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Příloha č. 1 - SWOT analýza konkurence

Analýza společnosti Synot

Vize – není potřebné uvádět celou vizi společnosti, proto je vize společnosti shrnuta do 

několika zásadních bodů, mezi něž patří:

o neustálé inovace,

o implementace efektivních obchodních postupů vedoucích k zajištění 

současného postavení tohoto holdingu na tru a k růstu počtu spokojených 

zákazníků,

o kvalitní produkt,

o kvalitní servis,

o dobrá cena,

o zajímavé novinky,

o „tah na branku“

Strategie a cíle společnosti

Společnost Synot je holdingem, proto je její základní strategie lehce odlišná od 

ostatních. Strategií společnosti Synot je vyhledávání dalších příležitostí v jiných oblastech 

podnikání, než je jejich stěžejní oblast – herní a loterijní průmysl – v České republice i 

v zahraničí. Společnost se snaží vybudovat vyvážené portfolio firem, které jsou 

soběstačné a konkurenceschopné, což záleží především na tom, aby tyto firmy dobře 

zapadaly do aktuálního vývoje trhu, aby dokázaly pružně reagovat na jeho změny a aby 

uměly nabízet a prodávat se ziskem ty produkty a služby, o které je zájem na daném trhu 

zájem. Tímto si chce zachovat trvalý a dynamický růst. 

Silné stránky

o historie společnosti

o známost značky a dobré jméno značky

o neustále dynamicky se rozvíjející

o partnerství se špičkovými světovými dodavateli

o technologický inovátor trhu

o krátká doba vývoje nového, příp. inovovaného produktu

o exkluzivita pro určité výrobky



o certifikát ISO 9001:2001: návrh, výroba a prodej elektronických a 

elektromechanických hracích přístrojů, nákup a prodej elektronických a 

elektromechanických hracích přístrojů, servis elektronických a 

elektromechanických hracích přístrojů

o významný růst obratů za poslední roky

Slabé stránky

o vysoké ceny produktů

o špatná obchodní politika

o závislost na subdodavatelích

Přležitosti 

Příležitostí bude především rozšiřování působnosti provozoven a tím pádem také 

odbytu pro společnosti a to jak nových on-line terminálů, tak také starších a stále velmi 

populárních, výherních automatů, nenapojených na on-line centrálu. 

Další příležitostí může být možnost působení v zahraničí.

Hrozby

Hrozbou může být nepříznivá ekonomická situace, která je způsobená světovou 

ekonomickou a finanční krizí, dále může být hrozbou novela zákona č. 202/1990 Sb. o 

loteriích a jiných podobných hrách, která v této chvíli již prošla druhým čtením 

v parlamentu ČR. Další hrozbou poté mohou být potenciální noví konkurenti, vstupující 

na trh s možností zákazníkům nabídnout něco nového, neokoukaného.

Příležitosti a hrozby jsou ve své podstatě společné pro všechny konkurenty 

v daném odvětví. 

SWOT analýza

Je nutné provést analýzu tohoto konkurenta, aby bylo možné zjistit jeho 

potenciální reakce na příležitosti, případně na potenciální hrozby a to vše v souvislosti 

s jeho silnými a slabými stránkami. 



Tab.: SWOT analýza konkurence – společnost Synot
Hrozby 

(T)
Příležitosti 

(O)

Slabé stránky konkurenta 
(W)

Snižování cen, snižování 
tržního podílu, neschopnost 

dostát závazkům vůči 
subdodavatelům

Snižování cen v závislosti 
na odbytovém množství, 

zvýšená inovace – zvýšení 
nákladů na inovaci, 

možnost získání přímých 
kontaktů na výrobce 

komponentů,

Silné stránky konkurenta 
(S)

Snižování výše obratů, 
snižování míst působnosti, 
zvyšování propagačních 

výdajů, snížení dynamiky 
rozvoje, zvýšení nákladů na 

inovace

Využití exkluzivity –
dodávání na daných místech 

bez konkurence, možnost 
odbytu pro inovované 

produkty, využití certifikátů



Analýza společnosti E-gaming

Strategie a cíle podniku

Základním článkem strategie této společnosti je pronikání na trhy západní Evropy 

a některé další mezinárodní trhy. Společnost chce i nadále neustále upevňovat své 

postavení na trhu, které si za dobu svého působení vytvořila. Dále chce pokračovat 

v prosazování svých katalogových produktů a v dodávání naprosto bezvadných produktů. 

Stěžejním je pro společnost zájem o neustále zlepšování kvality vlastních výrobků a 

rozvíjení vlastního SBG systému hracích automatů, které fungují on-line.

Silné stránky

o relativně mladá společnost

o za pět let si vybudovala společnost své místo

o silná pozice na trhu VLT

o jedna z prvních, která zavedla VLT

o disponuje jednou z největších sítí VLT v ČR

o dynamicky se rozvíjející

o zajímavost her

o spolupráce s výrobcem AWP auto games

Slabé stránky

o špatná nákladová politika

o malá společnost – malý rozsah působení

o zastaralá technologie

SWOT analýza 

Na společnost E-gaming budou působit stejné příležitosti i hrozby jako na 

společnost Synot. Společnosti jsou obdobné minimálně svou působností, i když 

společnost E-gaming je podstatně menší s užším nabízeným sortimentem. E-gaming však 

byla schopna vybudovat si jménu i s relativně úzkým sortimentem i za kratší dobu. Makro 

faktory, ve formě hrozeb či příležitostí, budou působit na obě tyto společnosti stejné.



Tab.: SWOT analýza konkurence – společnost E-gaming
Hrozby

(T)
Příležitosti

(O)

Slabé stránky konkurenta
(W)

Zvyšování nákladů výroby, 
zvyšování nákladů na pouze 
dílčí inovace, snižování cen, 

nutnost obrany, snižování 
tržního podílu

Vylepšení obrazu 
společnosti, možnost 
rozšíření působnosti, 

možnost využití nových 
technologií

Silné stránky konkurenta
(S)

Oslabování pozice na trhu 
VLT, zvýšení nákladů na 
propagaci, boj o místo na 
trhu, zvyšování inovací 

produktů

Dynamický rozvoj 
společnosti a rozvoj 

působení společnosti na 
více míst, možnost získání 

většího množství 
odběratelů, upevnění místa 

na trhu VLT



Analýza společnosti Novomatic Group of Companies

Strategie a cíle společnosti

Ústředním prvkem strategie této společnosti je být tvůrcem trendů ve výzkumu a 

vývoji moderních, inovativních herních zařízení. Společnost si chce i nadále udržet svou 

konkurenční výhodu, kterou si vybudovala jak svojí dualitou „producent – provozovatel“, 

tak i díky mezinárodní síti center společnosti zaměřených na výzkum a vývoj. Mimo 

kreativních herních nápadů a technologických inovací je přikládán význam také 

odpovědnému přístupu ke hře. Novomatic má v tomto oboru jeden z nejmodernějších 

jedinečných konceptů odpovědného přístupu ke hře v celé Evropě. 

Silné stránky

o Vedoucí producent kasinových technologií

o Dualita: producent – provozovatel

o Působení po celém světě – kasina v Las Vegas

o Největší automatové kasino v Rakousku

o Historie podniku

o Dobré jméno podniku

o Vědecko – výzkumná centra

Slabé stránky

o nekorektní přístup k zákazníkovi

o pocit neohrozitelnosti konkurencí na českém trhu

o nedostatek nápadů

o nestabilní zaměstnanecká základna

SWOT analýza

Příležitosti i hrozby této společnosti budou obdobné jako u předešlých společností, 

avšak na příležitosti vzhledem ke svému rozsahu působnosti a velikosti bude společnost 

reagovat pružněji a rychleji, nežli ostatní firmy a hrozby budou snášet lépe než ostatní 

společnosti a to také proto, že není český trh pro ně trhem primárním. 



Tab.: SWOT analýza konkurence – společnost Novomatic

Hrozby
(T)

Příležitosti
(O)

Slabé stránky konkurenta
(W)

Snižování tržního podílu, 
jen částečné inovace, 

snižování cen, nedostatek 
kvalitních 

vědeckovýzkumných 
pracovníků

Nabídky novým zákazníkům 
na trhu, rozšiřování výroby, 

vylepšování konkurenční 
pozice

Silné stránky konkurenta
(S)

Vývoj nových produktů, 
výhoda z využití duality, 

snižování výrobních 
nákladů, zvyšování 

propagačních nákladů

Zlepšování své pozice na 
trhu, zvyšování počtu 

provozoven, více dodávek, 
využití vědeckovýzkumných 

center, zvyšování počtu 
kasin a upevňování 

konkurenční výhody 
plynoucí z velikosti a 
historie společnosti



Analýza společnosti Bally Technologies, Inc. 

Strategie a cíle společnosti

Zajištění příležitostí k růstu zaměstnanců prostřednictvím otevřené komunikace. 

Být i nadále kreativní a inovativní ve vývoji a poskytování produktů a služeb. 

V dlouhodobém horizontu zvýšit hodnotu akcií, v krátkodobém horizontu zaměření na 

zvyšování zisku. Bezchybná realizace veškerých činností, vše co děláme, dělám správně. 

Být i nadále orientovaní hlavně na zákazníka, pozorně naslouchat jeho přáním a být 

citliví k jeho potřebám. 

Silné stránky

o Dobré jméno společnosti

o Historie společnosti

o Velký rozsah působení

o Působení ve velkých a světoznámých kasinech

o Orientace na zákazníka

o Dobré zázemí ve firmě

o Péče o zaměstnance

Slabé stránky

o možnost zaostávání za vývojem trhu

o špatná nákladová politika

o špatná obchodní politika

SWOT analýza

U této společnosti jsou příležitosti i hrozby obdobné jako u společností 

předešlých. Společnost má obdobnou pozici jako firma Novomatic, jedná se také o 

velkou společnost působící na trhu ve světě, takže její reakce na případné hrozby a 

příležitosti budou relativně rychlejší, vzhledem k tomu, že ve světě nastávají situace, 

nazývané příležitostmi či hrozbami, s určitým časovým předstihem. 



Tab.: SWOT analýza konkurence – společnost Bally

Hrozby
(T)

Příležitosti
(O)

Slabé stránky konkurenta
(W)

Dobré držení svého tržního 
podílu, neustálé inovace, 
ceny přizpůsobené trhu, 
zvyšování nákladů na 
provozované služby

Rozšíření působnosti, 
upevnění pozice na trhu, 
vylepšování konkurenční 

pozice, přizpůsobivost cen, 
nabídka inovovaných 

produktů

Silné stránky konkurenta
(S)

Zlepšování dobrého jména u 
zákazníků, zvyšování 

produktivity, snižování 
výrobních nákladů, 

vylepšování nabídky a 
zkvalitnění služeb

Zvyšování výroby, 
zvyšování nákladů na 

výzkum a vývoj, zvyšování 
produktivity, zvyšování 

mezd, vylepšení propagace



Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty





Příloha č. 3 – Rozvaha společnosti



Příoha č. 4 – Novela zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách

III.

N á v r h

ZÁKON 

ze dne 2005

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích  a    jiných  podobných hrách, ve znění zákona
č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., a zákona č. 284/2004 Sb. se mění takto:

1.       V § 1 odstavec 5 zní:

„(5) Jsou zakázány hry

a)    které nezaručují všem účastníkům rovné podmínky včetně možnosti výhry,
b)     hry,  při   nichž  účastníci  odevzdají  určitou  hodnotu  nebo  uzavřou  závazek  za  tím

účelem, aby z toho získali výhodu, která je zcela nebo částečně závislá na odevzdání
hodnoty nebo přijetí závazku pozdějšími účastníky.

2.       V § 1 odstavec 7 zní:

„(7) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen „sázející“) může být jen 
fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, a která v souladu s herním plánem zaplatí vklad 
(sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Bezhotovostním 
placením se pro účely tohoto zákona rozumí peněžní platby platební kartou nebo 
převodem ve prospěch účtu provozovatele. Jiné bezhotovostní platby jsou zakázány. 
Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. 
Provozovatel loterií a jiných podobných her musí učinit taková opatření, aby se tyto 
osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat př edložení průkazu 
totožnosti. Oprávnění požadovat průkaz totožnosti má rovněž orgán, který kontroluje 



provozování loterií nebo jiných podobných her a osoba odpovědná za dodržování zákazu 
hry osob mladších 18 let.“.
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4. V § 1 se doplňují odstavce 8,  9 a 10,   které včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí: 

„(8)  Provozování  loterie  nebo  jiné  podobné  hry  prostřednictvím  veřejných  serverů
na internetu je zakázáno. Tento zákaz se  vztahuje i  na napomáhání  k uzavírání  sázek
a  vyplácení  výher  u loterie  nebo  jiné  podobné  hry  provozované  tímto  způsobem  a  na
šíření  reklamy  na  loterii  nebo  jinou  podobnou hru provozovanou tímto  způsobem.
Veřejným serverem se pro účely tohoto zákona rozumí centrální řídící jednotka (server), 
která umožňuje provozovat loterii a jinou podobnou hru a uzavírat sázky hráčů m i z 
jiného prostoru nebo místa, než který je pro provozování loterie nebo jiné podobné hry 
oprávněným orgánem schválen.

