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z fondů EU. V Praze to uvedli zástupci
MMF. Loni rostla ekonomika o 4,3 procen‑
ta. Fond zároveň konstatoval, že rozpočtová
politika je velmi dobrá, a doporučuje ji udr‑
žet. Letos by měl deficit českých veřejných
financí podle MMF činit 0,6 procenta HDP.

pro obcházení emisních testů. Jihokorejské
ministerstvo životního prostředí sdělilo, že
firmu potrestá pokutou 330 milionů wonů
(6,7 milionu korun) a dá podnět k trestnímu
stíhání šéfa její korejské divize. Nissan ma‑
nipulace s testy emisí oxidů dusíku popírá.

dřeva. Podnik také již nepočítá s rozpuš‑
těním rezerv v takové výši jako loni, kdy
tak získal asi 730 milionů korun. Lesy ČR
podle auditovaných výsledků loni vytvořily
čistý zisk 5,4 miliardy korun po rekordních
6,8 miliardy korun v roce 2014.

o 2,7 procenta na 49,10 USD. Přispělo
k tomu další přerušení dodávek
z Nigérie a nově i prognóza vývoje
cen od analytiků investiční banky
Goldman Sachs. Ta čeká ve 2. pololetí
ceny kolem 50 dolarů za barel.

Blokace hazardu za miliardy
ZÁKON O HAZARDU ZDRAŽÍ PŘIPOJENÍ A OMEZÍ NÁŠ BYZNYS, ŘÍKAJÍ INTERNETOVÉ
FIRMY. ZAZNÍVAJÍ DOKONCE HLASY O HROZBĚ CENZURY INTERNETU.
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M

inisterstvo financí plá‑
nuje novým zákonem
o hazardu omezit ile‑
gální sázení na inter‑
netu, které státní kasu připravuje
asi o miliardu korun na ušlých da‑
ních ročně. Proto byla do normy,
již už schválila sněmovna a která
příští středu zamíří do Senátu, za‑
hrnuta také povinnost blokace ne‑
povolených herních webů. Tu mají
obstarat poskytovatelé interneto‑
vého připojení, kteří si ovšem stě‑
žují na vysoké náklady, jež jim nová
povinnost přinese. Mluví přitom
o zdražení připojení, omezení své‑
ho byznysu a nelíbí se jim ani to, že
technické podklady blokace ještě
nejsou oficiálně známy.

„Půjdeme k Ústavnímu soudu“
Adam Golecký ze sdružení NIX.CZ,
které sdružuje internetové posky‑
tovatele, už dříve uvedl, že by zajiš‑
tění blokace firmy stálo až miliardu
korun. Jakub Rejzek z Výboru ne‑
závislého ICT průmyslu dokonce
mluví o vyšší sumě.
„Číselný odhad nákladů na blo‑
kaci takových webů se včetně poří‑
zení hardwaru, nákladů na provoz,
údržbu a platy lidí pohybuje mezi

třemi a šesti miliardami korun,“
uvádí Rejzek. Dodává přitom, že
jeho výbor bude náklady na blokaci
požadovat po státu. „Jsme připra‑
veni dovést spor až k Ústavnímu
soudu. Stát nesmí po podnikate‑
lích v elektronických komunika‑
cích požadovat, aby nesli náklady
na regulaci hazardních her,“ říká
Rejzek. Podobně mluví také zá‑
stupci firem UPC nebo Seznam.cz
Ministerstvo financí přitom mi‑
liardové náklady považuje za pře‑
hnané. Zástupci internetového
průmyslu prý mluví pouze o draž‑
ší z technických variant bloková‑
ní webů. „Zákon je však navržen
tak, aby umožňoval providerům
zvolit si adekvátní formu zame‑
zení v přístupu. Například forma
pomocí DNS serverů je verzí prak‑
ticky beznákladovou. Proto mini‑
sterstvo o finančních kompenza‑
cích neuvažuje,“ říká mluvčí minis‑
terstva Gabriela Štěpanyová, podle
níž lze povinnosti dostát tím, že se
k „danému serveru nebo doméně
nebude možné připojit“.
Sdružení CZ.NIC, které se ve věci
angažuje, považuje slova minister‑
stva za matoucí. „Naše sdružení má
k dispozici vyjádření ministerstva
financí, podle něhož bude upřed‑
nostněna varianta blokace kon‑
krétní hry umístěné na serveru, což
představuje právě tu dražší varian‑

