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POVOLENÍ
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ & NÁLEŽITOSTI PRO JEHO VYDÁNÍ



§ 86 Základní povolení pro jeden druh hry:

Pokud platí, že bude podle nové úpravy jedno základní povolení pro loterie,

znamená to, že bude pro všechny okamžité loterie stejné číslo povolení?

Tedy na všech zadních stranách losů stejné číslo?

4

MF opakovaně deklarovalo, že každý druh hazardní hry bude povolen na

základě jednoho základního povolení, na jehož základě bude tento druh

hazardní hry povolen jak v režimu land-based, tak online. Konkrétní

hazardní hry provozované v rámci tohoto druhu hazardní hry pak budou

povoleny v rámci herního plánu. Lze předpokládat, že povolování

jednotlivých okamžitých loterií by tak mělo probíhat formou rozšiřování

příslušného herního plánu k základnímu povolení k loteriím.



Can an operator go live after being granted a license and then have a

specified timeframe after that date to have the system and games certified

by an authorized lab?

Certifikace, resp. výstupní dokumenty procesu odborného posuzování a

osvědčování, jsou povinnou přílohou pro vydání povolení. Obecně lze tedy

předpokládat, že povolení nebude možné vydat, pokud nebudou tyto

dokumenty dodány.
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Can an applicant company apply for a license that would cover multiple

brands provided that all these brands were noted and detailed in the

application form? All brands would be on the same IT platform and covered

by the same processes and back-end services.

Z pohledu nového zákona neexistuje žádná zákonná překážka, která by

bránila různým označením jednotlivých herních produktů provozovaných

jedním provozovatelem.
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If an applicant company is a subsidiary of a parent company, can a

supervisory board of the parent company perform supervisory functions

over the applicant company, as required by § 6 of the Act 186/2016?

Podmínky pro vydání povolení musí splňovat primárně žadatel o vydání

základního povolení. V tomto ohledu to je právě tato právnická osoba, která

musí mít příslušné kontrolní orgány ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) bod 3 ZHH
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Please confirm what “persons who will monitor influencing of the sport results”

is intended to cover.

MF v rámci WS dne 8.8.2016 výslovně uvedlo jako příklad subjektu monitorující

ovlivňování sportovních výsledků společnost Sportradar. MF nestanovuje

zvláštní požadavky na takovýto subjekt a pouze vymezuje obligatorní předmět

jeho činnosti, který musí spočívat právě v monitorování ovlivňování sportovních

výsledků.

8



HAZARDNÍ HRY

OBECNĚ A KONKRÉTNÍ DRUHY



Loterie

Je třeba, aby losování hry KENO povolené dle § 2 písm. c) ZOL bylo ověřeno

notářem?

V rámci Workshopu (dále jen „WS“) ze dne 8.8.2016 MF zcela explicitně

vyloučilo účast notáře na slosování loterií, které probíhá prostřednictvím

softwarového RNG, což je případ právě tzv. rychlého Kena; v těchto

případech notář pouze ověří výpisy za určitý počet slosování (interval

stanoví MF v podmínkách povolení).
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Technická hra

§ 42 Technická hra x § 57 Živá hra

Hranice mezi živou a technickou hrou je někdy velmi blízká, jaká budou

nastavena kritéria pro posuzování, do jakého druhu hry předmětná hra

spadá?

Z pohledu MF je pro živou hru zcela zásadní „interakce mezi sázejícím a

krupiérem“ resp. „je zde neopomenutelně zastoupen prvek fyzické přítomnosti

krupiéra“ (viz WS ze dne 8.8.2016). V tomto směru to bude právě přítomnost

této interakce, tedy tzv. živého prvku, která bude rozhodující pro příslušnou

kategorizaci. Další kritérium pro vymezení živých her je skutečnost, že pro

jejich provozování jsou používány hodnotové či hrací žetony, které přitom

musí být vždy hmotné podstaty, „a to za účelem zajištění tradičního způsobu

hry a jejího odlišení od ostatních hazardních her“ (viz WS ze dne 8.8.2016).