(9) Ve věci zakázaného šíření reklamy provozování loterie nebo jiné podobné hry 

prostřednictvím veřejných serverů na internetu se postupuje podle zvláštního zákona
1)

. 

(10) Provozovateli není dovoleno poskytovat sázejícím půjčky nebo úvěry na 
úhradu jejich vkladů (sázek), dále poskytovat sázejícím na vklady (sázky) slevy, nebo 
vklady (sázky) spojovat s jakýmkoli jiným zvýhodněním. 
_______________________
1) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.“.

4.       V § 2 písmeno i) zní:

„i) sázkové hry provozované v kasinu, a to i za pomoci mechanických nebo 
elektromechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet 
účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry; výhra se vypočítává z 
výše vkladů podle podmínek stanovených tímto herním plánem,“.

5. V   §   4   odst.   1   se   slova   „pověřená   organizace“ nahrazují slovy „pověřená
organizační složka“.

6.       V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(2) Povolení se vydá, jestliže provozování loterie a jiné podobné hry se uskuteční v 
souladu s právními předpisy, nenaruší veřejný poř ádek, neohrozí bezpečnost státu, 
fyzických ani právnických osob, není jiným způsobem v rozporu s právním řádem České 
republiky, zaručí se řádné provozování včetně řádného technického vybavení a odvede-li 
se část výtěžku na veřejně prospěšný účel v oblasti sociální a humanitární, zdravotní, 
sportovní, ochrany lidských práv, rozvoje neziskového sektoru, rozvoje regionálního 
života, ochrany životního prostředí, kulturní, vědecké nebo výzkumné nebo na oblast 
školství, péče o děti, mládež a rodinu, na zachování kulturních památek, na sport dětí, 
mládeže a zdravotně postižených nebo jestliže se odvede část výtěžku na veřejně
prospěšný účel obci, nebo na veřejně prospěšný účel nadaci, nadačnímu fondu,
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občanskému sdružení, registrované církvi, registrované náboženské společ nosti, nebo 
obecně prospěšné společnosti ( dále jen „nestátní nezisková organizace“) ve výši, která 
odpovídá v tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který 
příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných 
her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v úč etním období, př evyšuje 
výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru 
(dále jen „část výtěžku“).

Výše rozdílu do 50 50 – 100 100 – 500 500 – 1000 nad 1000

v mil. Kč
Stanovené 6 % 8 % 10 % 15 % 20 %
% odvodu

Odvod části výtěžku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku 

stanovenou zvláštním předpisem
3)

.
____________________

3) § 19 odst. 1 písm. g) zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k 
uvedení loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, 
organiza čních, finančních, technických a dalších služeb souvisejících se zajištěním 
provozu těchto her a související reklamní a propagační činnosti, přičemž činnosti 
související se zajištěním provozu těchto her může provozovatel zajišťovat sám nebo 
prostřednictvím smluvního vztahu s jinou osobou, dále odvedení části výtěžku z loterií a 
jiných podobných her na veřejně prospěšné úč ely a řádné ukončení a vyúčtování loterií 
a jiných podobných her. Provozováním loterií a jiných podobných her se také rozumí
vykonávání  všech  dalších  souvisejících  činností, které  provozovateli  ukládají  zvláštní
právní předpisy.“.

8. V § 4 odstavce 6 až 9 znějí:

„(6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), g), h), i), j), k) a podle
§ 50 odst. 3 může provozovat

a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená organizační složka  státu), nebo 
b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na 

jméno a která je založena k provozování loterií a jiných podobných her. 
c) nadace nebo nadační fond, jde-li o provozování hry podle § 2 písm. a), c) a d). 

(7) Základní kapitál akciové společnosti uvedené v odstavci 5 písm. b) činí 

minimálně
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b) 150 000 000 Kč u her podle § 2 písm. a), 
c) 150 000 000 Kč u her podle § 2 písm. c), 
d) 110 000 000 Kč u her podle § 2 písm. d), 
e) 110 000 000 Kč u her podle § 2 písm. f), 
f) 30 000 000  Kč u her podle § 2 písm. g), 
g) 60 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h), 
h) 60 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i), 
i) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. j), 
j) 2 000 000  Kč u her podle § 2 písm. k), 
k) 100 000 000 Kč u her podle § 50 odst. 3. 

(8) Sázkové hry podle § 2 písm. e) může provozovat 

a) obec, kraj nebo
b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, která je založena

k provozování loterií a jiných podobných her a   jejíž veškeré akcie znějí na jméno.
Základní kapitál akciové společnosti činí minimálně 15 000 000 Kč.

(9) Tomboly podle § 2 písm. b) může provozovat pouze právnická osoba.“. 

9. V § 4 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: 

„(10) Základní kapitál akciové společnosti podle odstavce 7 a 8 nesmí být snížen pod 
stanovenou minimální výši po celou dobu platnosti povolení. Základní kapitál ve výši 
stanovené v odstavci 7 a 8 může být tvořen pouze peně žitými vklady. Na splacení 
peněžitého vkladu nesmí být použito prostředků z půjček a úvěrů. Základní kapitál musí 
být plně splacen před podáním žádosti o povolení.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

10.      Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.“.

11.     § 4a včetně poznámek pod čarou č. 4a, 4b a 4c zní:

„§ 4a

(1) Žadatel o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 2 písm. 
a), c) až k) a podle § 50 odst. 3, který je akciovou spole čností, musí povolujícímu orgánu 
předložit doklad o bezúhonnosti fyzické osoby, která je akcionářem, statutárním orgánem 
nebo jeho členem, č lenem dozorčí rady nebo prokuristou žadatele, dále fyzické osoby, 
která je akcionářem nebo společníkem, statutárním orgánem nebo jeho členem, č lenem 
dozorčí rady nebo prokuristou právnické osoby, která je akcionářem žadatele, jakož i 
fyzické osoby, která je u žadatele ve funkci vedoucího zaměstnance, jehož pracovní 

poměr se zakládá jmenováním 
4a)

. S doklady o bezúhonnosti předloží žadatel stanovy 
nebo jiné dokumenty, ze kterých vyplývá postavení osoby, jejíž bezúhonnost se dokládá, 
k žadateli. Jestliže fyzická osoba, která je akcionářem akciové společnosti, která je 
akcionářem žadatele a jejíž akcie byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu, má
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podíl na hlasovacích právech nižší než 10 %, nemá žadatel povinnost předkládat doklad o 
bezúhonnosti této fyzické osoby.

(2) Je-li provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry stát, předkládají 
povolujícímu orgánu doklad o bezúhonnosti jeho zaměstnanci, kteří vykonávají ř ídící 
činnost při provozu loterie nebo jiné podobné hry. Je-li provozovatelem loterie nebo jiné
podobné hry obec, př edkládají povolujícímu orgánu doklad o bezúhonnosti zaměstnanci 
obecního úřadu, kteří vykonávají řídící činnost při provozu loterie nebo jiné podobné hry. 
Je-li provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry kraj, předkládají povolujícímu orgánu 
doklad o bezúhonnosti zaměstnanci krajského úřadu, kteří vykonávají řídící činnost při 
provozu loterie nebo jiné podobné hry.

(3) Je-li žadatelem o povolení k provozování hry podle § 2 písm. a), c) a d) nadace 
nebo nadační fond, předkládá povolujícímu orgánu doklad o bezúhonnosti fyzické osoby, 
která je zřizovatelem, členem správní rady, členem dozorčí rady nebo revizorem 
vykonává-li působnost dozorčí rady, dále fyzické osoby, která je společníkem právnické 
osoby, která je zřizovatelem žadatele. 

(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně

odsouzen pro 

a) trestný čin spáchaný úmyslně, nebo 
b) trestný čin hospodářský, trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných nebo trestný 

čin proti majetku
4b)

.

(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Občané České 
republiky, kteří se v posledních třech letech přede dnem podání žádosti o vydání povolení 
k provozování  loterie a  jiné  podobné  hry  nepřetržitě zdržovali  déle  než tři  měsíce
v zahraničí,  prokazují bezúhonnost  také  rovnocenným  dokladem  s úředně ověřeným
překladem  do  jazyka  českého  vydaným  soudním  nebo  správním  orgánem státu,  ve
kterém  se  zdržovali.  Cizí  státní  občané  dokládají  bezúhonnost  výpisem z evidence
Rejstříku  trestů a  rovnocenným  dokladem  s úředně ověřeným  překladem do  jazyka
českého vydaným soudním nebo správním orgánem státu, jehož jsou občany, a
rovnocenným dokladem s úředně ověř eným překladem do jazyka českého vydaným 
soudním nebo správním orgánem státu, na jehož území se zdržovali v posledních třech 
letech př ede dnem podání žádosti o vydání povolení k provozování loterie a jiné podobné 
hry déle než tři měsíce. Pokud cizí stát nevydává rovnocenný doklad výpisu z evidence 
Rejstříku trest ů, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti s úředně ověřeným 
překladem do jazyka českého učiněné před notářem nebo orgánem cizího státu. Výpis z 
evidence Rejstříku trestů, popřípadě prohlášení o bezúhonnosti, nesmí být v době
předložení starší tří mě síců. Zahraniční doklad rovnocenný výpisu z Evidence Rejstříku 
trestů nesmí být v době předložení starší šesti měsíců.

(6) Akciová společnost, nadace nebo nadační fond, které žádají o povolení k 
provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c) až k) nebo § 50 odst. 3 
poprvé, musí povolujícímu orgánu dále doložit

a) nabytí peněžitých prostředků použitých na úhradu základního kapitálu podle § 4 a 
herní jistoty podle § 4b v souladu s právními předpisy a ve výši stanovené tímto 
zákonem v § 4 a 4b; v případě nadace nebo nadačního fondu se tato povinnost týká 
pouze herní jistoty podle § 4b, 
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c) potvrzení o bezdlužnosti žadatele a jeho akcionářů vydané příslušným finančním 

úřadem 
4c)

; je-li žadatelem o povolení nadace nebo nadační fond, předkládá 
potvrzení o bezdlužnosti žadatel a jeho zřizovatelé , 

d) potvrzení o bezdlužnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu, členem 
dozorčího orgánu nebo prokuristou žadatele, dále fyzické osoby, která je členem 
statutárního orgánu, členem dozorčího orgánu nebo prokuristou právnické osoby, 

která je akcionářem žadatele, vydané příslušným finančním úřadem 
4c)

; je-li 
žadatelem o povolení nadace nebo nadační fond, předkládá potvrzení o bezdlužnosti 
fyzická osoba, která je členem správní rady, členem dozorčí rady nebo revizorem 
vykonává-li působnost dozorčí rady, 

d)    jmenný seznam akcionářů žadatele s uvedením jejich podílů na společnosti; jestliže
je  akcionářem  žadatele  právnická  osoba,  jmenný  seznam  jejích  společníků nebo
akcionářů s uvedením  jejich  podílů na  společnosti,  která  je  akcionářem  žadatele.
V seznamu se u fyzických osob  uvede jméno, příjmení, rodné číslo,  datum narození
u cizích státních občanů a  dále obec trvalého bydliště. Jmenný seznam nesmí být ke
dni podání žádosti starší sedmi dní.

(7) Je-li akcionářem žadatele cizí státní občan nebo cizí právnická osoba, předkládá 
obdobné doklady jako doklady uvedené v odstavci 6 písm. b) a c) vydané orgány státu, 
jehož je občanem nebo v němž má bydliště nebo sídlo, anebo v němž se cizí státní občan 
zdržoval déle než tři měsíce v posledních třech letech přede dnem podání žádosti o 
povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. 

(8) Je-li akcionářem žadatele společnost, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na 
oficiálním trhu, poskytne žadatel ministerstvu místo jmenného seznamu podle odstavce 6 
písm.  d)  seznam akcionářů s podílem  10% a  vyšším  na  všech  hlasovacích právech
společnosti. Jmenný seznam nesmí být ke dni podání žádosti starší sedmi dní.

(9) Akciová společnost, nadace nebo nadační fond, provozující loterie nebo jiné 
podobné hry povolené podle § 2 písm. a), c) až k) a podle § 50 odst. 3, je povinna 
předkládat povolujícímu orgánu každoročně

a) do 31. ledna doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které jsou jejími akcionáři k 

31. prosinci předchozího kalendářního roku, 

b) do 31. ledna jmenný seznam akcionářů provozovatele s uvedením jejich podílu na 
společnosti k 31. prosinci předchozího kalendářního roku; byla-li akcionářem 
provozovatele právnická osoba, také jmenný seznam jejích akcionářů nebo 
společníků k 31.  prosinci  předchozího kalendářního  roku;  u  fyzických  osob  se
v seznamu  uvede  jméno,  příjmení,  rodné  číslo, datum  narození  u  cizích  státních
občanů a dále obec trvalého bydliště,

c) do 31. ledna změny ve složení akcionářů a změny jejich podílů v předchozím 
kalendářním roce; byla-li akcionář em provozovatele právnická osoba, také změny v 
osobách jejích akcionářů nebo osobách jejích společníků a změny podílů akcionářů
nebo společníků na této společnosti v předchozím kalendářním roce, u
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fyzických osob uvede jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození u cizích státních 
občanů a dále obec trvalého bydliště,

d) do 31. srpna doklady podle odstavce 6 písm. b) a c) k 31. prosinci předchozího 
kalendářního roku.

