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1. 

Hazardní hry obecně 



1.1 ZHH obecně – vlastnosti 
 

 

 
 č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách 

 PLATNOST:  15. 6. 2016  

 ÚČINNOST: 

 část: 15. 6. 2016 (pro účely povolovacího řízení) 

 zbytek:  1. 1. 2017 

 odložená účinnost: do 1 roku ode dne vyhlášení technické 

specifikace informačního systému (AISG) 

 např. kontrola sebeomezujících opatření u binga a živé hry, kontrola 

přítomnosti hráče v rejstříku FO vyloučených z účasti na hazardních 

hrách) 



1.2 ZHH obecně – přechodná ust. 
 

 

 
 Komplexně řeší kontinuitu právních vztahů 

vzniknuvších podle již zrušeného zákona  

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách (Hlava II: § 135 až § 139) 

 Např. § 136 odst. 9 stanovuje fikci zániku všech povolení dle ZoL 

do 6 let od nabytí účinnosti ZHH 

 SHRNUTÍ:  

 pokud provozovatel disponuje „starým“ povolením podle ZoL, 

považuje se za provozovatele podle ZHH 

 zákaz poskytování hráči výhody v podobě alkoholických nápojů, 

tabákových výrobků, omezení vnějšího označení herního prostoru 

apod. se uplatní jen, pokud bude povolen herní prostor dle ZHH i 

přes existenci starých povolení na hry v prostoru 



1.3 Hazardní hra – definice 
 

 

 
 = hra / sázka / los, do nichž sázející vloží  

 sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a  

 v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela 

nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost 



1.4 Hazardní hry – omezení I 
 

 

 
 ZAKAZUJE SE umožnit hru osobě mladší 18 let. 

 ZAKAZUJE SE PROVOZOVAT HRU: 

 neupravenou ZHH, 

 bez povolení / ohlášení, 

 nezaručující rovné podmínky a rovné možnosti výhry, 

 příčící se dobrým mravům / veřejnému pořádku, 

 u které nelze spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry, 

 u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu 

pozdějším účastníkem hazardní hry (tzv. pyramidové hry), 

 neumožňující hráči tuto hru kdykoliv před zaplacením sázky ukončit, 

 používající státní symboly členského státu EU / státu EHP / symboly EU / 

jejich napodobeniny, 

 ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo 

neznámá okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem 

ovlivněny, nebo 

 jejíž výsledek je předem znám. 
 



1.4 Hazardní hry – omezení II 
 

 

 
 Provozovateli se ZAKAZUJE v souvislosti s 

provozováním hazardní hry poskytovat účastníkovi 

hazardní hry jakoukoli výhodu* v podobě 

 potravin 

 nápojů 

 tabákových výrobků 

 povzbuzujících látek 

* včetně bonusů např. v podobě poukázek 

 účelem uvedených výhod bylo pouze zvýšení počtu 

potenciálních účastníků hazardní hry a jejich 

celkových útrat v rámci účasti na hazardních hrách 



1.5 Hazardní hry – omezení výher 
 

 

 
 Předmětem výhry nesmí být: 

 tabákové výrobky,  

 kuřácké pomůcky,  

 bylinné výrobky určené ke kouření,  

 elektronické cigarety nebo  

 alkoholické nápoje. 



1.6 Hazardní hra – druhy 
 

 

 
 Druhy hazardních her 

 loterie 

 kursová sázka 

 totalizátorová hra 

 bingo  (pouze v kasinu) 

 technická hra (pouze v herně, kasinu) 

 živá hra  (pouze v kasinu) 

 tombola 

 turnaj malého rozsahu (nelze v herně ani kasinu) 



2. 

Prostory 



HERNÍM 
PROSTOREM  

se rozumí: 

= samostatný, stavebně oddělený 
prostor, v němž mohou být 
hazardní hry provozovány pouze 
jedním provozovatelem,  
a to jako hlavní činnost. 

KASINO 

HERNA 

V HERNÍM PROSTORU 
se nesmí nacházet: 

nepovolené technické zařízení technické hry 

nepovolený hrací stůl živé hry 

2.1 Herní prostor 
 

 Hazardní hry druhu bingo, technická hra, živá hra je 

možné provozovat pouze v herním prostoru: 



Základní vymezení herního prostoru 
dle ZoL 
 

Herna = místnost (soubor místností) určená 
zejména k provozování výherních hracích 
přístrojů (VHP).  
 

Kasino = zvláště určená herna k provozování 
sázkových her dle § 2 písm. i) ZoL 
  
Do herny i kasina je zákaz vstupu osobám 
mladším 18 let.  

Zvláštní provozní režim – ZHH tento typ 
herního prostoru nepřipouští! 
 

Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled 
osoby odpovědné za dodržování zákazu hry 
osob mladších 18 let – těmto osobám je vstup 
zakázán:  
 

a) do celého prostoru provozovny, nebo   
b) do místnosti v provozovně výhradně  
    určené k provozování VHP, nebo  
c) do oddělené části provozovny   
    určené k provozování VHP.  
Hra nemusí být provozována jako hlavní činnost. 

Základní vymezení herního prostoru  
dle ZHH 
 

Herna = samostatný, stavebně oddělený prostor, 
ve kterém je provozována technická hra jako 
hlavní činnost prostřednictvím jednoho 
provozovatele. 

Kasino = samostatný, stavebně oddělený prostor, 
ve kterém je provozována živá hra jako hlavní 
činnost prostřednictvím jednoho provozovatele. 
 