Tato skutečnost tedy svědčí o tom, že MF nebude v případě živých her

připouštět jakoukoliv formu jejich elektronizace. 11



Kdy vydá Ministerstvo slíbenou klasifikaci her (živé hra, technické hry)?

Závisí na posouzení MF.
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Dle paragrafu 49, odst. 2, písm. je provozovatel povinen zveřejnit "celkový

přehled čistých proher od aktivace uživatelského konta". Je dostačují odkaz

do historie konta, kde bude tato informace uvedena?

Pokud jde o plnění informačních povinností v rámci technické hry, a to

zejména ve vztahu k celkovému přehledu čistých proher od aktivace
uživatelského konta (§ 49 odst. 2 ZHH), pak MF uvedlo, že není v tomto

případě nutné uvádět jednotlivé prohry, nýbrž stačí uvést průběžnou

hodnotu v reálném čase (viz WS ze dne 8.8.2016).
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Dotaz na označení herny/kasina na vnějším plášti budovy. Je podmínkou, aby název

provozovny byl přímo nad vchodem do provozovny, případně z jakého zákonného

ustanovení toto vyplývá? Dále, pokud je kasino v budově, ve které již není žádný

jiný podnikatelský ani nepodnikatelský subjekt, jaké zákonné ustanovení zakazuje

provozovateli dát název provozovny typu Casino SYNOT TIP doprostřed budovy?

V tomto směru dochází k drobné kolizi mezi ustanoveními, které zavazují

provozovatele k tomu, aby herní prostor viditelně označil názvem, který bude
obsahovat slovo „herna“ nebo „kasino“ (§ 67 odst. 2 a § 68 odst. 2 ZHH), a

ustanovením § 66 odst. 2 ZHH, které naopak zakazuje, aby byla na budově, ve které

se nachází herní prostor, umístěna jakákoliv reklama, sdělení či jiná forma

propagace hazardních her. MF prezentovalo na WS dne 27.7.2016 kompromis mezi

těmi ustanoveními spočívající v tom, že každý herní prostor lze označit názvem

pouze na vstupu. Tímto způsobem tak budou z pohledu MF naplněny všechny

zmíněné zákonné požadavky. Zůstává otázkou, jakým způsobem bude tato pravidla

aplikovat příslušný orgán státního dozoru, tj. celní úřad.
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Může mít herna východ rozdílný od vstupu určený pouze k vycházení osob? Může

být tento východ např. do prostoru restaurace nebo jiného druhu provozovny?
Musí být dodržena podmínka § 66 odst. 3 zákona o HH?

Tuto situaci zákon výslovně neupravuje, nehledě na to, že doposud byla řešena

pouze otázka vstupu do herního prostoru. Je pravděpodobné, že by takovéto

stavební řešení narazilo na podmínku „samostatného, stavebně oddělného

prostoru“, kterým herní prostor musí dle MF být. V tomto ohledu je základní

myšlenkou MF to, aby nedocházelo ani k navozování „dojmu“, že by některý

herní prostor (ve spojení s jinou provozovnou) mohl být považován za zvláštní

provozní režim dle zákona o loteriích. V tomto směru je zřejmé, že by však bylo
nepochybně požadováno, aby byly i v případě východu plněny povinnosti dle § 66

odst. 3 ZHH, a to i přesto, že samotný východ není v tomto ustanovení uveden.
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Pokud je vchod do herny řešen způsobem, kdy je za vstupními dveřmi chodba ve

které bude probíhat identifikace/registrace hráčů, je nezbytné zamezit vstup i do

těchto prostor osobám mladším 18 let?

Je zřejmě, že samotná identifikace/registrace sázejících bude vždy probíhat až za 

vstupem do herního prostoru, nikoliv před ním (např. na ulici). Z tohoto důvodu 

bude záležet na posouzení konkrétních dispozic, tj. délce této chodby, popř. zda-li

by už v ní byla umístěna THZ. Nicméně je nutné vést v patrnosti, že zákon 

vysloveně požaduje identifikaci návštěvníka vždy při jeho vstupu.
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Pokud má herna jeden vstup z veřejného prostoru, může mít druhý vstup

např. přes restauraci?

