
       

 

K možnosti provozování  

tzv. „LIVE DEALER GAMES“ 

 

 

 
Vytvořeno: 

Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

Praha  

5. října 2016 



Živá hra provozovaná prostřednictvím internetu 
§ 57 ZHH 

Při živé hře hrají sázející proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích 
stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry. 

 

§ 73  odst. 1 ZHH 

Živou hru dle § 3 odst. 2 písm. f) ZHH lze v souladu provozovat jako 
internetovou živou hru za podmínek stanovených zákonem pro jednotlivé 
druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních 
her dálkových přístupem prostřednictvím internetu. 

 

§ 73 odst. 3 ZHH 

Softwarovým hracím systémem provozovatele podle odstavce 2 musí být 
vytvářen náhodný proces výsledku hry; to neplatí pro číselnou loterii, 
kursovou sázku a totalizátorovou hru  



Nutná podmínka k provozování živé hry prostřednictvím internetu 
 generování náhodného výsledku hry softwarovým hracím 
systémem 

Ustanovení § 73 a násl. ZHH regulující internetovou hru jsou 
zvláštní úpravou k obecným požadavkům dle § 57 a násl. ZHH 
dostanou-li se do kolize.  

 

Pro herní koncept tzv. „LIVE DEALER GAMES“ nelze udělit povolení 
dle ZHH. 

K možnosti provozování tzv. „LIVE DEALER GAMES“ 



       

 

SOUBĚH POVOLENÍ  

vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (ZoL) a 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) 
 

 
Vytvořeno: 

Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

Praha  

5. října 2016 



Okruhy řešených otázek 

1. Problematika možnosti provozování stejného druhu 
hazardní hry na základě povolení vydaného podle ZoL 
a povolení vydaného podle ZHH 

 1.1. Loterie a jiné podobné hry, které nejsou provozovány v provozovně 

 1.2. Loterie a jiné podobné hry provozované v provozovně 

2. Problematika souběhu povolení vydaných podle ZoL 
a povolení k umístění herního prostoru vydaného dle ZHH 
v jednom herním prostoru. 

 2.1. Herna 

 2.2. Kasino 

 2.3. Kasino a herna 

 2.4. Sázková kancelář a herní prostor 

 



Okruh 1 - Relevantní ustanovení právní úpravy 

• § 136 ZHH – loterie a jiné podobné hry se budou považovat za 
různé druhy hazardních her podle § 3 ZHH 

• § 86 ZHH – základní povolení je oprávnění  k provozování 
druhu hazardní hry 

• § 48 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“) 

 „Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu 
téže osobě pouze jednou.“  

    Základní povolení lze vydat pouze tehdy, pokud tomu 

nebrání překážka věci rozhodnuté !!! 

Nutno zkoumat, zda konkrétní hazardní hra s 

totožnými identifikátory byla žadateli povolena či 

nikoliv. 



1.1. Loterie a jiné podobné hry neprovozované v 
provozovně 

Přehled jednoznačných identifikátorů, které bude MF při posuzování 
překážky věci rozhodnuté posuzovat: 

Loterie a jiná 

podobná hra 

Identifikátory Druh hazardní hry 

§ 2 písm. c) ZoL 

Okamžik a místo slosování, pravidla hry – 

počet čísel v osudí a tažených čísel, 

stanovení výše výhry, apod.  

§ 3 odst. 2 písm. a) ZHH  

(loterie) 

§ 2 písm. d) ZoL 
Vzhled losu, emise, výše výher, výherní 

symboly, období prodeje 

§ 3 odst. 2 písm. a) ZHH  

(loterie) 

§ 2 písm. f) ZoL Herní princip 
§ 3 odst. 2 písm. c) ZHH 

(totalizátor) 

§ 2 písm. h) ZoL Herní princip 
§ 3 odst. 2 písm. b) ZHH 

(kursová sázka) 

§ 2 písm. k) ZoL Herní princip 
§ 3 odst. 2 písm. b) ZHH 

(kursová sázka) 

§ 50 odst. 3 ZoL  

provozovaná jako internetová 

kursová sázka 

Herní princip 
§ 3 odst. 2 písm. b) ZHH 

(kursová sázka) 



1.1. Loterie a jiné podobné hry neprovozované v 
provozovně 

• Souběh povolení k provozování loterie podle ZoL a základního povolení 
podle ZHH je v zásadě možný, když žadatel žádá o vydání základního 
povolení pro hazardní hru stejného druhu, nikoliv však pro totožnou hru 

Příklad 

Žadatel je držitelem povolení podle § 2 písm. c) ZoL, losují se čísla 2 z 10 v 
mechanickém osudí, každý pátek v 20:00 → číselná loterie podle § 2 písm. c) 
ZoL se na základě § 136 odst. 1 ZHH považuje za hazardní hru podle § 3 odst. 
2 písm. a) ZHH (loterii). 

