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H. R. 1928 

Výbor pro energii a hospodářství 

Název: Zákon o regulaci sportovního sázení  

Důvodová zpráva 

Obecná část 

V současné době již není udržitelný stav, kdy sportovní sázení není regulováno na federální úrovni. Ve 

světle judikatury Nejvyššího soudu je nutné přijmout zákon, který tento nedostatek odstraní. Je čirým 

faktem, že se jedná o oblast, ve které se prosází nemalé finanční částky. V případě správně nastavené 

regulace tak lze dosáhnout významných příjmů do federálního rozpočtu. Jeví se jako vhodné, aby byl 

přijat zákon s federální působností a platila tak jednotná regulace pro ty, kteří získají licenci vydanou 

Federální komisí pro sportovní sázení. Předkládaný návrh zákona též počítá s vyčleněním finančních 

prostředků ze sázkových daní na potřeby prevence, protože nelze opomíjet negativní důsledky 

sportovního sázení.  

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Návrh zákona předpokládá jednotnou úpravu sportovního sázení pro celé území Spojených států 

amerických.  

2. Hlava II 

Jelikož se v oblasti sportovního sázení nelze vyhnout negativním dopadům a je poměrně přístupné 
široké veřejnosti, existuje zde veřejný zájem na tom, aby provozovatelé sportovního sázení mohli 
vykonávat svou činnost jen za předpokladu získání licence.  

Jistou bariérou vstupu na trh sportovního sázení představuje poplatek za udělení licence. Tím dojde 
k prvotnímu roztřídění solventních a provozuschopných provozovatelů sportovního sázení.  

Licence je vydána na období 5 roků, po jehož uplynutí si provozovatel musí zažádat o licenci novou. 
Opětovná žádost je zpoplatněna stejně jako žádost první. Tím lze docílit pročištění trhu od neaktivních 
provozovatelů sportovního sázení.  
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3. Hlava III 

Zákon zřizuje Federální komisi pro sportovní sázení. Jejím hlavním úkolem je dohled nad provozovateli 

sportovního sázení a udělování licencí. V případě, že komise shledá porušení právních předpisů 

provozovatelem sportovního sázení, je v krajním případě oprávněna licenci odejmout. V méně 

závažných případech má možnost udělit pokuty, jejichž výše se odvíjí od ekonomické aktivity 

provozovatele sportovního sázení tak, aby mohly být skutečně efektivní.  

Zákon svěřuje Federální komisi pro sportovní sázení významnou pravomoc spočívající v právu zakázat 

přijímat sázky na určité konkrétní události, sportovní utkání apod. Nesmí se jednat o rozhodnutí 

svévolné, musí být řádně odůvodněné a jen v důvodných případech, pokud to vyžaduje ochrana 

mravnosti a veřejného pořádku. Tento nástroj může být účinný jako prevenční opatření proti 

korupčnímu jednání v určitých případech.  

4. Hlava IV  

Sportovní sázení podléhá sázkové dani ve výši 10 %, která postihuje veškeré výhry ze sportovního 

sázení. Dále je uložena povinnost provozovatelům sportovního sázení odvádět 5% daň z ročního obratu. 

Oblast sportovního sázení představuje výraznou možnost jak posílit příjmy federálního rozpočtu.  

Navíc se předpokládá, že 5 % z výnosu z výše uvedených daní bude použito pro prevenční účely. Jelikož 

sportovní sázení nemůže být zcela zakázáno, je třeba vynaložit finanční prostředky na odstranění 

negativních dopadů.  

5. Hlava V 

Přístup ke sportovnímu sázení je třeba omezit věkovou hranicí. Jako přiléhavá se jeví věková hranice 

21 roků. Avšak z důvodu ochrany mládeže v případě sázek na bojové sporty je navrhována věková 

hranice vyšší – 25 let.  

Návrh zákona předpokládá zákaz sportovního sázení na e-sporty (tj. soutěžení hráčů počítačových her) 

a amatérské sportovce do 18 let věku.  

6. Hlava VI 

Návrh zákona počítá s účinností k 1.1.2020. Současný nevyhovující stav tak bude odstraněn co nejdříve.   