Nejspíš nikoliv. MF deklarovalo v rámci WS ze dne 27.6.2016, že vstup do

herního prostoru musí být umístěn přímo z ulice, popř. z veřejně přístupné

vnitřní části budovy, přičemž příklad, kdy by se do herního prostoru

vstupovalo přes restauraci byl výslovně shledán v rozporu s ZHH
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Živá hra

U živé hry je nezbytné, aby byl v kasinu „živý dealer“, je podmínkou, aby

každý hrací stůl měl svého (vlastního) dealera? Nebo je možné a zákon

explicitně nezakazuje takovou variantu, kdy by jeden dealer obsluhoval dva

stoly živé hry.

V rámci WS ze dne 27.6.2016 MF výslovně uvedlo, že žádný předpis ani

metodika nestanovují minimální počet zaměstnanců v kasinu. Dle vyjádření

MF je provozovatel povinen zajistit „takový počet zaměstnanců, aby byl

schopen zajistit požadavky vyplývající ze ZHH a souvisejících právních

předpisů.“ V tomto případě se tedy jedná i o obsluhu hracích stolů živé hry.

V naznačovaném příkladu by tak krupiér musel být schopen v jednom

okamžiku zajistit plnohodnotnou hru na obou hracích stolech, aby byla

naplněna podmínka provozování živé hry po celou provozní dobu kasina
(viz § 68 odst. 4 ZHH).
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Internetová hra

§ 50 odst. 2

V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky…

Aplikuje se toto omezení také na technické hry typu Blackjack nebo VideoPoker, kde je
přirozeně možné “dosazovat” v průběhu jedné hry/handy?

Vzhledem k výkladu MF ohledně kritéria pro posuzování technické hry a živé hry provozované
prostřednictvím internetu, pak lze mít důvodně za to, že oba typy hazardních her budou
podřazeny pod živé hry provozované prostřednictvím internetu, jelikož se jedné a té samé herní
relace může účastnit více než jeden sázející. Pokud obě uvedené hry budou splňovat tyt
podmínky, pak je zřejmé že se na jejich provozování ustanovení § 50 odst. 2 ZHH nebude
aplikovat. V opačném případě by se jednalo o technické hry, při jejichž provozování musí být
příslušné ustanovení respektováno.
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Podle nového zákona o HH budou povoleny elektronické losy na internetu. Je

možné tyto losy provozovat též na samoobslužných technických terminálech (TNT

zařízení) stejně jako online kursové sázení?

Lze se domnívat, že takováto forma provozování internetové hry by byla v rozporu
s ustanovením § 73 odst. 4 ZHH, které výslovně zakazuje provozovateli internetové

hry poskytovat nebo nabízet jakékoliv zařízení umožňující účast na internetové

hře. V tomto ohledu tak TNT zařízení nijak nevybočuje z obecné definice
„zařízení“ uvedené v § 73 odst. 4 ZHH.
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V případě, že máme technickou hru na internetu, musíme dodržet § 75 nebo se

řídit § 49?

Ustanovení ve vztahu k provozování tzv. internetové hry by měla být ve vztahu

speciality k ostatním ustanovením ZHH vztahujícím se k jednotlivým druhům

hazardních her. Tuto skutečnost ostatně dokládá i poslední stanovisko MF ve

vztahu k „live dealer games“, v jehož rámci je uvedeno, že ohledem na
systematiku ZHH je totiž zřejmé, že „požadavky stanovené v ustanoveních § 73 a

násl. ZHH jsou oproti požadavkům stanoveným pro jednotlivé druhy hazardních

her provozovaných tzv. land-based neboli základním způsobem zvláštní

úpravou“. Vzhledem k tomu, že z obecných interpretačních právních zásad

vyplývá, že zvláštní právní úprava má v případě kolize přednost před úpravou

obecnou, je zřejmé, že by i v případě informačních povinností u internetových
her mělo být aplikováno výlučně ustanovení § 75 ZHH.
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International liquidity is not specifically legislated for. Can it therefore be

assumed that it is permitted?