Žadatel o vydání základního povolení pro loterii podle § 3 odst. 2 písm. a) 
ZHH, na základě kterého hodlá provozovat číselnou loterii typu KENO, 
kde bude ve virtuálním generátoru probíhat slosování každých pět minut, a 
okamžitou loterii. 

→→→ základní povolení lze vydat 



1.2. Loterie a jiné podobné hry provozované v 
provozovně 

• Technická zařízení, u nichž dochází k tvorbě náhody v místě účasti na sázkové hře 

• Sázkové hry v kasinu dle § 2 písm. i) ZoL 

• Turnajové nebo hotovostní sázkové hry, provozované za pomoci karet podle § 2m bod 1 ZoL 

 
 

Dvě skupiny loterií a jiných podobných her: 
 

• Povolení jsou vydávaná pro každé TZ zvlášť a u živé a karetní hry pro každé kasino 
zvlášť 

• Identifikátory: 
 TZ – výrobní číslo technického zařízení, umístění 
 živá a karetní hra – zejména umístění kasina 

→→→ povolení podle ZoL netvoří překážku věci rozhodnuté pro vydání základního 
povolení pro technickou hru a živou hru  
→→→ překážka věci rozhodnuté v případě vydání povolení k umístění herního 
prostoru, pokud by žadatel žádal o umístění konkrétního technického zařízení, 
povoleného podle ZoL (obdobně u živé hry) 



1.2. Loterie a jiné podobné hry provozované v 
provozovně 

• Sázkové hry provozované prostřednictvím centrálního loterního systému podle § 2 písm. l) ZoL 

 
 

Dvě skupiny loterií a jiných podobných her: 
 

• Server a hry na něm provozované se povolují prostřednictvím základního povolení  
 

→→→ povolení totožného centrálního loterního systému prostřednictvím základního 
povolení nebude možné s ohledem na překážku věci rozhodnuté 



2. Souběh povolení podle ZoL a umístění herního 
prostoru podle ZHH 

• ZoL umožňuje, aby v jedné provozovně provozovalo více provozovatelů 

• ZHH § 65 odst. 2 ZHH – v herním prostoru mohou být provozovány 
hazardní hry vždy pouze jedním provozovatelem, kterému byla vydána 
povolení v souladu s tímto zákonem 

• Z důvodu naplnění přechodných ustanovení ZHH a zachování práv 
provozovatelů nabytých v dobré víře, přistoupilo MF k následujícímu 
výkladu 

• V rámci jednoho herního prostoru mohou vedle sebe koexistovat povolení 
provozovatele k provozování technického zařízení podle ZoL a umístění herního 
prostoru podle ZHH 

• V rámci jednoho herního prostoru mohou vedle sebe koexistovat povolení jednoho 
provozovatele k provozování technického zařízení podle ZoL, umístění herního prostoru 
podle ZHH (herny nebo kasina) a vedle toho povolení vydaná podle ZoL k provozování 
technických zařízení jiným provozovatelům, za předpokladu, že tito budou mít platným 
právní titul k užívání prostoru za tímto účelem  



2. 1. Herna 

• Předpokladem vydání povolení k umístění herny je  

• doložení výhradního oprávnění k užívání celého prostoru, v němž má 
být hazardní hra provozována 

• splnění podmínky minimálního počtu technických zařízení  (15 
herních pozic pro jednoho provozovatele) 

• Do počtu se budou subjektu započítávat rovněž zařízení, povolená danému 
provozovateli podle ZoL (nikdy však zařízení povolení jiným subjektům, i když jsou 
provozována v rámci totožného herního prostoru) 

Rozlišujeme dvě základní situace: 