Provozovatel nesmí umožnit vstup do herního prostoru 
osobě mladší 18 let + musí zajistit registraci návštěvníků. 

ZoL ZHH 



HERNÍ PROSTOR – vnější omezení   
(od 1.1.2017 se omezení vztahuje na hry povolené dle ZHH) 

 na budově nebo  
 ve veřejně přístupné vnitřní 

části budovy,  
        ve které se herní prostor nachází 
 

 REKLAMA, 
 SDĚLENÍ, nebo jakékoli  

 JINÉ FORMY PROPAGACE  
poutající na provozování hazardních her 

nebo získání výher  

 

Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru musí být 
zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor. 

 
nesmí 
být 
umístěna 



Nepřípustné znázornění symbolů typických pro hazardní hru na budově, ve 
které se nachází herní prostor 

Nepřípustný náhled do 
vnitřních prostor 

Nepřípustná nabídka 
 „Nápoje ke hře zdarma“ 

HERNÍ PROSTOR – vnější omezení   
(od 1.1.2017 se omezení vztahuje na hry povolené dle ZHH) 



 

provozní doba:  

 pouze TECHNICKOU HRU 
s minimálním počtem 15 možných 
povolených  herních pozic fyzicky 
umístěných v herně 
 

 

 ŽIVOU HRU, nebo ŽIVOU HRU s 
 TECHNICKOU HROU 

 BINGEM a/nebo 

minimálně na 3 povolených 
stolech živé hry, a to po 
celou provozní dobu kasina 

pokud bude provozována  
i TECHNICKÁ HRA, pak 
minimálně 30 povolených 
herních pozic  
(v závislosti na počtu stolů) 
 

(herní pozice = přístupové místo k 
technické hře, jehož prostřednictvím 
lze hazardní hru ovládat).  

 H
E

R
N

A
 

 max. od 10:00 do 3:00 hod.  
(pokud časové omezení OZV není přísnější) 

lze provozovat: 

 K
A

S
IN

O
 

provozní doba:  
 neomezeně  
(pokud časové omezení nevyplývá z OZV) 

lze provozovat:  

HERNÍ PROSTOR – omezení provozní doby a stanovený minimální počet herních pozic 
/stolů s živou hrou dle ZHH 



2.2 Zakázané prostory 
 

 

 
 Hazardní hry nesmí být provozovány: 

 ve škole a školském zařízení,  

 zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  

 zařízení sociálních služeb,  

 zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, 

jednodenní nebo lůžkovou péči,  

 v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti, 

 v zařízení složky integrovaného záchranného systému. 

 Kursová sázka a totalizátorová hra  

 nesmí být provozována navíc v prostoru sloužícím orgánu 

veřejné moci 



2.3 Zakázané prostory podle 

původního návrhu  

 
 

 Bingo, technická hra a živá hra nesmí být 

provozována navíc ve: 

 sportovním zařízení 

 kulturním zařízení  

 v prostoru vlakového nebo autobusového nádraží 

 prostorech sousedících s prostory třemi výše uvedenými 

 Výše uvedené bylo na základě pozměňovacího návrhu v 

Poslanecké sněmovně vypuštěno 



3. 

Opatření na místní úrovni 



3.1 Opatření na místní úrovni 
 

 

 
 strategie vedoucí k redukci hazardních her na místní 

úrovni: 

 omezení dostupnosti hazardních her (viz snímek dále) 

 informační a vzdělávací aktivity 

 preventivní programy zaměřené na děti a mládež s cílem omezit 

riziko vzniku problémového chování u dospívajících či rovnou hráčů 

 mohou se zaměřit na: 

 zvýšení znalosti vlastních limitů hráče a principů tzv. zodpovědného hraní 

 varování před problémovým hraním 

 identifikaci příznaků problémového hráčství 

 informace o matematické pravděpodobnosti výhry u různých her 



3.1.1 Omezení dostupnosti haz. her 
 

 

 
 Současným problémem je počet (především non-stop) heren, než počet 

konkrétních her, řešení je však v dohlednu díky tomu, že: 

 je stanoven minimální počet herních  pozic (eliminace malých heren = snížení 

počtu heren) 

 došlo k vypuštění  zvláštního provozního režimu (pohostinských zařízení s 

technickými hrami) jako jednoho z herních prostorů 

 provoz non-stop heren ZHH již neumožňuje (max. 10:00 – 3:00 hod.) 

 došlo k rozšíření chráněných budov 

 zavedlo se omezení počtu herních pozic ve vztahu k počtu hracích stolů živé 

hry (v kasinu) 

 v budoucnu budou platit vyšší technické požadavky na zařízení 

 obce mohou i nadále regulovat HH pomocí OZV (viz snímek dále) 



3.1.2 Regulace prostř. OZV 
 

 

 
 Právně nejsilnějším řešením na místní úrovni je regulace prostřednictvím obecně 

závazné vyhlášky (OZV) – bingo, technická hra, živá hra, turnaj malého rozsahu: 

 lze regulovat OZV, která vymezí místo a čas provozování 

 lze zcela zakázat prostř. OZV 

 Při tvorbě OZV je vhodné držet se metodiky Ministerstva vnitra č. 5: 

 Odůvodnit POTŘEBU regulace 

 Proporcionálně stanovit ROZSAH regulace vzhledem ke kýženému cíli 

 Stanovení objektivních, racionálních a nediskriminačních kritérií 

 Zveřejnění těchto kritérií 

 Vybrat místa, která kritéria splňují 

 Zajistit vymahatelnost a kontrolu dodržování OZV 



Děkujeme Vám za Vaši pozornost 