MF opakovaně v rámci WS deklarovalo, že mezinárodní likvidita, resp.

mezinárodní poolování bude podle ZHH dovoleno. Nejprve tomu tak bylo

v rámci WS ze dne 8.8.2016 v části týkající se internetových her, kdy bylo

uvedeno, že se internetové hry budou moci účastnit i hráči z jiných států při

splnění zákonem stanovených podmínek. Tento závěr byl dále potvrzen

v rámci WS dne 11.8.2016, kdy byl dokonce výslovně uveden vzorec pro

výpočet základu daně v případě přeshraničního poolingu, a to následujícím

způsobem:

Dílčí základ daně = (IN od všech – OUT všem) X (IN od „Čechů“/IN od všech).
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Section 52 states that for “A bet in a technical games performed as an online

game shall not exceed CZK 1 000 on one spin, while a win on one spin shall

not exceed CZK 500,000.” Does this therefore mean that progressive slots

with potential win amount over CZK 500,000 will not be permitted even

though the jackpot is accumulated from bets taken from players all over the

world?

Zákonné limity pro nejvyšší výhru na technické hře platí stejně jak pro

land.based provozované technické hry, tak pro technické hry provozované

jako internetová hra. Tedy i v tomto případě nesmí být výhra z jedné hry

přesáhnout částku 500 000 Kč.
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Contained within section 7 – Legal restrictions include: “at which the

winning chance is dependent — whether partly or fully — on a deposit

invested by a subsequent gambling participant;” Does this effect

tournaments? I.e. rebuys and continues as this may affect the winning

chance of other players?

Dle důvodové zprávy k ZHH je cíle příslušného ustanovení zabránit

„řetězení a nabádání následných potencionálních účastníků hazardní hry k

účasti, avšak za již znevýhodněných podmínek (např. pyramidové hry,

letadlo)“. Z tohoto důvodu je zřejmé, že na provozování karetních turnajů by

nemělo být toto ustanovení vůbec aplikováno.
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Does Keno fall under the Bingo regulation?

Keno je považováno za druh loterie (§ 3 odst. 2 písm. a) ZHH) a nikoliv jako 

varianta binga (§ 3 odst. 2 písm. d) ZHH).
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Where is the “game point” in terms of online games? Is it the casino lobby or the

game interface?

Obecně by se za tento „game point“ mělo považovat místo, kde se sázející přímo

účastní hazardní hry (tedy patrně „game interface“) a nikoliv místo, kde se sázející

pouze rozhoduje, jaké z nabízených her se bude účastnit („casino lobby“).
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Section 50 states: “During a single spin, making of any additional bets is not

permitted, while a single spin duration shall be at least two seconds”

Does this effect multi-tab scenarios?

V případě internetové hry nelze aplikovat zákaz ve smyslu ustanovení § 44

odst. 6 ZHH, dle nějž uživatelské konto nesmí umožnit sázejícímu účast na

technické hře na více technických zařízení současně. V tomto směru MF na

WS dne 8.8.2016 uvedlo, že toto omezení patrně bude aplikováno i na

technickou hru provozovanou jako internetová hra, kdy nejspíš nebude

možné se účastnit technické hry ve dvou oknech webového prohlížeče

najednou (multi-tab); tato povinnost by dle vyjádření MF mohla být

doplněna v povolení.
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Section 53. Is the maximum hourly loss applied across the entire session or a per-

game basis?

Nejvyšší hodinová prohra představuje parametrickou hodnotu posuzovanou

v rámci odborného posuzování ze strany pověřené osoby. Žádná technická hra tak

nesmí sázejícímu umožnit prohrát za jednu hodinu soustavné hry více než, je tato

hodnota vypočtená podle vzorce uvedeného v § 53 odst. 1 ZHH. Jedná se tedy o

limit ve vztahu ke konkrétní hře.
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“Small Size Tournaments” only refer to card games? Are online slot tournaments

included in this or permitted in any part of the legislation?