1) Provozovateli (žadateli o umístění) náleželo výhradní oprávnění k užívání 
provozovny (herního prostoru) při vydávání povolení podle ZoL a na základě 
výhradního oprávnění přenechal akcesoricky navázaným právním titulem určitou 
část k užívání jinému provozovateli 

2) Došlo k upravení závazkových vztahů následně, po vydání povolení podle ZoL 



Situace 1 

• Povolení podle ZoL k provozování TZ provozovateli B a C 

nepředstavuje překážku pro vydání povolení k umístění herního 

prostoru 

• Provozovatel si musí požádat o doplnění počtu do 15 herních pozic 

technické hry 

• Po uplynutí platnosti povolení provozovatele B a C nemohou do 

prostoru být vydána povolení jinému provozovateli 



Situace 2 

• Jeden z provozovatelů (např. A) získá výhradní oprávnění k užívání celého 
prostoru, v němž má být hazardní hra provozována → ostatní tituly nemohou 
být s tímto oprávněním v rozporu a omezovat ho 

• Provozovatelé však mohou upravit své závazkové vztahy tak, jako tomu bylo 
v případě situace 1 – tedy uzavřít smlouvy, akcesoricky navázané na výhradní 
oprávnění vybraného provozovatele (A) 

• Za tohoto předpokladu mohou provozovatel B a C provozovat technická 
zařízení podle ZoL nadále i v rámci herního prostoru povoleného podle ZHH 
provozovateli A → nejedná se o překážku pro vydání povolení 



2. 2. Kasino 

• Nelze, aby docházelo v rámci jednoho herního prostoru k souběhu 
povolení podle § 2 písm. i) ZoL (provozování sázkových her v kasinu) a 
povolení k umístění kasina podle ZHH 

• Důvod: FAKTICKÁ NEUSKUTEČNITELNOST – nemožnost oddělit jednotlivé 
provozy (žetony, monitoring, denní evidence her…) 

• Povolení podle § 2 písm. i) ZoL do totožných prostor zakládá překážku pro 
vydání rozhodnutí 

• Doporučení MF: přikládat k žádostem o umístění herního prostoru rozhodnutí 
o zrušení povolení podle § 2 písm. i) ZoL, případně na něj navázaného 
povolení podle § 2 písm. m) bod 1 ZoL  

• Technická zařízení povolená podle ZoL budou moci být nadále 
provozována, avšak budou muset splňovat podmínky podle § 68 odst. 4, 5 
a 6 ZHH – dopočet technických zařízení stejně jako tomu bylo u herny 

• Stůl živé hry nemůže být započítáván – nemožnost oddělit provozy, musí 
být zrušen 



2. 3. Kasino a herna 

• Nemožnost souběhu povolení k umístění herny a kasina do totožných 
prostor 

• Žadatel požádá o vydání povolení k umístění herny/kasina na celý prostor 
– musí být prokázáno, že ke dni účinnosti rozhodnutí o umístění herny je 
zrušeno povolení podle § 2 písm. i) ZoL, případně § 2 písm. m) bod 1 ZoL 

• Nemožnost průchodu z jednoho 
herního prostoru do druhého – 
nejedná se o samostatný, stavebně 
oddělený prostor, neboť se nejedná 
o prostor se samostatným vchodem 
z ulice, nebo veřejně přístupné 
vnitřní části budovy 



2. 3. Kasino a herna 

• Pokud bude požadováno povolení o umístění kasina 

• Kasino pouze se živou hrou: povolení k provozování TZ musí být 
zrušena 

• Kasino se živou hrou a technickou: TZ budou provozovateli započtena, 
musí odpovídat zákonem stanovenému počtu ve vztahu k počtu 
provozovaných stolů živé hry 

 

 

 

 

• U TZ povolených do herny musí být změněn provozní režim na kasino 



2. 4. Sázková kancelář a herní prostor 

• Při vydávání povolení o umístění herního prostoru bude zkoumáno, 
zda na dané adrese není umístěna sázková kancelář (místo, kde 
dochází k účasti na kursové sázce) – oprávnění by se dostala do 
vzájemné kolize 

• Provozovatel může být vyzván k doložení této skutečnosti 

• V rámci herního prostoru nemůže docházet k současnému souběhu 
provozu sázkové kanceláře vedle provozování hazardních her v 
herním prostoru 



 

Děkujeme Vám za Vaši pozornost 


