

vnitra, Ministerstvo financí, Celní správa, Finanční analytický 

úřad, Svaz měst a obcí ČR, 

- herního průmyslu: Unie herního průmyslu ČR, Asociace 

provozovatelů kursového sázení (Apkurs), Sazka a.s.,  

- neziskových organizací: Transparency International – Česká 

republika, o. p. s, Nadační fond proti korupci, o. s., a Občané 

proti hazardu, o. s.  
 



Obsah analýzy 

 1. Důvod předložení a cíle 
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1. Důvod předložení a cíle 

 

Definice problému 

• Nelegitimní ovlivňování rozhodovacích procesů ve 

veřejné správě doprovázené projevy:  

- klientelizmu,  

- nestandardního lobbingu,  

- ekonomického i mediálního nátlaku a  

- střetu zájmů. 

 

• Důsledkem prolínání herního průmyslu a veřejné správy 

a jejich interakcí může být také významné bezpečnostní 

riziko. 

 



1. Důvod předložení a cíle 

Cíle analýzy 

• Identifikovat, jak mohou aktéři z herního průmyslu 

ovlivňovat činnosti a funkce veřejné správy v oblasti 

regulace hazardních her. 

 

• Předložit doporučení v legislativní i nelegislativní rovině, 

jejichž přijetí a vynucování by mohlo pomoci ke snížení 

korupčních rizik. 

 



2. Právní úprava a její ovlivňování 

• Časté změny právní úpravy mohou být projevem působení 
nestandardního lobbingu.  

• Nejednoznačnost a nepřehlednost právní úpravy mohou 
zároveň vytvářet vhodné prostředí pro problémová jednání. 

 

Loterijní zákon  

• BIS konstatovala ovlivňování legislativního procesu 
zástupci hazardní lobby (2010, 2011). 

 

• Kauza „Milion za změnu loterijního zákona“ (2009).  

  

• Návrhy na zdanění různých druhů her podle společenské 
škodlivosti předmětem politických sporů a vzájemného 
obviňování z ovlivnění lobbisty (2015). 

 

 

 



2. Právní úprava a její ovlivňování 

Zákon o hazardních hrách  

• Základním protikorupčním opatřením zákona je omezení 
provozovatelů. 

 

• Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti a eliminace 
podmínek pro korupční prostředí v oblasti působení 
právnických osob. 

 

• Zpřesnění a zpřehlednění právní úpravy, vznik datové 
základny pro její vyhodnocení, zavedení transparentního 
systému povolování. 

 

• Očekávaná výrazná redukce prostoru pro korupci. 

 



2. Právní úprava a její ovlivňování 

Zákon o hazardních hrách  

• Návrh zákona v průběhu legislativního procesu prodělal 

několik změn, které budily podezření, že mohou být 

důsledkem působení části hazardní lobby. 

 

• Šlo např. o zmírnění ustanovení zaměřených na ochranu 

hráčů a omezení hráčské závislosti.  

 

• Druhým aspektem je majoritní zaměření obsažených 

regulačních mechanismů na elektronická hrací zařízení, 

zatímco loterie, kurzové sázky a hazard provozovaný  

na internetu jsou regulovány v menší míře. 



3. Herní průmysl 

 

• Analýza se věnuje stručnému představení provozovatelů 
hazardních her a jejich sdružení. 

• Pojem „herní průmysl“ se zásadně nevztahuje na nelegální 
provozování hazardních her, které proto není předmětem 
analýzy. 

• V compliance programech provozovatelů hazardních her 
doposud nebyla explicitně postihnuta korupční problematika. 

• Analýza se proto zaměřuje na návrh protikorupčního 
programu České komory loterního průmyslu, který má 
zahrnovat např.: 

  -  etický kodex společnosti provozující hazardní hry, 

  -  interní směrnici k procesu zjišťování, šetření a řešení                        

     korupčních podnětů. 