Turnaje malého rozsahu předně není možné provozovat v podobě tzv. internetové

hry (viz § 73 odst. 1 ZHH). Mimo to z definice tohoto druhu hry v § 64 odst. 1 ZHH

výslovně vyplývá, že se jedná o turnaje ve hrách karetního typu, za které ZHH

technické hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení

nepovažuje.
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Does Section 46 apply to online? Especially paragraph 2 and 3?

Registrace sázejících v případě internetové hry je upravena v § 77 ZHH.

Ustanovení § 46 se tedy v případě technické hry provozované

prostřednictvím internetu nepoužije. Tato skutečnost vyplývá ze

skutečnosti, že ustanovení § 77 ZHH je ustanovením speciálním ve vztahu k

§ 46 ZHH.
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Autoplay is not specifically legislated for. Can it be assumed that it is permitted?

Žádné ustanovení využití této funkcionality nezakazuje a vzhledem i k současné

praxi neexistuje žádný reálný důvod k jejímu zákazu. Samozřejmě, že však její

využití bude limitováno zejména sebeomezujícími opatřeními nastavenými

sázejícím.
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Would theoretical pay out percentages satisfy the “Game Plan”

requirements to show probability of winning in section 8 paragraph 2? Is

this based on optimal or average strategy?

Zákon nerozlišuje jakékoliv herní strategie v případě výherního podílu.

V rámci herního plánu bude pak uvedena hodnota vyplývající z výstupů

odborného posouzení pověřenou osobou.
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Section 44, paragraph 6 – Our concurrent logins prohiitied across platforms eg 

mobile and desktop?

V případě internetové hry nelze aplikovat zákaz ve smyslu ustanovení § 44 odst. 6 

ZHH, dle nějž uživatelské konto nesmí umožnit sázejícímu účast na technické hře 

na více technických zařízení současně. V tomto směru MF na WS dne 8.8.2016 

uvedlo, že toto omezení patrně bude aplikováno i na technickou hru 

provozovanou jako internetová hra, kdy nejspíš nebude možné se účastnit 

technické hry ve dvou oknech webového prohlížeče najednou (multi-tab); tato 

povinnost by dle vyjádření MF mohla být doplněna v povolení. Stejně tak může 

MF doplnit i zákaz hrát současně na více zařízeních, nicméně přímo z textu 

zákona tento zákaz nevyplývá. 
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Section 49, paragraph 1 – Does this entail that a responsible message must be

provided on all games (for an online game)?

Ne. V případě internetových her se uplatňuje jiné ustanovení ohledně informační

povinnosti než § 49 ZHH. Ustanovení ve vztahu k provozování tzv. internetové

hry by měla být ve vztahu speciality k ostatním ustanovením ZHH vztahujícím se

k jednotlivým druhům hazardních her. Tuto skutečnost ostatně dokládá i

poslední stanovisko MF ve vztahu k „live dealer games“, v jehož rámci je

uvedeno, že ohledem na systematiku ZHH je totiž zřejmé, že „požadavky

stanovené v ustanoveních § 73 a násl. ZHH jsou oproti požadavkům stanoveným

pro jednotlivé druhy hazardních her provozovaných tzv. land-based neboli

základním způsobem zvláštní úpravou“. Vzhledem k tomu, že z obecných

interpretačních právních zásad vyplývá, že zvláštní právní úprava má v případě

kolize přednost před úpravou obecnou, je zřejmé, že by i v případě informačních

povinností u internetových her mělo být aplikováno výlučně ustanovení § 75

ZHH.
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Section 50, paragraph 2 – Does this mean that multiple games cannot be played

simultaneously across platforms?

