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Preambule 

 

Společnosti sdružené ve Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her SPELOS, 

zájmové sdružení právnických osob, chtějí tímto Etickým kodexem ukotvit základní etická pravidla 

svého podnikání a svůj přístup k základním otázkám, které se dotýkají podnikání v oblasti loterií a 

jiných podobných her, především pak provozování centrálních loterních systémů.  

 

Etický kodex se v plném rozsahu hlásí k Prohlášení o společenské odpovědnosti členů SPELOS, ve 

kterém provozovatelé sdružení ve SPELOS deklarovali svůj závazek společenské odpovědnosti.  

 

 

§ 1 

Základním cílem firem působících v oblasti provozování centrálních loterních systémů a dalších her je 

tvořit zisk a to při dodržování platných zákonů. Přitom členové SPELOS respektují společenské 

hodnoty. Jsou si vědomi toho, že při obchodní činnosti je společenskou normou zohledňovat 

zákazníky, obchodní partnery, širokou veřejnost a také místa, kde mají své provozovny. Členové 

SPELOS chtějí dosahovat svých obchodních cílů s ohledem na dlouhodobé korektní vztahy, 

vzájemnou provázanost a trvale udržitelný rozvoj. 

 

§ 2 

Členové SPELOS s odvoláním na Prohlášení o společenské odpovědnosti nechtějí, aby loterie a hry 

hrály děti a mladiství. Zároveň prosazují principy odpovědného hraní, které jsou zhmotněny 

v Pravidlech bezpečného hraní, jež jsou přílohou tohoto Etického kodexu. Členové SPELOS zároveň 

chtějí aplikovat systém preventivních opatření, které eliminují vznik patologického hráčství nebo 

sociopatologických jevů.  

 

§ 3 

Členové SPELOS chtějí podporovat samoregulační mechanismy v podobě vlastních kodexů a etických 

norem. SPELOS chce garantovat společenskou odpovědnost svých členů v rámci podnikání v loterním 

průmyslu.  

 

§ 4 

SPELOS a členové SPELOS chtějí prosazovat centrální loterní systémy nejen jako trend rozvoje 

loterního průmyslu v České republice i zahraničí, ale také jako prostředek maximální transparentnosti 

podnikání v oblasti loterního průmyslu, mimo jiné pro absolutní možnost kontroly ze strany státního 

dozoru. 

 

§ 5 

SPELOS a členové SPELOS podporují a respektují rozumnou a odůvodněnou regulaci odvětví, zejména 

tu, která zabraňuje v sázení nezletilým a mladistvým, zajišťuje průhlednost kapitálu a finančních toků 

a ochranu veřejného pořádku. Zároveň chtějí prosazovat adekvátní přístup státní správy a 

samosprávy k centrálním loterním systémům a dalším hrám a to jak při stanovení rámcových 

legislativních podmínek, tak při stanovování dalších pravidel provozování centrálních loterních 

systémů, jejich koncových zařízení a dalších her. SPELOS chce zároveň prosazovat důsledný přístup 



státního dozoru, který bude tvrdě dbát na dodržování platných předpisů a nedopustí provozování 

loterií a jiných podobných her způsobem, který není v souladu s platnými předpisy a který zároveň 

kazí pověst členům SPELOS. 

 

§ 6 

SPELOS a členové SPELOS aktivně spolupracují se zástupci odpovědných legislativních orgánů. Jde o 

výměnu informací, konzultace v klíčových otázkách a pravidelnou komunikaci zejména 

s Ministerstvem financí a rozpočtovým výborem Parlamentu ČR (podvýborem pro daně, cla a loterie). 

Vzájemnou diskusí chceme hledat vzájemný konsensus při provozování centrálních loterních  

systémů, jejich koncových zařízení a dalších her.  

 

§ 7 

Jde nám o korektní a pravdivou komunikaci se všemi partnery a cílovými skupinami. Poskytujeme 

pravdivé a nezkreslené informace. Naše účetnictví je důvěryhodné a transparentní, respektujeme a 

dodržujeme platné zákony ČR. 

 

§ 8 

Členové SPELOS se zavazují, že nebudou umísťovat svoje provozovny ani koncová zařízení centrálních 

loterních systémů ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách 

státních orgánů a církví. Stejný princip také platí pro jakékoli nástroje marketingové komunikace.  

  

§ 9 

Zavazujeme se k dodržování a rozvíjení tzv. principu „dobrého sousedství“. To znamená, že chceme 

být dobrými sousedy, kteří na základě znalosti potřeb obyvatel konkrétního regionu v rámci svých 

možností pomáhají jeho rozvoji.  

 

§ 10 

Ve spolupráci s uznávanými odborníky budeme filosoficky i finančně podporovat dlouhodobé 

preventivní vzdělávací programy pro děti a mládež. Jejich cílem bude zamezit dětem a mladistvým v 

přístupu k sázkovým hrám. Vzdělávací programy budou u dětí podporovat schopnosti, které jim 

umožní odolávat tlaku vrstevníků, médií a marketingu. 

 

§ 11 

Tento Etický kodex členů SPELOS je nedílnou součástí Stanov SPELOS. Souhlasem se zněním Stanov se 

členové SPELOS zavazují dodržovat ustanovení tohoto Etického kodexu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha Etického kodexu  

 

 

Pravidla bezpečného hraní 

Pravidla bezpečného hraní jsou zásady, jejichž dodržování umožní minimalizovat rizika spojená 

s hraním loterií a her. Otevřeně je sdělujeme svým zaměstnancům i klientům. Zaměstnanci 

provozovatelů centrálních loterních systémů jsou s nimi seznámeni tak, aby je byli schopni aktivně 

uplatňovat při kontaktu s klienty. 

 

1. Hrajte pouze tehdy, když jste odpočatí a soustředění.  

2. Nikdy nehrajte, pokud řešíte vážné osobní problémy nebo jste ve stresu.  

3. Při hraní dělejte pravidelné přestávky. 

4. Předem si sami stanovte pevnou částku, která bude vaším dlouhodobým osobním limitem a 

již jste ochotni vložit do hry. Nastavte si ho po pečlivém zvážení a vycházejte přitom ze svých 

reálných finančních možností (jde o osobní limit, který si hráč nastavuje sám bez 

provozovatele centrálních loterních systémů). 

5. Tento osobní limit během hry nikdy dodatečně nezvyšujte. 

6. Stanovte si maximální výhru, po jejímž případném získání hru ukončíte. 

7. Stanovte si, jaké výše může dosáhnout vaše případná ztráta v jednotlivé hře. Nikdy dále 

nepokračujte. 

8. Nikdy nehrajte pod vlivem alkoholu nebo léků. 

9. Rozhodujte se sami za sebe. Nenechejte se ovlivnit názory jiných.  

10. Hraní má být zdrojem radosti, napětí a poučení, ne osobních ztrát, hazardu a smutku.  

11. Veďte si osobní záznamy, které vám ukážou dlouhodobou úspěšnost. 

12. Dobrému hráči se věci nedějí samy od sebe. Dobrý hráč umí začít, pokračovat nebo skončit 

podle toho, jak se sám rozhodne.   

 