(10) Provozovatel loterie nebo jiné  podobné hry  podle § 2 písm.  a), c) až k) nebo
§  50  odst.  3  je  povinen  nejpozději  do  jednoho  měsíce  po  dni,  v němž  došlo  ke  změně
v osobě uvedené  v odstavci 1  až 3,  písemně oznámit  tuto skutečnost  orgánu, který
povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z 
evidence Rejstříku trestů, jiný obdobný zahraniční doklad popřípadě prohlášení o 
bezúhonnosti podle odstavce 5 a doklad podle odstavce 6 písm. c), který se týká osoby, 
jež nabyla postavení vymezené v odstavci 1 až 3.

(11) Provozovatel   je   povinen   učinit  bezodkladně opatření,  aby  osoba   uvedená 
v odstavci 1 až 3, která přestane být bezúhonná nebo od ní nezíská potvrzení o 
bezdlužnosti podle odstavce 6 písm. c), nemohla nadále vykonávat 
a) funkci člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo prokuristy, je-li 

provozovatelem akciová společnost,
b) řídící činnost při provozu loterie nebo jiné podobné hry, je-li provozovatelem stát,

obec nebo kraj nebo 
c) funkci člena správní rady, člena dozorčí rady nebo revizora vykonává-li působnost 

dozorčí rady, je-li provozovatelem nadace nebo nadační fond. 

(12) Ministerstvo  uveřejňuje  každoročně k   31.  březnu  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup jmenný seznam všech akcionářů jednotlivých provozovatelů loterií a 
jiných podobných her podle § 2 písm. a), c) až k) a podle § 50 odst. 3, kteří provozovali 
tyto hry v předchozím kalendářním roce. U fyzických osob ministerstvo uvede jméno, 
příjmení a obec trvalého bydliště. Jestliže akcionáři provozovatele jsou právnické osoby,
uveřejňuje ministerstvo   též   akcionáře   nebo společníky   těchto právnických osob
s výjimkou akcionářů akciových  společností s akciemi  přijatými k obchodování na
oficiálním  trhu.  U  těchto  společností ministerstvo  uveřejní  pouze  akcionáře s 10%  a
vyšším podílem na všech hlasovacích právech společnosti.

________________

4a) § 27 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
4b) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4c) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4a se označuje jako poznámka pod čarou č. 4c, a to 
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

12.     V § 4b odstavec 1 zní:

„(1) K zajištění pohledávek státu a obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit 
na zvláštní účet u banky peněžní částku (dále jen „jistota“). Žadatel je povinen prokázat 
složení jistoty povolujícímu orgánu potvrzením v originále vydaným bankou. V potvrzení 
banky musí být uveden zákaz nakládání s jistotou bez předchozího souhlasu ministerstva, 
a v případě výherního hracího přístroje povolovaného do provozu obecním úřadem bez 

předchozího souhlasu příslušného finančního úřadu 
4c)

. Jistota musí být
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uhrazena  z vlastních  peněžních  prostředků žadatele.  Jistotu  nelze  použít   jako  zástavu.
Jistota za jednotlivé žadatele činí

a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a) a c) za všechny tyto provozované 
loterie, 

b) 10 % z herní jistiny jedné loterie podle § 2 písm. d) tvořené násobkem počtu 
emitovaných losů této loterie a cenou jednoho losu, nejvýše však 10 000 000 Kč u 
jedné loterie, 

c) 5 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e) a g), 
d) 10 000 000 Kč u her podle § 2 písm. f) a j), 
e) 30 000 000Kč u her podle § 2 písm. h), 
f) 30 000 000 Kč u her podle  § 2 písm. i), 
g) 1 000 000 Kč u her podle § 2 písm. k), 
h) 50 000 000 Kč u her podle § 50 odst. 3.“. 

13. V § 4b odst. 3 se slova „příslušný orgán obce“ nahrazují slovy „obecní úřad“. 

14. V § 4b odstavec 4 zní: 

„(4) Jistota může být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu 
uvedeného v odstavci 3 teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení 
vydáno, nebo bylo povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz 
loterie nebo jiné podobné hry. Z jistoty se přednostně uhradí

a) správní poplatky, 
b) odvod na státní dozor, 
c) místní poplatky, 
d) pokuty, 
e) část výtěžku na veřejně prospěšné účely,
f) výhry hráčů.“. 

15.     V § 4b se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Pokud jistota nepostačí, uhradí se tyto přednostní platby podle odstavce 4 písm. a) až 
f) poměrně podle jejich výše. Po úhradě všech přednostních plateb podle odstavce 4 
písm. a) až f) se z jistoty uhradí daňové nedoplatky a nedoplatky sociálního a zdravotního 
pojištění za zaměstnance provozovatele, a to poměrně podle jejich výše.

(6) Sníží-li se jistota následkem soudní exekuce pod částku stanovenou v odstavci 1, je 
provozovatel povinen doplnit chybějící částku do výše stanovené v odstavci 1 na zvláštní 
účet u banky do 15 dnů ode dne, kdy byla vykonána soudní exekuce. V téže lhůtě
předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu

4c)
originál 

potvrzení banky o aktuálním stavu doplněné jistoty.“.
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17. Za § 4c se vkládá nový § 4d, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4d zní: 

„§ 4d

Použití části výtěžku loterie a jiné podobné hry

(1) Provozovatel je povinen odvést část výtěžku z loterií a jiných podobných her podle § 
2 nebo § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním období, s výjimkou her podle § 2 
písm. e) povolovaných obecními úřady, na účet u banky jednoho nebo více příjemců
vykonávajících činnost v některé z oblastí uvedených v § 4 odst. 2, a to nejpozději do 31. 
července roku, v němž bylo provedeno vyúčtování za předchozí kalendářní rok, nebo do 
jednoho měsíce od vyúčtování hry. Převod se uskuteční na základě písemné smlouvy mezi 
provozovatelem a příjemcem, ve které je dohodnut účel užití části výtěžku v souladu s § 4 
odst. 2. Provozovatel může příjemci poskytnout zálohy. Část výtěžku z loterií a jiných 
podobných her podle § 2 nebo § 50 odst. 3 nesmí provozovatel odvést nestátní neziskové 
organizaci, jejímž je zřizovatelem, nebo jejímž zřizovatelem je akcionář provozovatele nebo 

osoba mu blízká 
4d)

, nebo je-li členem jejího statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu 

fyzická osoba nebo osoba jí blízká 
4d)

, která je akcionářem provozovatele nebo členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu provozovatele, nebo je k provozovateli v 
pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

(2) Provozovatel loterií a jiných podobných her podle § 2 nebo podle § 50 odst. 3, 
které podléhají vyúčtování v účetním období, s výjimkou her podle § 2 písm. e) 
povolovaných obecními úřady, je povinen do 31. srpna roku, v němž bylo provedeno 
vyúčtování za předchozí kalendářní rok, nebo do jednoho měsíce od vyúčtování hry, 
zaslat ministerstvu a příslušnému finančnímu úřadu 

4c)
informaci o rozdělení části 

výtěžku. V informaci provozovatel uvede tyto údaje:

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo příjemce části výtěžku, je-li právnickou 
osobou, a jméno popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého bydliště, 
případně adresu bydliště mimo území České republiky, je-li příjemce části výtěžku 
fyzickou osobou, 

b) výši převedené části výtěžku, 
c) dohodnutý účel použití části výtěžku podle § 4 odst. 2, 
d) součet částí výtěžku, který příjemce obdržel od provozovatele v uplynulých třech 

letech, 
e) zda provozovatel nebo akcionář provozovatele byl v posledních třech letech propojen

s příjemcem; v případě, že propojen je nebo v uplynulých třech letech propojen byl,
specifikuje provozovatel v informaci toto propojení,

f) zda ve statutárním   či   dozorčím   orgánu   příjemce nebo ve funkci vedoucího
zaměstnance,  jenž  je  v přímé  řídící  působnosti  příjemce,  je-li příjemcem  fyzická
osoba,  či  v přímé  řídící  působnosti  statutárního  orgánu  příjemce,  je-li  příjemcem
právnická  osoba,  je  osoba,  která  má  nebo  v posledních  třech  letech měla  postavení
statutárního nebo dozorčího orgánu provozovatele, nebo byla ve vedoucích funkcích
v přímé řídící působnosti statutárního orgánu provozovatele či v přímé řídící
působnosti    osoby    ve    vedoucí    funkci    přímo    podřízené    statutárnímu    orgánu
provozovatele, nebo osoba jim blízká 

4d)
; v případě, že propojení osob existuje, uvede

provozovatel v informaci rozsah tohoto propojení.

(3) Provozovatel výherního hracího přístroje, kterému povolení k provozování vydal 
obecní úřad, odvede část výtěžku této obci ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Obec může
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použít část výtěžku pouze na veřejně prospěšný účel podle § 4 odst. 2, a to v plné výši. 
Provozovatel výherního hracího přístroje informuje př íslušný finanční úřad 

4c)
o splnění 

povinnosti podle věty první do jednoho měsíce od data odvodu části výtěžku obci.

(4) Příjemce části výtěžku z loterií a jiných podobných her je povinen tyto prostředky 
použít v plné výši k veřejně prospěšným účelům uvedeným v § 4 odst. 2 a stanoveným po 
dohodě s provozovatelem nejpozději do dvou let po obdržení části výtěžku. Příjemce je 
povinen doložit provozovateli použití části výtěžku v souladu se stanoveným účelem, 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tyto prostředky zcela použil, nejpozději však do třiceti 
dnů po uplynutí lhůty pro jejich použití. Příjemce dokládá užití části výtěžku zejména kopií 
účetního dokladu nebo zápisu v úč etních knihách. Nesplní -li příjemce některou z povinností 
uvedených v tomto odstavci, je povinen přijatou část výtěžku provozovateli vrátit bez 
zbytečného odkladu. O č ást výtěžku, kterou příjemce ve stanové lhůtě nepoužil, se zvyšuje 
část výtěžku na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 2.

(5) Provozovatel je povinen údaje o použití části výtěžku nahlášené př íjemcem 
předložit povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu 

4c)
nejdéle do jednoho 

měsíce po jejich obdržení od příjemce. Příslušný finanční úřad 
4c)

je oprávně n provést u 
příjemce kontrolu použití části výtěžku do tří let po předložení informace podle věty 
první. Finanční úřad informuje o výsledku kontroly povolující orgán. Provozovatel je 
dále povinen oznámit povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu 

4c)
nesplnění 

povinnosti příjemce v souvislosti s přijetím části výtěžku podle odstavce 4 nejdéle do 
jednoho měsíce poté, co nesplnění této povinnosti zjistil.

(6) Provozovatel loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f) až k), 
provozovatel hry podle § 2 písm. e), kterému povolení vydalo ministerstvo, nebo 
provozovatel loterie a jiné podobné hry podle § 50 odst. 3, je povinen do 30 dnů po 

zaslání zprávy o rozdělení části výtěžku ministerstvu a příslušnému finančnímu úřadu 
4c 

)
zveřejnit 

a) vyúčtování hry v Obchodním věstníku, 
b) rozdělení části výtěžku v Obchodním věstníku s uvedením údajů podle odstavce 2 

písm. a) až c), přičemž u fyzických osob uvede pouze jméno a příjmení a obec 
trvalého bydliště. 

(7) Provozovatel uveřejní  ve lhůtě uvedené v odstavci 6 vyúčtování hry a rozdělení 
č ásti výtěžku také způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně pěti let s 
uvedením všech údajů podle odstavce 2, přičemž u fyzických osob uvede pouze jméno
a příjmení a obec trvalého bydliště. 

(8) Provozovatel loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. e) v případě, že povolení 

vydal obecní úřad, je povinen do 30 dnů po vyúčtování hry zveřejnit 

a) vyúčtování hry v Obchodním věstníku, 
b) rozdělení části výtěžku jednotlivým obcím, jejichž obecní úřady vydaly povolení, v 

Obchodním věstníku. 