Ne. V případě internetové hry nelze aplikovat zákaz ve smyslu ustanovení § 44

odst. 6 ZHH, dle nějž uživatelské konto nesmí umožnit sázejícímu účast na

technické hře na více technických zařízení současně. V tomto směru MF na WS

dne 8.8.2016 uvedlo, že toto omezení patrně bude aplikováno i na technickou hru

provozovanou jako internetová hra, kdy nejspíš nebude možné se účastnit

technické hry ve dvou oknech webového prohlížeče najednou; tato povinnost by

dle vyjádření MF mohla být doplněna v povolení. Explicitně je tato povinnost

uvedena pouze u technické hry, v případě jiných druhů hazardních her tato

povinnost však nijak nevyplývá.

35



Section 18, paragrpah 4 – Does this mean scratch cards? And thes are

permitted online if they comply with the lottery and online regulations?

Ano, jedná se o stírací losy (scratch cards). MF výslovně uvedlo v rámci WS

dne 8.8.2016, že i stírací losy bude možné v jejich virtuální podobě

provozovat prostřednictvím Internetu.
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Section 49, paragraph 2 – Does net loss needs to be displayed if the player

has not self-restricted? Also, user account activiation – is that since the

creation of the account or since the last log in?

V případě internetové hry je nutné aplikovat ustanovení § 75 ZHH, nikoliv

ustanovení § 49 ZHH. V rámci land-based provozovaných technických her

pak čistá prohra musí být zobrazována i u sázejícího, který si nezvolil žádná

sebeomezující opatření (tato opatření nemají jakýkoliv vliv na čistou

prohru). Tento údaj se navíc musí zobrazovat od aktivace uživatelského

konta, nikoliv jen od posledního přihlášení. MF dále již uvedlo, že není

v tomto případě nutné uvádět jednotlivé prohry, nýbrž stačí uvést

průběžnou hodnotu v reálném čase (viz WS ze dne 8.8.2016).
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Section 50, paragraph 3 – Is the 120 minutes since login in or since the

opening of a game? If a participant idles in a lobby, should they be logged

in? Does “not be enabled to participate in any technical game” mean the

participant is unable to log in, or that they are unable to open games?

During the 15 minutes break, can the player still login?

Tato doba se bude počítat až od zahájení konkrétní technické hry na

Internetu, nikoliv tedy hned po přihlášení do herní aplikace. Toto potvrdilo

i samo MF na WS dne 8.8.2016, kdy uvedlo, že „za pauzu nelze pokládat účast

na internetové kasinové hře, která není živou hrou“. Z tohoto vyplývá, že

v této povinné pauze může být sázející dále přihlášen v aplikaci a může se

účastnit jakýchkoliv jiných hazardních her provozovaných provozovatelem

prostřednictvím Internetu vyjma technické hry…
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Does the live games category cover online live dealer?

Viz stanovisko MF ze dne 22.9.2016.
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Can Bingo be offered on remote gaming platform?

Ano, viz ustanovení § 73 odst. 1 ZHH.
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Will Poker liquidity be allowed outside the .CZ domains.?

Z pohledu zákona není vyžadováno, aby provozovatel na území ČR 

provozoval internetové hry pod doménou .cz. 

41



“Maximum hourly loss” means an amount of the funds that the bettor may lose at a

single game point in one hour time. It is a multiple of the maximum admissible bet

on one spin by the maximum admissible number of spins per hour and one

hundredth of the difference of one hundred and the set payout percentage. Since

this provision refers to a “game point” and this concept doesn’t apply to online, ((2)

“Game point” means an access point to a technical game; such point enables to

handle (or, control) the game, while it is, except for § 42(7), integrated in the terminal

device.) then we assume this this not apply to online operators offering technical

games. Please confirm.If it does apply to online, does the time limit refresh after

each log off/log in or does the 1 hour limit is suspended during each log off/log in? If

this provision applies to online, can you please confirm whether the following

calculation is correct?

Example:

30 spins per minute = 1800 spins per hour.

Max stake = 50Euros

50Euros x 1800 spins = 90,000 Euros

100 – 98% RTP = 2

2 / 100 = 0.02

90,000 x 0.02 = 1,800Euros maximum hourly loss
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Example:

30 spins per minute = 1800 spins per hour.