 



4. Ministerstvo financí 

 

• Analýza rozebírá Rezortní interní protikorupční program 

Ministerstva financí. 

 

• Analýza se zaměřuje na zhodnocení korupčních rizik  

na odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami  

a loteriemi/Státního dozoru nad hazardními hrami, jimiž jsou: 

- klientelizmus,  

- nedostatečné posouzení žádosti o povolení hazardních    

her, 

- zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu 

nestrannosti při rozhodování.  

 



4. Ministerstvo financí 

• Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2013 kontrolu 

Ministerstva financí a finančních úřadů se zaměřením  

na příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií 

a jiných podobných her. Odhalil množství nedostatků, např.:  

- systém správy a kontroly odvodů byl neefektivní, neúčinný 

a administrativně náročný, 

- ministerstvo nevyužívalo dostatečně svá oprávnění pro 

efektivní regulaci hazardu. 

 

• NKÚ také podal trestní oznámení kvůli nehospodárným 

výdajům Ministerstva financí za poradenské a právní služby. 



4. Ministerstvo financí 

• Analýza se zabývá také některými dalšími dřívějšími 
pochybeními v oblasti státního dozoru nad hazardními hrami. 

 

• Existovalo podezření, že vazby tehdejších zaměstnanců 
Ministerstva financí vedly k opakovanému účelovému 
ovlivňování legislativní a správní činnosti ve prospěch herního 
průmyslu. 

 

• Styky zaměstnanců Ministerstva financí a provozovatelů 
hazardních her navíc představovaly atraktivní téma pro 
aktivisty proti hazardu a žurnalisty. 

 

• Problematika „otáčivých dveří“ (revolving doors) mezi 
herním průmyslem a Ministerstvem financí (otázka zákazu 
konkurence). 

 



5. Činnost obcí při regulaci hazardu  

a korupční rizika 

 
• Regulace hazardu prostřednictvím obecně závazné 

vyhlášky je věcí politického rozhodnutí zastupitelů obce. 

• Představitelé obcí se mohou dostávat pod tlak různých 

zájmových skupin, jimiž jsou zejm.: 

 - provozovatelé hazardních her,  

 - sportovní svazy, kluby a další spolky,  

 - občanští aktivisté. 

• Problematika dodržování pravidel hospodářské soutěže. 

• Pro regulaci hazardu OZV by měly existovat transparentní, 

racionální a nediskriminační důvody. 

• Problematika nediskriminačního charakteru OZV. 

 



6. Závěrečná doporučení 

 

Doporučení v závěru analýzy (návrh řešení):  

 

1. Posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího 

procesu v souvislosti s právní úpravou lobbingu. 

2. Posílení ochrany oznamovatelů. 

3. Omezení fenoménu otáčivých dveří mezi veřejnou 

správou a herním průmyslem.  

4. Sledování sponzoringu ze strany herního průmyslu v oblasti 

financování politických stran a hnutí. 

 



6. Závěrečná doporučení 

Další doporučení v závěru analýzy:  

 

5. Aktualizace rezortního interního protikorupčního 

programu Ministerstva financí. 

6. Dobrovolné vytvoření a dodržování protikorupčního   

programu společnostmi herního průmyslu. 

7. Na komunální úrovni transparentní způsob nastavování 

regulace ve formě obecně závazných vyhlášek a jejich 

odůvodnění. 

8. Analýza implementace zákona o hazardních hrách (včetně 

ex-post RIA). 

 

 

 

 



Projednání a zveřejnění materiálu 

 

• Vláda projednala analýzu dne 24. července 2017. 

 

• Materiál je zveřejněn na webu Rady vlády pro koordinaci 

boje s korupcí www.korupce.cz. 

 

http://www.korupce.cz/
http://www.korupce.cz/
http://www.korupce.cz/
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Děkuji Vám za pozornost. 

 

Úřad vlády České republiky 


