
HAZARDNÍ HRY A JEJICH REGULACE  

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

Téma: 

Ohlášení



Ohlášení - § 105 a násl. ZHH
• Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her

– Tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000,-Kč

– Turnaj malého rozsahu

 nepodléhá ohlášení – tombola s herní jistinou nižší než 100 000,- Kč

• Nelze provozovat prostřednictvím internetu - § 73 ZHH

• Formulář ohlášení obsahující všechny náležitosti zveřejněn na webových 
stránkách Ministerstva financí (Soukromý sektor/ Hazardní hry/ Žadatelé a 
provozovatelé/  Metodické pokyny / Formulář ohlášení hazardní hry)

• Nepovoluje se, rozhodnutí se vydává pouze o zákazu ohlašované hazardní hry

• Ohlášení, případně rozhodnutí o zákazu, nahrává příslušný orgán přes webové 
rozhraní do IS SDSL



Náležitosti ohlášení (§ 107 ZHH)

• podle správního řádu (kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje)

• název a popis ohlašované hazardní hry,

• adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,

• dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným 
dnem jejího zahájení a ukončení,

• určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování 
podmínek stanovených tímto zákonem,

• herní plán,

• v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

• Samostatné ohlášení za každou hru



Formulář

• Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území 
má být hazardní hra provozována

• Podání ohlášení není zatíženo správním poplatkem 



Provozovatel tomboly
• Provozovatel dle § 6 odst. 1 (jako u ostatních hazardních her), nebo 

• Jiná právnická osoba se sídlem v ČR, EU nebo EHP  jediná podmínka

Provozovatel turnaje malého rozsahu
• Pouze právnická osoba

• sídlo v ČR, EU nebo EHP

• Hlavní činností není podnikání

• Podnikání v rámci vedlejší činnosti slouží jen k podpoře hlavní činnosti

• Více informací týkajících se provozovatele viz prezentace Obecné podmínky 
(http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/vzdelavani/konference-a-seminare/2016/prezentace-z-
workshopu-k-novemu-zakonu-o-25725)



Náležitosti podle správního řádu 
(kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje)

Ověření údajů v obchodním/spolkovém rejstříku



Náležitosti podle správního řádu 
(kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje)



Druh, název a popis
ohlašované hazardní hry

Porovnat s textem doloženého herního plánu



Adresa,
kde bude hazardní hra provozována 

Posoudit

– Chráněná budova (dle § 13 odst. 1 ZHH)

– Herna  nebo kasino



Doba provozování

Doba, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra 
provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a 
ukončení

Posoudit včasnost ohlášení
• Ohlášeno dnem, kdy ohlášení došlo věcně a místně příslušnému správnímu 

orgánu
• Nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení



Osoba zajišťující průběh

Identifikační údaje (§ 130 ZHH)
• Jméno, příjmení, popř. rodné příjmení
• Bydliště
• Státní občanství
• Rodné číslo

Pouze v případě TOMBOLY



Přílohy

VŽDY doložit HERNÍ PLÁN ( § 8 ZHH)
• Pravidla hry
• Způsob provedení slosování  (u tomboly)
• Výše výhry nebo způsob jejího určení
• Způsob a lhůta pro výplatu výhry

Fakultativně – jiné přílohy
• Plná moc v případě zastoupení
• Výpis z obchodního, nebo jiného obdobného rejstříku v případě 

právnické osoby se sídlem v EU či EHP



Posouzení znaků ohlašované hazardní 
hry

Turnaj malého rozsahu
• Vklad max. 500 Kč za 24 hod.

• 3 – 90 účastníků

• Výplata max. 95%  úhrnné výše vkladů

Tombola
• Herní jistina nad 100 000 Kč

• Počet vydaných sázkových tiketů

• Pravděpodobnost výhry 1 : 200 (počet výherních : 
počtu vydaných)

• Úhrnná cena výher – 40 – 80 % herní jistiny



Zákaz provozování ohlášené hazardní hry

• Nevydává se rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry

 pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry

• Toto rozhodnutí je prvním úkonem v řízení

• O zákazu se rozhoduje bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení se všemi 
náležitostmi  uplynutím této lhůty se hazardní hra považuje za řádně ohlášenou 

• Oznamuje se vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a zašle se ohlašovateli na 
vědomí

• Rozhodnutím o zákazu se vkládá do IS SDSL Obce



Důvody zákazu

Rozpor s OZV

• Pouze u turnaje malého 
rozsahu

• Posoudit adresu s OZV

Konání v herně nebo v kasinu
Herna
• pouze technická

Kasino
• technická, bingo
• živá (ale nutné základní 

povolení)

Pozdní ohlášení

Provozovatel



Důvody zákazu

Nezaručuje všem účastníkům 
rovné podmínky a rovnou 
možnost výhry

Předmět výhry – tombola
• Hmotné věci
• Služby
• NE – peněžní prostředky, cenin, 

cenných papírů a dalších 
investičních nástrojů

Nepeněžité vklady nebo sázky

Proti dobrým mravům 
nebo veřejnému pořádku

Chráněná budova
• Chráněné budovy dle

§ 13 odst. 1 ZHH