Max stake = 50Euros

50Euros x 1800 spins = 90,000 Euros

100 – 98% RTP = 2

2 / 100 = 0.02

90,000 x 0.02 = 1,800Euros maximum hourly loss

MF v rámci WS výslovně vyloučilo aplikaci některých ustanovení týkajících se land-

based provozování technických her na technické hry provozované jako internetové

hry. Takovým příkladem je např. skutečnost, že by technická hra provozovaná

prostřednictvím Internetu musela být provozována prostřednictvím technického

zařízení provozovatele obsluhovaného přímo sázejícím. Na druhé straně ustanovení

§ 53 odst. 1 ZHH upravující maximální hodinovou prohru bude s největší

pravděpodobností dopadat i na technickou hru provozovanou jako internetová hra.

Nejvyšší hodinová prohra pak představuje parametrickou hodnotu

posuzovanou v rámci odborného posuzování ze strany pověřené osoby. Žádná

technická hra, a to ani ta provozovaná prostřednictvím Internetu, tak nesmí

sázejícímu umožnit prohrát za jednu hodinu soustavné hry více než, je tato hodnota

vypočtená podle vzorce uvedeného v § 53 odst. 1 ZHH. Uvedený příklad by pak měl

odpovídat zákonné definici v § 53 odst. 1 ZHH, vyjma skutečnosti, že ZHH zakazuje,

aby sázka do jedné hry v případě technické hry přesáhla 1 000 Kč (approx. 37 €).
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Section 73 (1): Gambling as per § 3(2)(a) to (f) may be operated also as an online

game — using remote access via the internet — subject to the conditions laid down

by this Act for separate types of gambling, provided it is not excluded by the

design of the respective game operation. Please specify what could be potentially

excluded by the design of the respective games?

MF v rámci WS výslovně vyloučilo aplikaci některých ustanovení týkajících se

land-based provozování technických her na technické hry provozované jako

internetové hry. Takovým příkladem je např. skutečnost, že by technická hra

provozovaná prostřednictvím Internetu musela být provozována prostřednictvím

technického zařízení provozovatele obsluhovaného přímo sázejícím. V případě

živé hry provozované prostřednictvím Internetu pak např. nebude vyžadováno,

aby žetony užívané ke hře byly hmotné podstaty, jako tomu v případě land-based

živých her.
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The Gambling law does not explicitly refer to Cash Out but we understand it

is permitted. Can you please clarify (including with reference to legislation

and guidance etc.) exactly what is and is not permitted?

Zákon neupravuje. Vzhledem k tomu, že § 22 ZHH obsahuje prakticky

stejnou definici kursových sázek jako ustanovení § 2 písm. h) zákona o

loteriích, neexistuje prakticky jakýkoliv důvod, proč by MF nemělo

pokračovat ve stávající praxi a povolit Cash Out v rámci nabídky kursových

sázek…
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Will the Ministry be developing guidance regarding advertising and

marketing (including the use of bonuses and offers)?

Z pohledu MF jsou klíčová dvě ustanovení, a to § 3 odst. 1 ZHH definující

hazardní hru a dále pak § 7 odst. 3 ZHH stanovující zákaz poskytování

výhod v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků a povzbuzujících

látek. Ustanovení § 3 odst. 1 ZHH MF aplikuje zejména s ohledem na bonusy,

které mají povahu hazardní hry, tj. bonusy založené na náhodě nebo na

předem neznámé okolnosti (např. sázející, jehož tiket vyhrál nejvíc v určité

soutěži, ten vyhrává další částku v podobě bonusu); z tohoto lze dovodit, že

všechny bonusové programy, které nejsou založeny na náhodě jsou z

pohledu MF v souladu se ZHH (jedná se tedy nejen o vstupní či

narozeninové bonusy, ale např. i o tzv. rake back spočívající v navrácení

části vkladu, a to v závislosti pouze na jeho výši, nikoliv již na tom, zda-li

sázející vyhrál či nikoliv...). Ustanovení § 7 odst. 3 ZHH pak definuje formu

bonusů, tj. při použití argumentace a contrario ve vztahu k výčtu

uvedenému v tomto ustanovení může mít bonus jakoukoliv podobu vyjma

potravin nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek. 46



Will the maximum Return-To-Player (RTP) be set at 80% for online bingo?

