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Vážený pane prezidente ICT UNIE, 
 
obdržel jsem Váš dopis doručený dne 27. července 2015, ve kterém se vyjadřujete k návrhu 
zákona o hazardních hrách. 

 
Děkuji za projevenou podporu návrhu zákona o hazardních hrách, který představuje zcela 
nové řešení provozování hazardních her na území ČR. Návrh zákona o hazardních hrách totiž 
přináší komplexní úpravu provozování hazardních her, včetně jejich provozování 
prostřednictvím internetu, zavádí technickou neutralitu, a v souladu s požadavky Evropské 
komise otevírá český trh provozovatelům hazardních her z jiných členských států Evropské 
unie. 
 
K Vašemu nesouhlasnému stanovisku vůči navrhované blokaci nepovolených internetových 
her (v § 82), potažmo vůči seznamu nepovolených internetových her (§ 84), uvádím níže 
body, které lze podřadit pod veškeré Vaše připomínky a námitky: 
 
- Návrh tohoto opatření byl vytvořen podle vzoru moderních zahraničních úprav (zejm. 
Dánska, Francie, Belgie a Estonska), kdy například v Belgii a Estonsku je daná internetová 
stránka zařazována na tzv. blacklist standardním správním rozhodnutím. Návrh opatření byl 
rovněž předběžně konzultován i se zástupci EK, kteří neshledali úpravu problematickou. 
 
- Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní správní řízení, uplatní se ust. § 1 odst. 2 
správního řádu, které stanoví, že nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup, použijí se ustanovení 
správního řádu. Zcela v souladu s touto základní zásadou správní činnosti se tak na dané 
řízení budou aplikovat veškeré instituty a právní záruky obsažené ve správním řádu. 
K blokaci tak nedojde ihned, nýbrž provozovateli internetové stránky bude nejprve oznámeno 
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zahájení správního řízení, kdy nápravu bude moci sjednat v dodatečné lhůtě. Proto tvrzení, že 
navržená úprava postrádá jakoukoliv podrobnou procesní úpravu, je tak zcela liché a 
zavádějící. 
 
- Návrh byl projednán v rámci Legislativní rady vlády a jejich komisí, kdy příslušnými 
odborníky bylo shledáno, že jde o opatření, které z ústavněprávního hlediska splňuje test 
proporcionality ve vztahu k dotčeným právům, tj. právu na informace a svobodě podnikání, a 
které je obdobné již existujícím opatřením v jiných členských státech Evropské unie (viz 
Stanovisko LRV k ZHH). Jinými slovy, jde o opatření nezbytné pro ochranu práv a svobod 
druhých, které v koexistenci s blokací platebních transakcí vytvoří kýžený záměr ochrany 
jednotlivců. 
 
- K argumentu ohledně možnosti obcházení tohoto opatření uvádíme, že Ministerstvo si 
je této skutečnosti vědomo, nicméně v současné situaci nelze nalézt žádné jiné plně efektivní 
opatření. Lze tak shrnout, že lepší kombinace opatření, než byla Ministerstvem v návrhu 
uvedena, není v současné době dosažitelná. I přes uvedené je dle zahraničních zkušeností toto 
opatření efektivní, o čemž svědčí i například skutečnost, že v Dánsku je takto blokováno 
pouze 12 internetových stránek. 
 
Závěrem dopisu si Vám dovoluji sdělit, že verze návrhu zákona, obsahující původní podobu 
blokace internetových stránek, byla dne 29. července 2015 schválena Vládou ČR, proto 
vzhledem k aktuálnímu stavu realizace nemůžeme již coby předkladatel návrh zákona 
modifikovat. V každém případě děkujeme za veškeré připomínky a návrhy, které mohou 
přispět k vyšší efektivitě budoucí právní úpravy. 
 
S pozdravem 
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