(9) Provozovatel hry podle § 2 písm. e), kterému povolení vydal obecní úřad, 
uveřejní ve lhůtě uvedené v odstavci 8 vyúčtování hry a rozdělení části výtěžku také 
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně pěti let s uvedením 
identifikačních údajů obce a dalších údajů podle odstavce 2.
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(11) Ministerstvo  uveřejní  každoročně do  30.  listopadu  způsobem  umožňujícím 
dálkový přístup  po  dobu  minimálně pěti  let  údaje o výši odvodu  části  výtěžku
jednotlivými  provozovateli  za  předchozí  kalendářní rok podle odstavce  2,  přičemž
u fyzických osob uvede pouze jméno a příjmení  a místo trvalého bydliště. Pokud  loterii
a jinou podobnou hru povolil obecní úřad, uveřejňuje informaci o využití části výtěžku
na veřejně prospěšný účel podle § 4 odst. 2 vyvě šením na své úř ední desce a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup po dobu minimálně pěti let, a to do 30 dnů po využití části 
výtěžku.

_________________

4d) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

17.     § 5 zní:

„§ 5

(1) Bez souhlasu Ministerstva vnitra nemůže ministerstvo vydat povolení k 
provozování loterie nebo jiné podobné hry žadateli, který o toto povolení žádá poprvé, ani 
zaregistrovat žadatele o povolení provozovat výherní hrací přístroj. To neplatí pro hry 
podle § 2 písm. b), a je-li herní jistina nižší než 500 000 Kč, též pro hry podle § 2 písm. 
a), c) a d). Pokud Ministerstvo vnitra souhlas neudělí, ministerstvo žádost o povolení k 
provozování loterie nebo jiné podobné hry, nebo žádost o zaregistrování žadatele o 
povolení k provozování výherních hracích přístrojů zamítne. Souhlas Ministerstva vnitra 
se nevydává ve správním řízení.

(2) Ministerstvo vnitra souhlas vydá, jestliže provozování loterie nebo jiné podobné 
hry
a) neohrožuje bezpečnost fyzických nebo právnických osob ani není v rozporu s jinými 

bezpečnostními zájmy státu, nebo 
b)    nenarušuje   závažným   způsobem   veřejný   pořádek,   ani   není   jiným   způsobem

v rozporu s právním řádem České republiky.

(3) Nevyjádří-li se Ministerstvo vnitra písemně do 90 dnů ode dne, kdy obdrželo 
žádost od ministerstva, má se za to, že Ministerstvo vnitra souhlas podle odstavce 1 
udělilo. Ve zvlášť složitých případech lze lhůtu k vyjádření na základě vzájemné 
písemné dohody Ministerstva vnitra s ministerstvem přiměřeně prodloužit. Ministerstvo 
rozhodne o žádosti o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, nebo o 
žádosti o registraci žadatele o povolení k provozování výherních hracích přístrojů, do 30 
dnů od obdržení souhlasu Ministerstva vnitra, nebo do 30 dnů od marného uplynutí lhůty 
pro vyjádření Ministerstva vnitra. 

(4) Ministerstvo informuje Ministerstvo vnitra o zániku povolení k provozování 
loterie nebo jiné podobné hry, ke kterému se Ministerstvo vnitra vyjadřovalo, ve lhůtě 15 
dnů ode dne zániku povolení. 

(5) Jestliže dojde ke změně v osobách uvedených v § 4a odst. 1 a 3, požádá 
ministerstvo Ministerstvo vnitra, aby posoudilo, zda touto změnou nejsou ohroženy 
zájmy státu uvedené v odstavci 2. Jestliže Ministerstvo vnitra sdělí, že touto změnou jsou 
ohroženy zájmy státu uvedené v odstavci 2, zahájí ministerstvo neprodleně řízení o 
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odnětí povolení provozovateli nebo řízení o odnětí registračního čísla provozovateli her 
podle § 2 písm. e).

(6) Pokud se Ministerstvo vnitra dozví skutečnosti, které mají vliv na posuzování 
skuteč ností podle odstavce 2, oznámí to neprodleně ministerstvu, které zahájí řízení o 
odnětí povolení provozovateli, nebo řízení o odnětí registračního čísla provozovateli her 
podle § 2 písm. e).“.

18.       Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„ 5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.“.

19. § 16 včetně nadpisu se zrušuje. 

20. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Oprávnění požadovat průkaz 
totožnosti má rovněž orgán, který kontroluje provozování výherního hracího 
přístroje.“. 

21. V § 17 odstavec 4 zní: 

„(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 5 Kč a u výherních hracích přístrojů
umístěných v kasinech 50 Kč . Nejvyšší výhra z jedné hry činí 750 Kč a u výherních 
hracích přístrojů umístěných v kasinech 50 000 Kč. Nejvyšší vsazenou částku a nejvyšší 
výhru z jedné hry u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu a provozovaných za 
cizí měnu stanoví ministerstvo v povolení.“.

22.     V § 17 odstavec 6 zní:

„(6) Nejvyšší hodinová prohra u výherních hracích přístrojů je 2 000 Kč a u 
výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. Hodinová prohra je 
součinem nejvyššího vkladu do jedné hry, nejvyššího počtu her za jednu hodinu a setiny 
rozdílu mezi číslicí jedno sto a nastaveným výherním podílem v procentech. Je-li výherní 
hrací přístroj provozován v kasinu za cizí měnu, stanoví výherní podíl a nejvyšší 
hodinovou prohru ministerstvo v povolení.“.

23.     V § 17 odstavce  8 a 9 včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

„(8) Výherní hrací přístroje smě jí být provozovány v kasinech a v hernách. Dále 
smějí být provozovány v maximálním počtu tří kusů v pohostinských zařízeních a 
dalších místech, která splňují podmínky zvláštního režimu podle odstavce 10.

(9) Hernou se rozumí provozovna 
5a)

, kterou tvoří místnost, nebo soubor místností 
určených zejména k provozování loterií a jiných podobných her a výherních hracích 
přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn dozor. Dozor musí vykonávat 
osoba starší 18 let, která je bezúhonná. Pro dokládání bezúhonnosti platí ustanovení § 4a
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obdobně. Do herny je zákaz vstupu osob mladších 18 let. Provoz herny se řídí 
schváleným herním řádem umístěným na viditelném místě v herně.

______________________

5a) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“.

24.     V § 18 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Ministerstvo vede registr žadatelů o povolení k provozování výherních hracích 
přístrojů a provozovatelů výherních hracích přístrojů. V registru ministerstvo uvádí
obchodní  firmu žadatele  o  povolení k provozování výherních  hracích přístrojů a
provozovatele výherních hracích přístrojů, jeho sídlo a identifikační číslo .   Žádost o
povolení   výherního   hracího   přístroje může podat   pouze   osoba,   které   ministerstvo
přidělilo registrační číslo.  Ministerstvo přidělí registrační číslo žadateli, který mu doloží
splnění  povinností uvedených  v  §  4, 4a a 4b  a po udělení  souhlasu Ministerstva
vnitra podle § 5.  Ministerstvo vydává osvědčení  o přidělení  registračního čísla na dobu
pěti let. Ministerstvo zveřejní obchodní firmu žadatele a jeho registrační číslo ve lhůtě tří 
pracovních dnů po vydání osvědčení o p řidělení registrač ního čísla na svých 
internetových stránkách. Držitel registračního čísla je povinen oznámit ministerstvu 
všechny změny, jež jsou rozhodné pro přidělení registračního čísla, do tří dnů po dni, v 
němž nastaly.“.

Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7.

25. 25.   V § 18 odst. 4 se slovo „kalendářního“ zrušuje.

26. 26. V § 18 se zrušuje odstavec 5. Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako

odstavce 5 a 6. 

27. 27. V § 18 odst.  6 se věta druhá nahrazuje větou “Provozovatel je povinen označit
výherní hrací přístroj známkou ihned při jeho uvedení   do provozu.“.

28. V § 19 odst. 2 písm. a) se za slovem „náležitosti“ vkládají slova „včetně přidělení 

registračního čísla vydaného ministerstvem podle § 18 odst. 1.“. 

29. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Vyúčtování podle odstavce 1 musí obsahovat registrační číslo provozovatele 
výherních hracích přístrojů, výrobní číslo a název výherního hracího přístroje, místo a 
dobu provozování výherního hracího př ístroje, údaj o vložených finančních prostředcích 
a vyplacených výhrách, údaj o příjmu ze hry, o zaplacených správních poplatcích, o 
propočtu odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely za jednotlivý výherní hrací 
přístroj.“.
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30.   § 21  včetně nadpisu zní:

„§ 21

Povolování sázek

(1) Povolení k provozování kursových sázek podle   § 2 písm. h) vydává na žádost
ministerstvo.   Žadatel  je  povinen  uvést  v žádosti   jméno  popřípadě jména  a  příjmení,
rodné  číslo  a  místo  trvalého  bydliště  vedoucího  pobočky  a  rovněž    všech  fyzických
osob pověřených přijímat sázky. Tyto osoby vykonávají u žadatele činnost podle věty 
druhé v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr 

4a)
. V případě , že pobočku provozuje pro provozovatele právnická osoba na 

základě obchodní smlouvy, musí žadatel v žádosti o povolení uvést osoby, které u této 
právnické osoby zastávají funkci nebo vykonávají činnost podle věty druhé. Vedoucí 
pobočky a osoby pověřené přijímat sázky musí být bezúhonné. Pobočkou se pro účely 
tohoto zákona rozumí sběrna určená pro příjem a výplatu kursových sázek s viditelným 
označením obchodní firmy a adresy provozovatele. V pobočce musí být viditelně
umístěna informace o zákazu hry osobám mladším 18 let.

(2) Ministerstvo vydává povolení nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví 
podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a uloží 
žadateli povinnost oznamovat ministerstvu, příslušnému finančnímu úřadu 

4c)
, jakož i 

finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu má být pobočka otevřena, 30 dní předem
otevření  pobočky  s uvedením  její  adresy,  provozní doby,  jména  popřípadě jmen a
příjmení a místa trvalého bydliště vedoucího pobočky a osob pověřených přijímat sázky
a v téže lhůtě doložit  také jejich bezúhonnost.

(3) Provozovatel je povinen písemně oznámit ministerstvu, příslušnému finančnímu 
úřadu 

4c)
a finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází pobočka, jíž se 

ohlašovaná změna týká, jakoukoli změnu v osobách uvedených v odstavci 1 do 7 dnů
ode dne, kdy nastala. V téže lhůtě oznamuje písemně provozovatel i ostatní změny v 
provozování vč etně uzavření pobočky. Spolu s tímto oznámením zašle provozovatel 
orgánům v tomto odstavci uvedeným i doklad o bezúhonnosti osob, které nově nabyly 
postavení uvedené v odstavci 1.

(4) Pro dokládání bezúhonnosti osob uvedených v odstavci 1 platí ustanovení § 4a 
obdobně.“.

31. V § 22 se slova „ podle § 4b odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „podle § 4b odst. 1 
písm. e)“. 

32. V § 22 se slova  „ve výši 10 000 000 Kč“ nahrazují slovy „ ve výši 60 000 000 Kč“. 

33.     § 24 se včetně poznámky pod čarou č. 9   zrušuje.
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34. § 25 se zrušuje. 

35. § 26 zní: 

„§ 26

(1) Osoby stanovující kurzy nebo zajišťující informace pro stanovení kurzů a osoby 
oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož uvedené 
činnosti vykonávají.

(2) Provozovatel, který má více než jednu pobočku, je povinen stanovovat pomocí 
výpočetní techniky on–line kurzy centrálně a vést evidenci těchto kurzů, jejich změn, 
uzavření kurzů a časových údajů, ze kterých musí být patrné, kdy byl kurz stanoven, 
změněn nebo uzavřen. Evidenci uchovává nejméně po dobu pěti let po uplynutí doby, na 
kterou bylo vydáno povolení. 

(3 )Osoby oprávněné přijímat sázky nesmí od sázejícího přijmout sázku bez 
zaplacení vkladu,“.

36. V § 28 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a provozovatelé se sídlem na 

území města Ostravy Finančnímu úřadu Ostrava I,“. 

37. V § 29 se za větu druhou vkládá věta „Provozovatelé se sídlem na území města 

Ostravy platí tento odvod na účet Finančního úřadu Ostrava I.“. 

38. Na konci § 31 se doplňuje věta „Oprávnění požadovat průkaz totožnosti má 

rovněž orgán, který kontroluje provozování kursových sázek.“. 

39. V § 32 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí: 

(2) Kasinem se rozumí provozovna 
5a)

tvořená souborem místností, které jsou 
určeny zejména k provozování sázkových her v kasinu, a to i za pomoci mechanických a 
elektromechanických zařízení definovaných v § 2 písm. i). V kasinu musí být zvláštní 
místnost určená pro monitorovací zařízení. V kasinu musí být návštěvníkům po celou 
otevírací dobu umožněno hrát minimálně na třech stolech živé hry, přičemž alespoň
jeden z těchto stolů musí být určen pro mechanickou ruletu. Živou hrou se pro účely 
tohoto zákona se rozumí hra řízená zaměstnancem provozovatele, který obsluhuje herní 
zařízení, vydává hráčům žetony a u karetních her rozdává karty a zastupuje 
provozovatele proti hráči. Provoz sázkových her v kasinu se řídí herním plánem a 
návštěvním řádem schváleným ministerstvem. Náležitosti stanovené pro kasino musí být 
provozovatelem dodržovány po celou dobu platnosti povolení. 

