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H.R.  1928 Výbor pro energii a hospodářství 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O regulaci sportovního sázení  

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

(1) Tento zákon upravuje některé aspekty sportovního sázení na území Spojených států 3 

amerických.   4 

Hlava II - Licence  5 

Par. 201 . 6 

(1) Přijímat sázky a provozovat zařízení, v nichž dochází k sportovnímu sázení, je 7 

oprávněna pouze osoba, která je držitelem licence vydané Federální komisí pro 8 

sportovní sázení (dále jen „provozovatel sportovního sázení“).  9 

 10 

(2) Licence opravňuje provozovatele sportovního sázení k výkonu činnosti na území 11 

Spojených států amerických.  12 

 13 

(3) Licence je vydána na období 5 let.  14 

 15 

(4) Žádost o udělení licence je zpoplatněna poplatkem ve výši 10 000 dolarů.  16 

 17 

Hlava III - Federální komise pro sportovní sázení 18 

Par. 301.  19 

(1) Zřizuje se Federální komise pro sportovní sázení. 20 

  21 
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(2) Federální komise pro sportovní sázení  22 

 23 

a) uděluje licenci ve smyslu par. 201 tohoto zákona,  24 

 25 

b) vykonává dohled nad provozovateli sportovního sázení, 26 

 27 

c) odnímá licenci provozovateli sportovního sázení při závažném porušení 28 

právních předpisů a v případě méně závažnějších a napravitelných porušení 29 

právních předpisů uděluje pokuty až do výše 5 % ročního obratu provozovatele 30 

sportovního sázení, 31 

 32 

d) přijímá rozhodnutí o zákazu sportovního sázení v určitých odůvodněných 33 

případech, vyžaduje-li to ochrana mravnosti a veřejného pořádku.  34 

Hlava IV - Zdanění   35 

Par. 401. 36 

(1) Provozovatel sportovního sázení je povinen odvádět částku ve výši 5 % z ročního 37 

obratu sportovního sázení.  38 

Par. 402.  39 

(1) Výhry ze sportovního sázení jsou zdaněny 10% sázkovou daní.  40 

Par. 403.  41 

(1) Částka 5 % daňových příjmů vybraných na základě daní uložených par. 401. a par. 42 

402. tohoto zákona se použije na prevenci závislostí a na potírání negativních 43 

důsledků sportovního sázení.   44 

Hlava V - Úprava některých dalších otázek spojených se sportovním sázením 45 

Par. 501.  46 

(1) Účastnit se sportovního sázení jsou oprávněny pouze osoby starší 21 let, avšak 47 

v případě bojových sportů se mohou sportovního sázení účastnit pouze osoby starší 25 48 

let. Výčet bojových sportů dle tohoto ustanovení vydá Federální komise pro sportovní 49 

sázení.  50 

Par. 502.  51 

(1) Zakazuje se sportovní sázení na e-sporty a amatérské sportovce do 18 let věku.  52 
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Hlava VI - Závěrečné ustanovení 53 

Par. 601. Účinnost 54 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.  55 