Každý ať si odpoví
sám, jestli považuje
zablokování
aplikace s blikajícím
žolíkem za omezení
svobodného
přístupu
k informacím.
z prohlášení ministerstva financí na jeho
webu

tu,“ říká výkonný ředitel CZ.NIC
Ondřej Filip.
Problém nejspíš spočívá v tom,
že úřad Andreje Babiše doposud
nevydal oficiální technické sta‑
novisko a internetové firmy jsou
v nejistotě. „Výklad blokace není
vůbec jasný. Zákon vůbec neřeší
dopad na digitální průmysl,“ říká
třeba výkonná ředitelka Sdružení
pro internetový rozvoj Kateřina
Hrubešová.
Zájmová sdružení navíc upo‑
zorňují na to, že hráči zabloková‑
ní webů dokážou obejít. „Obejít ho
mohou jak provozovatelé hazard‑
ních serverů, tak uživatelé, kteří
mohou využít mobilních aplika‑
cí nebo použít takzvané virtuální
privátní sítě,“ uvádí Filip z CZ.NIC.
Internet zdraží o desetikoruny
Pokud norma v současné podo‑
bě vejde v platnost a zákon bude
od Nového roku účinný, hrozí po‑
skytovatelé internetu zdražením
internetového připojení v řádu de‑
sítek korun měsíčně.
„Pokud dojde ke zdražení, lidé si
začnou nakupovat levnější druhy
připojení, s nimiž třeba nebudou
tolik sledovat videa v HD kvalitě.
Na nich přitom stojí třeba naše služ‑
ba Stream. Té tak klesnou příjmy
z reklamy a náš další rozvoj se za‑
staví,“ uvádí ředitel pro právní a le‑

gislativní záležitosti vyhledávače
Seznam.cz Michal Feix. Ten za úpra‑
vou hazardního zákona vidí postup‑
nou snahu o regulaci internetu.
Iniciativa „Přichází cenzor“
Proto se Seznam spolu s Českým
telekomunikačním úřadem při‑
pojil k iniciativě CZ.NIC nazvané
„Přichází cenzor“, jež byla založe‑
na včera. Jejím cílem je podle tvůr‑
ců upozornit na „špatný hazardní
zákon“, který ministerstvu financí
umožní cenzurovat internet a kte‑
rý „může spustit lavinu dalších se‑
znamů zakazovaných interneto‑
vých stránek“.
Podle právníka a internetového
podnikatele Marka Antoše právě
takový scénář hrozí: „Jiná minis‑
terstva si všimnou takové možnos‑
ti a začnou vznikat další seznamy.
Každé ministerstvo bude mít svoje
malé cenzorské razítko a nebude tu
žádný jednoticí prvek.“
Ministerstvo má podobné vý‑
hrady za neopodstatněné. „Každý
ať si odpoví sám, jestli považuje
zablokování aplikace s blikajícím
žolíkem za omezení svobodného
přístupu k informacím,“ uvádí
na svém webu. Podle mluvčí Ště‑
panyové má blokování nelegální‑
ho on‑line hazardu uzákoněno 18
zemí EU. „Bez této možnosti by byl
zákon zbytečný,“ dodává.

REGULACE HAZARDNÍCH WEBŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Německo

Dánsko

Regulace on‑line hazardu je řešena na úrovni
spolkových zemí. Ty povolují on‑line sázení více než
dvaceti licencovaným firmám. O blokaci webů se
uvažuje.

Regulaci on‑line hraní zajišťuje Danish Gaming Board,
která doporučí providerovi stránku blokovat. Věc
dále řeší soud, který blokaci definitivně stvrdí nebo
zamítne. Doposud byly zablokovány desítky stránek.

Polsko
On‑line sázení mohou
uskutečňovat jen firmy
se sídlem v Polsku. Při
porušení zákonů jsou
sázkové weby vystaveny
pokutám.

Slovensko
On‑line hraní
na internetu není
regulováno.

Francie
Země umožňuje blokaci
hazardních webů. Od roku 2010 došlo
k zablokování celkem 147 stránek. Podle
tamní asociace herních firem ovšem až 47
procent sázejících stále ilegální weby využívá.

Zdroj: SPIR, Everymatrix.com, ARJEL, Danish Gaming Board

Belgie

ČESKO

Česko chce od 1. 1. 2017
zavést regulaci on-line hazardu,
příslušný zákon začne příští
týden projednávat Senát. Ilegální
sázkové weby mají být podle
jednoho z bodů zákona umístěny
na seznam ministerstva financí
a poskytovatelé internetu
je budou muset
zablokovat.

Komise hazardních her vytváří průběžně
doplňovaný seznam nepovolených
hazardních webů. Ty ovšem nejsou
blokovány. Trestní odpovědnost je
na straně hráčů, kteří na takových
webech hrají. Dnes je na listu celkem
97 firem.

Estonsko
Od roku 2012 stát blokuje hazardní
weby, které nemají licenci.

USA
Zákon o nezákonném hazardním hraní na internetu
obchodníkům zakazuje, aby vědomě přijímali platby
související s účastí na sázkových hrách na internetu.
Legislativa jednotlivých států se liší. Na federální
úrovni ale k blokaci stránek nedochází.