(4) Označení „kasino“ nebo „casino“, jejich složeniny, překlady nebo slova od nich 
odvozená mohou používat pouze držitelé povolení k provozování sázkových her v kasinu 
pro budovu, část budovy nebo soubor místností, které splňují podmínky podle odstavce 2. 
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(5) Osoba, které bylo vydáno povolení k provozování sázkových her podle § 2 
písm. i), může provozovat povolené hry pouze svým jménem a na svůj účet. Jiným 
osobám je provozování sázkových her podle § 2 písm. i) zakázáno. Všechny osoby, jež 
zajišťují plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti provozovatele, musí 
být v hlavním pracovním poměru k provozovateli.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7.

40. V § 32 odst.   6 se slova „základní jmění v souladu s § 4 odst. 8 činí alespoň 30
000 000 Kč“ nahrazují slovy „základní kapitál  v souladu s § 4 odst. 7 písm. g) činí
alespoň 60 000 000 Kč“.

41. V § 37 se za slovo „obrazově“ doplňují slova „v barvě“ a slova   „90 kalendářních
dnů“ nahrazují slovy „jednoho roku“.“

42.     V § 43 odstavec 1 zní:

„(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zahájí s provozovatelem 
správní řízení o odně tí povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo 
okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, jestliže se 
ukáže, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné, jestliže 
provozovatel přestane splňovat podmínky pro vydání povolení nebo řádně a včas 
neodvede stanovenou část výtěžku na ve řejně prospěšné účely v zákonem stanovených 
lhůtách nebo jestliže ministerstvo obdrží od Ministerstva vnitra oznámení podle § 5 odst. 
5.“.

43. V § 46 odst. 1  písm. a) se slovo„obce“ nahrazuje slovy„obecní úřady“. 

44. V § 46 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňuje věta „Je-li sídlo provozovatele 
nebo jeho provozovna na území města Ostravy, vykonává státní dozor Finanční 
úřad Ostrava I,“. 

45. V § 46b se odstavce 3 až 5 zrušují. 

46. § 48  včetně nadpisu zní: 

„§ 48

Přestupky a správní delikty na úseku provozování loterií a jiných podobných her
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(2) Správního deliktu se dopustí provozovatel, který 

a) provozuje zakázanou spotřebitelskou loterii nebo soutěž, anketu a jinou akci o ceny 
bez ohlášení příslušnému finančnímu úřadu

4c)
(§ 1 odst. 4), 

b) provozuje  loterii,  tombolu  a  jinou  podobnou  hru  bez  povolení,  nebo  ji  provozuje 
v rozporu s tímto  zákonem,  herním plánem,  návštěvním  řádem  nebo  v rozporu
s podmínkami, které mu byly v povolení vydaném na základě zákona uloženy,

c) nesplní   povinnost   zaslat   vyúčtování provozu   jednotlivých   výherních   hracích
přístrojů příslušnému finančnímu úřadu 

4c)
budˇ  vůbec nebo ve lhůtě uvedené v § 20

odst. 1,
d) provozuje   loterii   nebo   jinou   podobnou hru   prostřednictvím   veřejných   serverů

na internetu,
e) napomáhá  uzavírání  sázek  a  vyplácení  výher  z loterie  nebo  jiné  podobné  hry

provozované prostřednictvím veřejných serverů na internetu,
f) neoznámí povolujícímu orgánu skutečnosti nebo nepředloží doklady uvedené v § 4a 

odst. 9 a 10, 
g) neodvede část výtěžku buď vůbec nebo ve lhůtě uvedené v § 4d odst. 1 nebo 3, 
h) neposkytne ministerstvu a příslušnému finančnímu úřadu 

4c)
informace v rozsahu 

podle § 4d odst. 2, 
i) nesdělí údaje o užití části výtěžku povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu 

úřadu 
4c)

ve lhůtě uvedené v § 4d odst. 5, 
j) nezveřejní informace v rozsahu a lhůtách stanovených v § 4d odst. 6 až 9, 
k) nesplní ve lhůtě uvedené v § 4d odst. 3 povinnost informovat příslušný finanční 

úřad 
4c)

o odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů obci, 
která povolení k provozování těchto výherních hracích přístrojů vydala, 

l) umožní zúčastnit se hry osobě mladší 18 let, 
m) provozuje nepovolený výherní hrací přístroj, 
n)   provozuje výherní   hrací přístroj,   který    neodpovídá svým technickým provedením

§  17 odst. 3 až 6, 
o) nedodržuje náležitosti kasina stanovené v § 32 odst. 2 po celou dobu platnosti 

povolení, 
p) používá označení „casino“ nebo „kasino“, jejich složeniny, překlady nebo slova od 

nich odvozená v rozporu s § 32 odst. 3, 
q) nedodržuje zákaz uvedený v § 32 odst. 4. 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

a) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene a), 
b) do 500 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene b), 
c) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene c) a k), 
d) do 500 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene  d), 
e) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene  e), 
f) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene f), 
g) do 500 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene g), 
h) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene h), i) nebo j), 
i) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene l), 
j) do 500 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene m), 
k) do 500 000 Kč,  jde-li  o správní delikt podle písmene n). 
l) do 300 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle  písmene o), 
m) do 100 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene p), 
n) do 500 000 Kč,  jde-li o správní delikt podle písmene q). 
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(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f), g), h), i), j), o) nebo q) lze vedle 
pokuty též odejmout povolení nebo registrační číslo provozovatelům sázkových her podle 
§ 2 písm. e). 

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l), m) nebo n) povolující orgán vedle 
pokuty též odejme povolení, a to na všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci. 
Povolující orgán může vydat nové povolení tomuto provozovateli nejdříve po uplynutí tří 
let ode dne odnětí povolení. Tento zákaz se vztahuje i na žadatele o povolení, jehož 
akcionáři jsou fyzické osoby, které byly akcionáři u provozovatele, který se dopustil 
správního deliktu podle odstavce 1 písm. l), m) nebo n) a rovněž na žadatele o povolení, 
jehož akcionářem je právnická osoba, jejímiž akcionáři nebo společníky jsou fyzické 
osoby, které byly akcionáři u provozovatele, který se dopustil správního deliktu podle 
odstavce 1 písm. l), m) nebo n). Za správní delikt podle odstavce 1 písm. l), m) nebo n) 
může ministerstvo provozovateli též odejmout registrační číslo. 

(5) Správním orgánem příslušným k řízení o správním deliktu podle odstavce 1 písm. 
a) v prvním stupni je finanční úř ad v sídle provozovatele spotř ebitelské loterie nebo v 
sídle provozovatele soutěže, ankety a jiné akce o ceny. Správním orgánem příslušným k 
řízení o správním deliktu podle odstavce 1 písm. d) a e) v prvním stupni je příslušný 
finanční úřad 

4 c)
. Správním orgánem příslušným k řízení o správním deliktu podle 

odstavce 1 písm. h) a i) v prvním stupni, pokud se tohoto deliktu dopustil provozovatel 
hry podle § 2 písm. e) povolené obecním úřadem, je příslušný finanční úřad 

4c)
. 

Správním orgánem příslušným k řízení o správním deliktu v ostatních případech 
uvedených v odstavci 1 je orgán státního dozoru uvedený v § 46 odst. 1 písm. a) až c).

(6) Správním orgánem příslušným v prvním stupni k řízení o odnětí povolení podle 
odstavce 3 a 4 je povolující orgán. V případě řízení o odebrání registračního čísla 
provozovateli sázkových her podle § 2 písm. e) je tímto orgánem ministerstvo. 

(7) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která 

a) provozuje loterii nebo jinou podobnou hru, 
b) provozuje   loterii   nebo   jinou   podobnou   hru   prostřednictvím veřejných serverů

na internetu,
c) napomáhá  uzavírání  sázek  a  vyplácení  výher  z loterie  nebo  jiné  podobné  hry

provozované prostřednictvím veřejných serverů na internetu,
d) nedbá jako osoba, která je na listině obsahující povolení k provozování loterie nebo 

jiné podobné hry označena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osobám 
mladším 18 let, o dodržení tohoto zákazu, 

e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost, stanovenou tímto zákonem, o sázejících a 
jejich účasti na hře. 

(8) Za přestupek podle odstavce 7 lze uložit pokutu 

a) do 500 000 Kč,  jde-li o přestupek podle písmene a), 
b) do 500 000 Kč,  jde-li o přestupek podle písmene b), 
c) do 300 000 Kč,  jde-li o přestupek podle písmene c), 
d) do 300 000 Kč,  jde-li o přestupek podle písmene d), 
e) do 50 000 Kč,   jde-li o přestupek podle písmene e). 
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(9) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupku v prvním stupni je

u přestupku podle odstavce 7 písm. b) a c) příslušný finanční úřad 
4 c)

. Správním 
orgánem př íslušným k ř ízení o přestupku v prvním stupni u přestupku podle odstavce 7 
písm. a) a d) je orgán státního dozoru podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) . Správním 
orgánem příslušným v řízení o přestupku v prvním stupni podle odstavce 7 písm. e) je 
finanční úřad vykonávající státní dozor, pokud se tohoto přestupku dopustila osoba, která 
je k provozovateli v pracovně právním či obdobném poměru, finanční ředitelství 
nadřízené finančnímu úřadu vykonávajícímu státní dozor, pokud se přestupku dopustil 
zaměstnanec tohoto finančního úřadu a ministerstvo, pokud se přestupku dopustil 
zaměstnanec finančního ředitelství nebo ministerstva.

(10) Pokuty za přestupek nebo správní delikt uložené finančním úřadem, finančním 
ředitelstvím nebo ministerstvem jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty uložené obecním
úřadem jsou příjmem této obce. Pokuty uložené krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu 
kraje. 

(11) Přestupek nebo správní delikt nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden 
rok. 

(12) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení 
nabylo právní moci. Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil. Při vymáhání 

nedoplatků se postupuje podle zvláštního právního  předpisu 
10)

.“.

47. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který zní: „§ 

48b

(1) Obecní úřad, který vydal povolení k provozování loterie, tomboly nebo výherního 
hracího přístroje a toto povolení podle § 43 odejmul, může rozhodnout, že výtěžek bude 
odveden do rozpočtu této obce. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel 
provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a obecní úřad byl toto povolení 
oprávněn vydat. 

(2) Finanční úřad může rozhodnout, že výtěžek loterie nebo jiné podobné hry 
provozované v jeho územním obvodu bez povolení, které bylo oprávněno vydat 
ministerstvo, bude odveden do státního rozpočtu České republiky. 

(3) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 
a toto povolení podle § 43 odejme, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude 
odveden do státního rozpočtu České republiky.“.

48. V § 49 se v obou větách  slova „ § 50 odst. 4“ nahrazují slovy „ § 50 odst. 4 a 5“. 

49. V § 49 se slova „V územně členěných městech se zvláštním postavením“ 

nahrazují slovy „Ve statutárních městech“. 
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51. V § 50 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry v kasinu 
mohou být provozovány pouze na místech vyhláškou určených nebo stanovit, na kterých 
veřejně přístupných místech v obci je provozování sázkových her v kasinu zakázáno. 
Povolení k provozování sázkové hry v kasinu vydaná před nabytím účinnosti vyhlášky 
obce podle věty první nejsou dotčena touto vyhláškou.“.

51. Za § 50 se vkládají nové § 50a až 50c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou 

č. 13 znějí:

„ § 50a

Informační systémy

(1) Ministerstvo vnitra pro plnění úkolů podle tohoto zákona vede informační 
systémy obsahující údaje o

a) vydaných stanoviscích k žádostem o povolení k provozování loterie nebo jiné podobné 
hry a o jejich držitelích a

b)    zrušených povoleních k provozování loterie nebo jiné podobné hry.

(2) Informační systémy vedené podle odstavce 1 obsahují osobní údaje v rozsahu 
údajů uvedených na žádosti ministerstva o souhlas podle § 5 nebo v rozsahu údajů
uváděných na ostatních tiskopisech vyplňovaných podle tohoto zákona nebo údajů
získaných v řízení podle tohoto zákona.

§ 50b

Uchovávání údajů a dokumentace

(1) Údaje v informačních systémech vedených podle § 50a mohou být uchovávány 
v písemné formě, na technických nosičích dat nebo způsobem kombinujícím uvedené 
formy a ve stejné formě i přenášeny. 

(2) Údaje evidované technickými nosiči dat se uchovávají po dobu 10 let od zániku 

platnosti povolení k provozování loterie a jiné podobné hry. 

(3) Údaje evidované v písemné formě se uchovávají po dobu 5 let od zániku 

platnosti povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. 

(4) Při uchovávání dokumentace související s vedením informačního systému se 

postupuje podle zvláštního právního předpisu 
13)

. 
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§ 50c

Poskytování údajů

Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z informač ních systémů vedených podle tohoto 
zákona, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je 
Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

________________
13) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.“.

Čl II.

