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Věc: Stanovisko Generálního ředitelství cel k ustanovení § 66 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
hazardních hrách“)
Dobrý den,
Generální ředitelství cel prostřednictvím Celního úřadu pro Plzeňský kraj obdrželo Vaši žádost
o výkladové stanovisko k ustanovení § 66 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona o hazardních hrách,
konkrétně k označení kasina názvem obsahujícím slovo „kasino“ a zákazu umístění světelné
reklamy na budově, v níž se nachází herní prostor.
V této věci se dotazujete:
1) Lze při označení herního prostoru použít namísto slova „kasino“ slovo „casino“ a splnit
tak povinnost danou § 68 odst. 2 zákona o hazardních hrách? K tomu doplňujete, že
označení „casino“ je použito i na fotografiích uvedených v prezentacích publikovaných
Ministerstvem financí ČR k problematice herních prostor podle zákona o hazardních
hrách.
2) Je nutné použít při označení herního prostoru pouze slovo „kasino“ (případně „casino“)
nebo je možné toto označení doplnit o identifikaci provozovatele daného kasina – např.
„Kasino/Casino Kartáč“, „Kasino/Casino Admiral“ a podobně.
3) Je přípustné s ohledem na ustanovení § 68 odst. 2 zákona o hazardních hrách, aby bylo
označení herního prostoru (slova „kasino“) zpracováno jako svítící (staticky), případně
staticky osvětlené? Označení by bylo bez jakýchkoli dalších světelných efektů (blikání
či změny barev) a nebylo by ani jiným způsobem pojato jako reklama (nebyly by
použity žádné grafické symboly odkazující na hazardní hry apod.)
K Vašim dotazům uvádíme následující.
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Ad 1)
Ve věci označování herního prostoru kasina slovem „casino“ bylo vydáno Ministerstvem
financí stanovisko dostupné na jejich internetových stránkách. Dle předmětného stanoviska se
za vyhovující považuje označení kasina názvem obsahujícím slovo „kasino“ nebo „casino“,
pokud je tento název v povolení k umístění herního prostoru uveden.
Herní prostor by pak měl být názvem označen pouze jednou na vstupu do herního prostoru. Za
vstup do herního prostoru pak nelze považovat vstup z ulice do veřejně přístupné chodby, neboť
označení je třeba umístit na vstupu do samostatně, stavebně oddělených prostor, kde je
provozována živá hra, a provozovatel je povinen ihned u vstupu provádět identifikaci
návštěvníka. V tomto případě by označení na vnějším plášti budovy bylo nepřípustné, a bylo
by ho třeba posoudit jako zakázanou formu propagace dle § 66 odst. 2 zákona o hazardních
hrách.
Ad 2)
Zákonodárce v § 68 odst. 2 zákona o hazardních hrách nařizuje použití slova „kasino“ v názvu
kasina, kterým je třeba rozumět název provozovny. Jak vyplývá z důvodové zprávy, smyslem
předmětného ustanovení je zajistit dostatečnou informovanost potencionálních účastníků
hazardní hry a důsledně rozlišit tento druh podnikání.
Název provozovny je obecně nepovinným údajem, z textu zákona o hazardních hrách je však
zřejmé, že kasino má být označeno nejen slovem „kasino“, ale rovněž názvem provozovny,
kterým může být obchodní firma provozovatele či jiné provozovatelem zvolené označení. Při
výběru názvu provozovny nesmí provozovatel porušit zákonné předpisy, tedy zejména zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 441/2003 Sb., o
ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů.
Provozovatel by měl název herního prostoru uvést v žádosti o povolení k umístění herního
prostoru vydávaného dle § 97 a násl. zákona o hazardních hrách a tento údaj by měl být rovněž
obecním úřadem uveden v samotném rozhodnutí o povolení.
Ad 3)
Ustanovení § 66 odst. 2 zákona o hazardních hrách zakotvuje zákaz reklamy, sdělení či jiné
formy propagace na provozování hazardních her nebo získání výher umístěné na budově či ve
veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní prostor nachází. Demonstrativně je
uveden výčet zakázaných forem propagace, a to zejména slovní, zvukové, pohyblivé, statické,
světelné nebo grafické.
Smyslem tohoto ustanovení je eliminace potencionálních negativních rizik vůči osobám, které
se hazardních her primárně neúčastní. Proto mají být zároveň dle § 66 odst. 3 zákona o
hazardních hrách výlohy, okna a vstupy do herního prostoru zabezpečeny proti nahlížení do
vnitřních prostor.
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Zákon výslovně nezakazuje osvětlit označení kasina. Forma označení však musí být zvolena
tak, aby se nejednalo o nepřípustnou formu propagace, ale pouze o sdělení, kterým je
potencionální účastník informován o druhu podnikání a možnosti využít služeb kasina.
Osvětlení tedy musí být jednoduché a přiměřené ve vztahu k místu, kde se herní prostor
nachází, a bez jakýchkoliv zvukových, pohyblivých či světelných efektů, jako je blikání, změny
barev, výrazné barevné osvětlení apod., které by přitahovaly zvýšenou pozornost z pohledu
osob pohybujících se v blízkosti prostoru.
K uvedenému je třeba dodat, že za formu propagace nejsou považovány směrovky umístěné
v multifunkčních budovách, pokud obsahují pouze název herního prostoru bez uvedení jiných
údajů týkajících se provozování hazardních her či získání výher, jako je např. provozní doba,
nabídka hazardní hry, výše jackpotu či symbol typický pro hazardní hru, a jenž je v souladu
s výše uvedeným. Ukazatel by měl být umístěn společně s dalšími ukazateli, například
k recepci, toaletám. Zvýšený počet těchto ukazatelů, jenž jsou neúčelně rozmístěny, pak může
rovněž znamenat nepřípustnou formu propagace.
Výše uvedený výklad je možné aplikovat rovněž na herní prostory typu herna.
Závěrem je nutno uvést, že příslušným k dozoru nad dodržováním povinností souvisejících
s herními prostory je dozorující orgán uvedený v § 118 zákona o hazardních hrách. Podle
zákona o hazardních hrách není obecní úřad povinen při vydání povolení k umístění herního
prostoru posuzovat, zda je herní prostor označený v souladu s požadavky zákona o hazardních
hrách a tyto požadavky tak musí provozovatel splnit dnem zahájení provozování hazardních
her v herním prostoru.
S pozdravem
plk. Ing. Petr Müller
ředitel odboru Dohledu
Generální ředitelství cel
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