Přechodná ustanovení

1. Řízení o povolení loterie a jiné podobné hry zahájené přede dnem účinnosti tohoto 
zákona se dokončí podle dosavadních právních předpis ů. Platnost povolení k 
provozování loterií a jiných podobných her vydaných podle dosavadních právních 
předpisů není tímto zákonem dotčena. Pokud provozovatel loterie nebo jiné podobné 
hry podle § 2 nebo § 50 odst. 3, nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem, musí 
je splnit do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li stanoveno 
jinak; nesplní - li je v této lhůtě, povolující orgán mu povolení odejme.

2. Provozovatelé, kteří provozují loterie a jiné podobné hry na základě povolení 
vydaného podle dosavadních právních předpisů nebo v řízení dokončeném podle 
bodu 1 (dále jen „dosavadní povolení“) předloží povolujícímu orgánu do 31. ledna 
2007 potvrzení banky o složení jistoty podle § 4b tohoto zákona.

3. Provozovatelé, kteří provozují loterie a jiné podobné hry na základě dosavadních 
povolení, předloží poprvé doklady a údaje podle § 4a odst. 9 písm. a) až c) do 31. 
ledna 2007 a doklady podle § 4a odst. 9 písm. d) do 31. srpna 2007. 

4. Pokud valná hromada provozovatele loterie a jiné podobné hry, který je akciovou 
společností, rozhodla o zvýšení základního kapitálu do dne účinnosti tohoto zákona, 
zvyšuje akciová společnost základní kapitál v souladu s tímto usnesením valné hromady, 
pokud valná hromada nerozhodne jinak. 
5. Ministerstvo financí požádá Ministerstvo vnitra o posouzení, zda provozování loterií 

a jiných podobných her na základě dosavadních povolení neohrožuje zájmy státu 
uvedené v čl. I bodě 17 (§ 5 odst. 2) 

a) do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jde-li o provozovatele her 
podle § 2 písm. i), 

b) do 31. 12. 2006 jde-li o provozovatele her podle § 2 písm. a) až h), j) až k) nebo 
§ 50 odst. 3. 

6. Pokud Ministerstvo vnitra k žádosti Ministerstva financí podle bodu 5 sdělí, že 
provozováním určité loterie a jiné podobné hry jsou ohroženy zájmy státu uvedené v 
čl. I bodě 17 (§ 5 odst. 2), zahájí Ministerstvo financí neprodleně řízení o odnětí 
povolení jejímu provozovateli. 
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Čl. III
Př edseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Čl. IV

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Sazebník Část I položka 21 
– Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů písmeno c) zní:

„c)Vydání povolení k provozování sázkových her podle § 2 
písm. e) zákona, za každý výherní hrací přístroj
-     nejdéle na 3 měsíce Kč 10 000
- nejdéle na 6 měsíců Kč 16 000
- nejdéle na 12 měsíců Kč 30 000.“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.



Příloha č. 5 - Scénáře jednotlivých kroků dynamické strategické rozvahy

1. Krok – Scénáře vývoje trhu v sektoru

Scénář 1: Přijetí novely zákona 

Poptávka – se bude výrazným způsobem snižovat, vzhledem k tomu, že velké procento obcí 

by využilo možnosti výrazně omezit, nebo přímo zakázat provozovny hracích automatů na 

vlastním území. Provozovatelé budou muset tedy rušit své provozovny, což bude znamenat 

výrazný pokles poptávky jak u výrobců, tak u distributorů herních automatů a VLT. V tomto 

případě nepomohou žádné inovace, protože se nejedná o vůli zákazníků, ale o vládní zásah. 

Nabídka – společnosti mohou inovovat. Protože se zajisté najde nějaká část z celkového počtu 

obcí, které podnikání tohoto druhu neomezí, tím směrem se pak budou vyvíjet veškeré 

nabídkové kroky. Společnosti se budou také snažit zaměřit na nabídku do zahraničí.

Ostatní faktory – substituty neexistují, ale poptávka nevzrůstá, naopak bude klesat. 

Scénář 2: Nepřijetí novely zákona – pokračující krize

Poptávka – stále stagnuje, kupní síla zákazníků záleží na koncových zákaznících, kteří 

již nemají tolik finančních prostředků, které by mohli utratit v hernách, avšak, i doposud. 

Minimálně v ČR je zájem koncových uživatelů poměrně vysoký. Je nutné i nadále inovovat, 

aby to motivovalo zákazníky k jejich neustálému zájmu o tento segment trhu. 

Nabídka – pokračování inovací v mezích, ve kterých to dovoluje finanční situace 

společností. Neustálé vyvíjení nových her, či celých automatů, nebo vyvíjení nových technik, 

softwarů, se kterými poté vstup na trh a tím získání konkurenční výhody. 

Ostatní faktory – substituty neexistují, nebo nejsou natolik atraktivní, dodavatelé jsou 

především zahraniční velké společnosti, které stále disponují stejně kvalitním zbožím. Kupní 

síla zákazníků sice klesá, avšak, ne tolik, jak by se očekávalo. 

Scénář 3: Nepřijetí novely zákona – růst ekonomiky

Poptávka – stagnující nebo se mírně zvyšující poptávka koncových zákazníků by 

znamenala pro společnosti stále stejně vysokou poptávku od společností, které automaty či 

terminály provozují, ale se vzrůstem ekonomiky, by geometrickou řadou vzrůstal i zájem 

koncových zákazníků a tím pádem i zájem provozovatelů. V této chvíli budou těžit ty 

společnosti, které nejen vyrábí a distribuují, ale také provozují automaty a terminály. 



Nabídka – opět to stejné, inovace, avšak ve větším měřítku, s nárůstem poptávky, 

nárůst finančních prostředků na výzkum a vývoj, který se v tomto segmentu nemůže zastavit. 

Vývoj nových možností starých přístrojů, nebo ještě lépe rychlý vývoj nových přístrojů. 

Ostatní faktory – i když by ekonomika rostla, téměř neexistují faktory, které by 

omezovaly tento segment, nebo jsou velmi málo zastoupené. Ekologickou politiku přijaly již 

všechny společnosti v oboru. Ekologická politika je již delší dobu nedílnou součástí každého 

směru podnikání, ať již za krize, nebo při růstu ekonomiky. 



2. Krok – Scénáře vývoje procesů v sektoru

Scénář

Vývoj procesů v sektoru je důležitým pro celé odvětví a pro jednotlivé společnosti. 

V tomto případě je možné utvořit pouze jeden scénář, protože v tomto případě sledují zřejmě 

všechny společnosti v odvětví jeden hlavní trend. 

Výzkum a vývoj bude pokračovat vzrůstajícím tempem, protože každá ze společností 

bude chtít dosáhnout konkurenční výhody a společnosti, které mají pomalou 

vědeckovýzkumnou základnu budou chvíli tratit. Proto je vyvíjen tlak především na rychlost 

výzkumu a zrychlování vývoje nových výrobků, či inovací výrobků stávajících. 

Inovace a zrychlování se budou týkat nejen samotných výrobků, ale také procesu 

výroby daných produktů a to tak, aby společnosti byly schopny okamžitě po vyvinutí nového 

produktu, tento zahrnout do normálního procesu výroby tak, aby bylo přizpůsobování 

pracovníků i výrobních strojů provedeno v co nejkratším možném čase. 

V neposlední řadě je zde distribuce. Distribuční služby musí být především na kvalitní 

úrovni a také rychlé. Trend zde bude směřovat k tomu, aby společnosti poskytovaly určité 

bonbónky k celému distribučnímu řetězci, jako například poskytování pozáručního servisu 

zdarma, či se slevami a další služby, které budou mírným způsobem zvyšovat logistické 

náklady, avšak v konečném důsledku budou pro firmy přínosem. 



3. Krok – Scénáře vývoje teritoriální alokace

Scénář 1: Přijetí novely zákona

Lokalizace odběratelů – obce a města by v drtivé většině novely zákona využily a tím 

by odběratelé museli zavřít své provozovny a tím pádem by se odběratelé nacházeli pouze na 

určitých místech republiky, která by novely zákona k omezení provozoven na jejich území 

nevyužila, avšak v současné době není možné říci, kteří představitelé obcí se novelou budou 

držet, či ne. 

Výzkum a vývoj – vědeckovýzkumná centra by v tomto případě zůstala na stávajících 

místech a společnosti by nerozšiřovaly investice do výzkumu, v lepším případě by investice 

zůstaly na stávající úrovni, v tom horším, by se snižovaly. Stagnace, či snížení investic do

výzkumu a tedy rozšiřování vědeckovýzkumných center by souvisela s tím, že odběratelé by 

neměli kde provozovat své herny a nemělo by na to vliv ani novátorství produkce. 

Lokalizace výrobních a souvisejících  operací – jedná se o stejnou situaci jako 

v předchozích dvou případech. Společnosti by neměnily lokalizaci svých výrobních center, či 

hal ani v případě nepřijetí novely zákona, tak tomu bude i v případě přijetí této novely, rozdíl 

je však v tom, že v této situaci nebudou společnosti ani rozšiřovat svou výrobu a tedy ani 

rozšiřovat výrobní střediska a už vůbec ne stavět střediska nová na nových místech. A to 

z důvodu, který byl řečen již výše, tedy, že by společnosti neměly odbyt pro produkty 

vyráběné v potenciálních, nově alokovaných střediscích. 

Související operace, tedy operace, které předcházejí výrobě a následují po ní budou 

situovány přímo k výrobním střediskům a proto nebudou ani rozšiřována ani vystavována 

nová střediska, která by tyto operace sdružovala.

Scénář 2: Nepřijetí novely zákona – pokračující krize

Tato situace je pro odvětví hracích automatů mnohem příznivější, než je první 

varianta. A to z důvodu, že společnosti i odběratelé jsou omezováni nedostatkem finančních 

prostředků, který je však dočasného rázu, ale hlavně mohou si i nadále zřizovat své 

provozovny kdekoliv a kdykoliv, v případě, že jim to jejich finanční situace dovolí. Finanční 

situace to dovoluje především těm společnostem, které zvolily správnou strategii na roky, 

které ovlivňuje ekonomická krize, a které určitým způsobem šetřily své zisky. 

Lokalizace odběratelů – odběratelé nejspíše nebudou v této situaci rozšiřovat svá 

působiště do jiných lokalit, ale oproti předchozímu případu je nebudou muset ani rušit, což je 

alespoň částečně příznivá situace pro společnost Intacto. Odběratelé tedy budou rozmístěni 



tak, jako doposud. Velcí odběratelé se nachází především v Praze, Brně a Ostravě, což jsou 

velká města s vysokým počtem obyvatel, tedy pro zábavní průmysl se jedná o dobrou lokalitu. 

Společnost by si měla najít velké odběratele také v dalších velkých českých městech, jako 

jsou města na západu republiky, jihozápadu a severozápadu republiky, tak aby měla v každé 

části republiky svého velkého odběratel. Co se týká menších odběratelů, kteří tvoří největší 

skupinu odběratelů jsou lokalizovány po celé ČR, avšak ne rovnoměrně. Jejich rozmístění 

však závisí na velikosti a především zalidněnosti dané lokality. Tam, kde je více obyvatel je i 

více provozoven. Dalším místem, kde se nachází poměrně dost provozoven a kam je také 

dobré zaměřit své intervence, jsou příhraniční oblasti a to především hraniční oblasti 

s Rakouskem a Německem. 

Výzkum a vývoj – obdobné jako u odběratelů. Vědeckovýzkumná centra se nejspíše 

v době pokračující ekonomické krize nebudou vytvářet nová, ale nebude omezovat jejich 

funkce. Tato centra, či střediska budou lokalizována na stávajících místech a budou fungovat 

tak, jako doposud. Co se týká společnosti Intacto, tato, respektive společnost Kajot, má své 

vědeckovýzkumné centrum situované přímo v areálu své výroby. Takto umístěná 

vědeckovýzkumná centra bude mít většina firem působících v odvětví. Není možné mluvit o 

umístění nějakého centrálního vědeckovýzkumného střediska, které by sloužilo všem 

v odvětví, protože právě inovace a vývoj nových produktů poskytuje společnostem 

konkurenční výhodu a proto si každá ze společností svůj potenciál chrání. 

Lokalizace výrobních a souvisejících  operací – tak jako vědeckovýzkumná centra 

jednotlivých společností a stejně jako rozmístění odběratelů budou v tomto případě 

rozšiřování či výstavba nových výrobních center stagnovat a to v důsledku nedostatku 

finančních prostředků. Každá společnost má svá výrobní centra umístěná na pro ně 

strategicky výhodných místech. Jako u výzkumu a vývoje neexistuje žádná centrální hala, kde 

by se vyráběly alespoň komponenty na produkty určené pro daný trh. Stejně je to také 

s informačními či řídícími centry, nelze proto v tomto případě hovořit o dobré či špatné 

lokalizaci těchto center. Každá společnost si v tomto odvětví chrání jak své know-how, tak 

své produkty a výrobní dokumentaci, tak také své managerské postupy, což je sice ve všech 

odvětvích, avšak v tomto odvětví je na tuto ochranu kladen mnohem větší důraz. 

Sklady a distribuční střediska budou, stejně jako doposud, součástí hlavního výrobního 

centra. Servisní střediska by měla být rozmístěna minimálně ve velkých městech republiky. 

Scénář 3: Nepřijetí novely zákona – růst ekonomiky

Nejpříznivější z možných variant.



Lokalizace odběratelů – odběratelé nemusí zavírat své provozovny a ekonomika roste, 

což znamená, že se již nebudou potýkat s finančními nedostatky a proto mohou svou 

působnost rozšiřovat. Jak již bylo uvedeno výše, odběratelé jsou rozmístěni po celé republice 

a i v zahraničí. V republice je rozmístění odběratelů na první pohled nerovnoměrné, avšak 

jedná se především o hustotu zalidnění daných oblastí a také o platební schopnosti určitých 

segmentů zákazníků, kdy např. rakušani, či němci, mají většinou více prostředků, které jsou 

ochotni utratit v hernách, či kasinech, proto je více heren v těchto příhraničních oblastech, než 

například na Vysočině. Pro společnost by bylo dobré umístit buď vlastní herny, či se 

dohodnout s velkými odběrateli na umístění jejich provozoven v ostatních velkých městech 

ČR, nejen v Praze, Brně a Ostravě, případně jejich počty ve velkých městech zvyšovat. 

Výzkum a vývoj – vědeckovýzkumná střediska v krátkodobém horizontu nebudou nijak 

rozšiřována ani přistavována a ani přestavována. V dlouhodobém horizontu se bude počítat 

s jejich rozšiřováním. V této situaci se totiž do výzkumu a vývoje bude investovat a opět se 

stane stěžejním faktorem úspěchu daného podnikání. 

Lokalizace výrobních a souvisejících operací – stejně jako u vědeckovýzkumných 

středisek se musí rozlišovat krátkodobý a dlouhodobý horizont. V krátkodobém se opět 

nebude počítat s rozšiřováním, či přemisťováním středisek, ale v dlouhodobém horizontu se 

mohou střediska nejen rozšiřovat, ale také vytvářet nová na nových místech, vzhledem 

k faktu, že bude ekonomika stoupat, bude stoupat také poptávka a tím i požadavky na 

vyrobené množství. Pro společnosti je nutné lokalizovat jak svá výrobní, tak servisní a 

distribuční centra na dobrá místa. Nejlepší by bylo umístit je někam do blízkosti silničních 

uzlů, vlakových uzlů a v neposlední řadě někam do blízkosti letiště, odkud budou produkty 

distribuovány do zahraničních oblastí. Navíc budou vyhledávána taková místa, která budou 

relativně levná. Tedy nejlepší lokalitou bude kombinace výhodnosti a ceny lokality. 



4. Krok – Scénáře financování v sektoru

Scénář 1: Přijetí novely zákona

Dva hlavní proudy, na které se scénář bude zaměřovat.

Formy investování a jejich rentabilita – investování bude pozastaveno, případně 

snižováno, protože nebude na investice žádná odezva a tím pádem investice nebudou 

rentabilní, případně budou rentabilní velmi málo. Investovat se bude jen do nejnutnějších 

akcí, případně do akcí, které jsou již naplánovány. Investice budou omezeny například do 

výzkumu a vývoje, který bude v danou chvíli až na několikátém místě. Investovat se nebude 

do zvyšování výroby ani do rozšiřování výrobních hal a zařízení. 

Atraktivita odvětví pro investory – v případě přijetí novely zákona, který značně omezí 

provoz herních automatů a kasin, bude toto odvětví pro investory značně neatraktivní, 

vzhledem k tomu, že nebudou existovat provozovny na mnoha místech a tudíž nebudou ani 

koneční zákazníci, kteří tento obchod tvoří. Bude docházet k vysokému odlivu investorů do 

jiných odvětví, která pro ně budou výnosnější a tím i atraktivnější. 

Scénář 2: Nepřijetí novely zákona – pokračující krize

Formy investování a jejich rentabilita – v případě, že nebude přijata novela zákona, 

bude se pokračovat v investicích jako doposud, jediným limitujícím faktorem bude stálý 

nedostatek finančních prostředků. Ve výhodě budou ty společnosti, které s krizí počítaly ve 

svých strategiích, či plánech. Hlavně investičních plánech na příští roky, kdy budou na 

investice finance. Co se týká rentability daných investic, které budou probíhat především do 

výzkumu a vývoje technologických a technických parametrů produktů, či výzkumu a vývoje 

nových produktů, tato by měla být kladná, tedy, že investice budou navráceny i s určitým 

kladným efektem. 

Atraktivita odvětví pro investory – odvětví bude v této situaci atraktivní stále stejně, 

jako doposud. Investoři budou stávající a v případě optimistických prognóz by mohli 

investoři, kteří byli na ekonomickou krizi připraveni a proto se jich nedotkla, přibývat v tomto 

odvětví, proto, jak již bylo výše uvedeno, že je toto odvětví pro ně velmi atraktivní. 

Scénář 3: Nepřijetí novely zákona – růst ekonomiky

Opět nejpříznivější ze všech možných variant, které mohou nastat.

Formy investování a jejich rentabilita – ekonomika roste, zvyšují se příjmy 

společností a zvyšují se proto také prostředky potřebné pro investování. V tomto sektoru se 



investuje především do výzkumu a vývoje nových výrobků a inovací stávajících produktů. 

V této situaci se ale bude investovat do technologií, dále také do technických prostředků, 

kterými bude dosahováno jak vyšší kvality produkce, tak zrychlení celého výrobního cyklu. 

Bude přistupováno k výstavbě nových center a to jak výrobních, tak vědeckovýzkumných, tak 

také distribučních a servisních, která jsou neméně důležitá. Návratnost investic by měla být 

velmi rychlá a investice by měly přinášet i velké užitky, v případě, že bude počítáno i ze 

zvyšováním poptávky. 

Atraktivita odvětví pro investory - v tomto případě bude atraktivní pro investory téměř 

každé odvětví podnikání. Ale, jak již je uvedeno výše, toto odvětví je pro investory poměrně 

dosti atraktivní, protože jsou zde zisky stále poměrně vysoké a tím pádem úroky z investic, 

jimi poskytnutých, budou vyšší. V tomto případě se také nemusí investoři bát extrémně 

vysokého rizika. 

Proto v této situaci bude hodně investováno, investice budou ve formě investic do 

výzkumu a vývoje, do technologií a technik, do zlepšování služeb. Investoři budou v horším 

případě na stejné úrovni, v lepším, který je pravděpodobnější budou investoři přibývat a to 

díky vysoké a rychlé rentabilitě daných investic. 



5. Krok – Scénáře vývoje konkurence v sektoru

Scénář 1: Vývoj konkurence – přijetí novely zákona

Při přijetí novely zákona č. 202/1990 Sb. bude omezováno působení současných 

konkurentů na trhu a tím pádem nebude odvětví atraktivní ani pro nové společnosti, které by 

vstupovaly za jiných okolností na trh. V tomto případě bude počet konkurentů stagnovat. 

Hlavní konkurenti – počet hlavních konkurentů společnosti bude na stále stejné úrovni, 

v tomto případě se ani nebude zvyšovat velikost těchto konkurentů a spíše bude působit 

opačný trend, vzhledem k možnému snižování počtu provozoven v obcích a městech. Tento 

trend zapůsobí pouze na velikost odbytu těchto společností, protože nebudou zákazníci, kteří 

by tento odbyt realizovali. Na velikost společností to nebude mít vliv, je možné v tomto 

případě počítat i se zvětšováním těchto společností, protože se jedná o společnosti působící i 

v zahraničí, kde takovýto zákon nebude účinný.

Ostatní konkurenti – na ostatní a především menší konkurenty bude mít přijetí této 

novely velký vliv. Menší konkurenty může tato intervence naprosto zničit. Konkurenty, 

uvedené v mikrookolí je možné  rozdělit právě do dvou skupin. Do první budou zařazeni 

konkurenti, kteří jsou opravdu menší a jejich působnost je pouze na lokální úrovni budou mít 

v tomto případě velké obtíže s tím přežít. Jak již bylo uvedeno výše, nemohou využívat 

taktiku cenové války, či snižování nákladů, ale je možné pro ně využívat taktik nových 

produktů, či poskytování speciálních služeb, což všechno může zvyšovat náklady těchto 

společností, které nebudou moci krýt svými příjmy, protože tyto se budou snižovat poté, co se 

sníží počet provozoven na základě intervencí provedených obcemi a městy. 

V případě větších konkurentů, kteří působí po celé republice a někteří z nich i 

v blízkém zahraničí, budou tito konkurenti v lepší pozici než předešlá skupinka, avšak budou 

mít velké problémy. Jejich jedinou šancí bude „hýčkání si“ současných zákazníků, kteří 

nebudou muset zavírat své provozovny. Proto jim budou muset poskytovat určité cenové 

výhody a služby, které ostatní společnosti poskytovat nebudou. 

V tomto případě se bude tedy jednat v konkurenčním prostředí o války, které nebudou 

prvoplánově záviset na cenách produktů, ale takové, kdy konkurenční výhodu získá ten, kdo 

nabídne zákazníkovi větší necenové výhody. 

Scénář 2 – Vývoj konkurence – nepřijetí novely zákona

Hlavní konkurenti – situace bude probíhat jako doposud. Hlavní konkurenti budou 

působit nejen tam a tak, jak působí dosud, ale svou působnost budou i zvyšovat a tím si budou 



upevňovat své silné pozice na trhu. Budou prosazovat získávání konkurenčních výhod 

cenovými válkami, souvisejícími s co největším možným snižováním nákladů výroby a 

distribuce. Navíc se budou vyvíjet stále nové, či inovované produkty, které budou poskytovat 

také konkurenční výhodu. Společnosti na trhu tedy musí stále vyvíjet nové produkty a 

pracovat na snižování nákladů, tak aby to byly ony, kdo budou mít tyto konkurenční výhody. 

V neposlední řadě je nutné dbát také na vlastní zaměstnance, které si společnosti musí 

hlídat a určitým způsobem rozmazlovat. Zaměstnance musí mít společnost loajální, vzhledem 

k tomu, že v tomto odvětví je velký boj o talenty. 

Ostatní konkurenti – společnosti, které jsou svým rozsahem menší, případě mladší a 

proto také menší rozsahem své působnosti. Ty, které podnikají na lokální úrovni, budou 

působit stále na stejné úrovni, maximálně rozšíří svou působnost do sousedních regionů a 

nebudou tak svým působením významným způsobem ovlivňovat působení společnosti 

Intacto. 

Velké konkurenční společnosti budou moci určitým způsobem ovlivňovat v této 

situaci cenu svých produktů a navíc budou mít i finanční prostředky na poskytování 

speciálních služeb zákazníkům a v neposlední řadě na to, aby mohli zaplatit talenty, tedy 

kvalitní pracovníky konkurenčních společností. Proto je tak důležité pro společnosti mít 

loajální zaměstnance.



6. Krok – Scénáře vývoje vnějších faktorů

Scénář 1 – Přijetí novely zákona

V případě přijetí novely zákona č. 202/1990 Sb. by byl nejen vstup do odvětví, ale 

také působení v odvětví velký problém. Společnosti by ztrácely odbytiště pro své produkty a 

nové společnosti by nemohly vstupovat na trh, vzhledem k tomu, že by odvětví nebylo 

dostatečně atraktivní ve srovnání s problémy, které způsobuje vstup do odvětví. 

Technické a technologické faktory - novelizace by znamenala tedy značné omezení 

působnosti veškerých společností na trhu. S toho by vyplývalo zastavení, či velké omezení 

technologického a technického postupu a to především díky nedostatku finančních prostředků, 

ale také z důvodu nedostatku zákazníků, kteří nebudou schopni zaplatit a umístit nově 

vytvářené produkty. Technický a technologický pokrok v tuto chvíli bude stagnovat a to 

především díky politickým intervencím. 

Ekonomické prostředí - ekonomická situace v danou chvíli bude odvislá od toho, zda 

ekonomická krize bude pokračovat, nebo zda ekonomika bude už pomalu růst. V prvním 

případě bude ekonomická situace nadále nepříznivá, ale základním problémem nastálé situace 

nebude.

Sociální prostředí - sociální prostředí nebude v této situaci až tak důležité. V odvětví 

výherních automatů nezáleží moc ani na věkové ani na vzdělanostní úrovni obyvatelstva. 

V hernách se najdou jak základně vzdělaní mladiství, tak vysokoškoláci ve vyšším věku. 

V případě přijetí novely zákona nebude záležet ani na rozmístění a hustotě obyvatelstva, zde 

budou působit politické intervence, kdy i hustě zalidněná obec může zakázat provoz heren. 

Scénář 2: Nepřijetí novely zákona – pokračující krize

Politické prostředí – tento segment bude ovlivňovat podnikání obecně. Společnosti 

v odvětví budou ovlivňovány tedy obecnými legislativními intervencemi, jako bude změna 

daní, či nová novela zákona o veřejných rozpočtech, která se zajisté dotkne i působení 

společností v daném odvětví. 

Při pokračující krizi i v případě, že ekonomika by se s krizí vyrovnala a rostla, bude 

problémem zakládání společností. Vláda se však snaží o odbourávání administrativní zátěže 

tak, aby nově vznikající společnosti měly jednodušší začít podnikat. Tento plán bude 

realizován a to bez ohledu na krizi, protože je obsažen v plánu snižování administrativní 

zátěže, který je v běhu již od roku 2005. V tomto odvětví však není stále základním 

problémem při zakládání společnosti administrativní zátěž. 



V tomto případě nebude politické prostředí až tak důležitým faktorem pro podnikání. 

Legislativní rámec patří neodmyslitelně k podnikání v jakémkoliv oboru. V letošním roce, 

vzhledem k blížícím se volbám, se budou zajisté politické strany snažit o určité legislativní 

intervence, které pro ně bude snazší a výhodnější prosadit ještě před volbami. 

Scénář 3: Nepřijetí novely zákona – růst ekonomiky

Ekonomická situace – faktor ovlivňující podnikání, který bude danou situací ovlivněn 

nejvíce. Ekonomická situace na celém trhu se bude vylepšovat, veškeré agregátní faktory, 

které jsou ukazateli ekonomiky státu by měly stoupat a celkově by měla ekonomika posilovat. 

Toto bude mít příznivý vliv na podnikání ve všech odvětvích. V odvětví výherních automatů a 

loterií to bude mít příznivý vliv jak na investice, tak na výzkum a vývoj nových technik a 

technologií a v neposlední řadě bude ekonomický růst působit tak, že koneční zákazníci 

budou opět více utrácet v hernách, čímž zvýší příjmy jak provozovatelů, tak výrobním a 

distribučním společnostem, které tím pádem budou moci využívat konkurenčních výhod 

v podobě možnosti snížení cen a také v možnostech financování speciálních služeb, které 

budou moci poskytovat zákazníkům.

Politické a legislativní vlivy – na tyto nebude mít ekonomická situace moc velký vliv. 

Jak již bylo uvedeno výše, co se týká legislativních vlivů, budou probíhat i nadále intervence, 

které jsou součástí dlouhodobých plánů, které jsou buď již v běhu, nebo jsou naplánovány. Co 

se politické situace a politických zásahů týká, budou probíhat standardní změny zákoníků a 

vyhlášek, tak jako doposud. Situaci změní jen volby, před kterými se budou stávající 

představitelé státu snažit ještě prosadit to, co nestihli a po volbách, kdy se změní složení 

těchto představitelů, noví představitelé budou mít jiné představy a budou moci změnit 

legislativu dle svých představ. Zajisté se budou měnit daně i sociální politika. 

Technické a technologické vlivy –

Sociální vlivy - sociální prostředí nebude v této situaci až tak důležité. V odvětví

výherních automatů nezáleží moc ani na věkové ani na vzdělanostní úrovni obyvatelstva. 

V hernách se najdou jak základně vzdělaní mladiství, tak vysokoškoláci ve vyšším věku. Při 

růstu ekonomiky budou disponovat všichni obyvatelé vyššími finančními prostředky a budou 

tedy mít i více financí, které budou moct utratit v tomto odvětví. Veškeré informace z tohoto 

resortu budou však i nadále potřebné. 



7. Krok – Souhrnný scénář vývoje sektoru

Scénář 1 – Přijetí novely zákona

Tento scénář je nejhorší z možných variant. Legislativními postupy bude postupně ve 

velké míře omezováno celé toto odvětví.

Poptávka bude klesat a to z důvodu nedostatku míst k provozování loterijních her a 

výherních automatů. Velká část provozoven bude muset být zlikvidována či zavřena a 

v některých městech, či obcích budou sítě těchto heren, či kasin zcela eliminována. Poptávka 

tedy bude existovat, ale nebude možnost jakkoliv ji uspokojit. 

Nabídka – v důsledku eliminace provozoven bude nabídka uměle stlačena. Nabídka by 

v tomto případě byla a našla by si i svou poptávku. Nabídka tedy bude muset poklesnout, 

případně najít jiné odbytiště, což bude těžké. 

Procesy – v tomto případě, kdy bude nedostatek míst k provozování a tím i uměle 

stlačená nabídka, budou muset společnosti, jak již bylo uvedeno výše, najít jiné odbytiště, 

nebo budou muset upravit své výrobní, distribuční a servisní procesy tak, aby odpovídaly 

snížené nabídce a tedy i poptávce. Tato druhá možnost bude velmi nákladná a navíc existuje 

velká možnost, že tyto zvýšené náklady nebudou zaplaceny, tedy, že některé slabší 

společnosti může tato situace přivést až ke krachu. 

Alokace – odběratelé budou snižovat počty provozoven, jak již bylo uvedeno 

v předešlém odstavci, pro některé to bude znamenat jejich likvidaci. Toto se týká zejména 

malých podnikatelů vlastnících nízký počet heren v určité lokalitě. Pro větší odběratele to 

nebude znamenat likvidaci, ale velké snížení objemů odebíraného zboží, jejich lokalizace se 

však měnit nebude a v žádném případě se nebudou zvyšovat počty těchto odběratelů. 

Stejná situace bude i v oblasti výzkumu a vývoje a výrobních a přidružených procesů. 

Tyto centra ve většině případů jsou lokalizována na stejných místech, která se však v situaci 

částečného, resp. lokalizovaného zákazu provozu. 

Financování – tento sektor bude natolik omezen, že téměř jakékoliv investice nebudou 

rentabilní, což bude znamenat eliminaci téměř veškerých investic a tím pádem také ztrátu 

atraktivnosti odvětví pro jakékoliv investory. Investování do tohoto odvětví se stane vysoce 

rizikovým a málo výnosným. 

Investice se tedy budou snižovat a bude se snižovat i počet investorů ochotných se 

zainteresovat v tomto odvětví. 

Konkurence – konkurence se dělí do dvou hlavních skupin, jedná se o hlavní 

konkurenty a ostatní konkurenty. Hlavní konkurenti zkoumané společnosti jsou velké 



nadnárodní společnosti, které působí i v zahraničí a někteří z hlavních konkurentů působí 

převážně v zahraničí, v sekci hlavních konkurentů se nachází i česká společnost, která není 

nadnárodní společností a její působnost v zahraničí je pouze doplňkovou funkcí, avšak tato 

společnost nebude také významným způsobem ohrožena a to z důvodu toho, že se jedná o 

holding společností, z nich každá z dceřinných společností má jiný předmět činnosti. Z tohoto 

důvodu se novelizace zákona hlavních konkurentů dotkne pouze částečně.

Ostatní konkurenti budou v horší situace, hlavně proto, že se jedná o menší 

společnosti, které působí pouze lokálně, případně na území ČR. Pokud tyto společnosti působí 

i v zahraničí, generuje tato činnost pouze malé procento jejich příjmů. Proto pro část z nich 

může znamenat novelizace až existenční problém. 

Scénář 2: Nepřijetí novely zákona – pokračující krize

Poptávka – bude stagnovat, s pokračující krizí si společnosti zvykají na stávající 

situaci a pokud přežily v takovéto struktuře doposud, zůstane jejich počet a rozmístění stejný. 

Poptávka proto bude stagnovat, nebo lehce klesat, protože noví odběratelé se do podnikání 

nepohrnou. Společnost musí stále inovovat, aby si udržela svoje zákazníky a získávala 

zákazníky nové. 

Nabídka – nabídka bude stále stejná, ale společnosti musí neustále vyvíjet nové 

softwary, hry i celé automaty, aby získávali konkurenční výhodu. 

Procesy – procesy budou stále stejné, nebudou se muset snižovat počty objemů výroby 

ani se nebudou muset snižovat a to proto, že poptávka bude stále stejná, nebo jenom mírně 

poklesne. Nadbytečná produkce bude prodána na zahraničních trzích a nebo až ekonomická 

krize pomine. 

Alokace – stejně jako u předešlých. Nabídka, poptávka i procesy budou stále stejné. 

Procesy se měnit nebudou, vzhledem k tomu, že jejich změna by byla nákladná a nevyplatila 

se v dané situaci. Odběratelé budou lokalizováni stále stejně, nebude jich houfně ubývat ani 

přibývat. Stejné je to i vědeckovýzkumnými centry a výrobními centry. Situace je sice 

příznivější, než v předešlém případě, ale v této situaci se stále ještě moc nevyplácí investovat. 

Společnosti budou držet produkci na stejné úrovni, jen vědeckovýzkumná centra budou stále 

muset podávat nové a nové výkony, protože je to jediná možnost v dané situaci, jak získat 

konkurenční výhodu.

Financování – investovat se bude do výzkumu a vývoje, protože ten je v tomto oboru 

stěžejním a v této situaci jediným faktorem, který přináší společnosti určitou konkurenční 

výhodu. Tyto investice také budou relativně rentabilní. 



Investoři budou zůstávat a případně se najdou i noví a to takoví, kteří budou ochotni 

investovat do projektů, které jsou více rizikové. 

Konkurence – konkurenti nebudou likvidování žádnými intervencemi, pouze špatnou 

vlastní politikou. Hlavní konkurenti budou zůstávat na takové působnosti jako doposud. Jejich 

konkurenčními výhodami budou nové, nebo inovované výrobky, ale také speciální služby, 

které budou poskytovat zákazníkům, které pro tyto, velké, společnosti, budou nákladově 

přijatelné a přinesou jim zvýšené příjmy. 

Ostatní konkurenti se budou obdobně jako hlavní konkurenti snažit o získání, co 

nejvyšších možných příjmů s vynaložením co nejnižších možných nákladů, tedy specifickým 

přístupem k zákazníkům, doplňkovými službami a, bude-li to v jejich moci inovovanými 

výrobky. 

Scénář 3: Nepřijetí novely zákona – ekonomický růst

Nejpříznivější ze všech možných variant, které mohou nastat a zásadním způsobem 

ovlivnit podnikání. 

Poptávka – příznivá situace jak z politického, tak ekonomického hlediska. Poptávka 

by při zlepšování ekonomiky měla stoupat. V této situaci mají výhodu provozovatelé a nebo 

nejlépe provozovatelé a zároveň distributoři a výrobci v jednom. Vzrůstá počet koncových 

zákazníků. 

Nabídka – nabídka by se měla zvyšovat současně se zvyšováním poptávky. Klade se 

velký důraz na inovace a novátorství, společnosti musí poskytovat inovované výrobky a to 

v co nejvyšší kvalitě, jinak mohou o zákazníky a tím i příjmy přijít. 

Procesy – inovace a vývoj nových produktů, které jsou potřebné k dosahování 

konkurenční výhody vyžadují rychlé a bezproblémové přizpůsobování výrobních a 

vědeckovýzkumných procesů. Společnosti musí tomuto věnovat velkou pozornost a dostatek 

finančních prostředků. Investovat se musí především do kvalitního vybavení, které toto 

všechno společnosti poskytne. 

Alokace – odběratelé budou rozšiřovat své působnosti. Bude docházet ke zvyšování 

počtu konečných zákazníků, potažmo odběratelů a tím pádem bude dostatek finančních 

prostředků na rozšiřování a nové lokalizování vědeckovýzkumných center a výrobních 

středisek. Výrobní střediska budou také rozšiřována a v dlouhodobějším horizontu budou 

v této situaci i vytvářena nová na nových místech, nejlépe na dobře dostupných místech, tedy 

na místech, kde budou v dobré přístupnosti jak pro automobilovou, tak vlakovou a i leteckou 

dopravu, kvůli kvalitnímu a rychlému odbytu. 



Financování – investice se budou zvyšovat, jejich návratnost bude vysoká a rychlá. 

Toto odvětví bude v této situaci velmi atraktivní pro investory. V tomto případě bude dokonce 

mnohem atraktivnější, než mnoho ostatních odvětví, protože bude poskytovat investorům 

větší úroky s menším rizikem. 

Konkurence – hlavní konkurenti budou působit stejně jako doposud, nebo budou své 

působení rozšiřovat. V této situaci se budou získávat konkurenční výhody především 

cenovými válkami a nabídkou unikátních nových produktů, či unikátních inovací produktů 

stávajících.

Ostatní konkurenti – je možné rozšiřování jejich činností, ale jen na lokální úrovni, 

tedy, budou své provozovny nebo odběratele hledat v regionech sousedních regionu, ve 

kterém zatím působí. Samozřejmé budou také inovace jejich produktů a případně jejich vývoj.

V tomto odvětví zaujímá výzkum a vývoj nových produktů, či inovace celých 

stávajících produktů, nebo jen jejich komponentů bezkonkurenčně nejdůležitější funkci. 