Ustanovení § 40 odst. 1 ZHH se uplatňuje I na bingo provozované jako

internetová hra. Z tohoto důvodu nebude možné činit jakékoliv úpravy

úhrnné ceny výher oproti tomuto ustanovení.
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SEBEOMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ



§ 14 a 15 Sebeomezující opatření Zahrnuje sázka do jedné technické hry všechny

„dílčí sázky“ za jednotlivé linie? Zahrnuje výhra jedné technické hry všechny „dílčí

výhry“ za jednotlivé linie?

Z pohledu sebeomezujících opatření je hodnota sázky do jedné hry, resp. výhra

z jedné hry irelevantní. Tyto parametry jsou předmětem zákonného omezení

v ustanovení § 52 ZHH. Tyto limity je nutné vykládat ve světle ustanovení § 50 odst.

1 ZHH, které obsahuje definici „jedné hry“ v rámci technické hry. V tomto ohledu

tak „sázka do jedné hry“ bude patrně zahrnovat veškeré dílčí procesy, ke kterým

v rámci jedné hry dochází, tedy i zmiňované „dílčí sázky“ za jednotlivé linie.

Stejným způsobem budou s největší pravděpodobností posuzovány i limity výhry

z jedné hry. Konkrétní odpověď by pak měla být předmětem tzv. technické

vyhlášky.

49



§ 15 odst. 4 x § 49 odst. 2 Čistá prohra

Definice čisté prohry v §15 odst. 4 popisuje výpočet jako: sázky + výhry -

prohry, což je zřejmě v rozporu s úmyslem zákonodárce uvedeným v §49 odst. 2,

kde pravděpodobně je uvažováno o znázornění IN-OUT.

Jak má být nastaveno zobrazení čisté prohry podle § 49 odst. 2?

V případě ustanovení § 49 odst. 2 ZHH MF výslovně uvedlo, že není v tomto

případě nutné uvádět jednotlivé prohry, nýbrž stačí uvést průběžnou hodnotu

v reálném čase (viz WS ze dne 8.8.2016). I přes to, že ZHH na obou citovaných

místech používá pojem „čistá prohra“, je zřejmé, že v případě sebeomezujících

opatření a informační povinnosti u technické hry se bude jednat o významově

vždy odlišné termíny.
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Pokud jde o tzv. sebeomezující opatření - zákon stanoví u technických her mj.

"počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc" (ust. paragrafu

15, odst. 2 písm e). Přihlášení do konta ještě nutně neznamená hraní, účastník

hazardní hry může například chtít jen vybrat peníze. Lze toto ustanovení

vyložit tak, že účastník nesmí začít hrát žádnou hru?

Vzhledem ke skutečnosti, že např. ve vztahu k automatickému odhlášení

sázejícího (viz § 15 odst. 2 písm. f) ZHH) se do této doby započítává veškerá

doba od přihlášení, a to bez ohledu na to, zda-li se sázející přímo účastní online

hazardních her či zda-li pouze např. sleduje streamované sportovní utkání, lze

předpokládat, že i v případě počtu přihlášení do uživatelského konta za

kalendářní měsíc, bude uplatňován stejný princip, tedy, že bude zcela

irelevantní, zda-li se sázející hodlá po přihlášení účastnit hazardních her či

pouze vybrat finanční prostředky z uživatelského konta.
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§ 137 uvádí, že do 1 roku ode dne vyhlášení technické specifikace MF není provozovatel

povinen plnit povinnosti podle § 14, který hovoří o sebeomezujících opatřeních, a dále

v tomto ustanovení není provozovatel povinen plnit povinnosti dle § 15 odst. 3, který

hovoří o druzích sebeomezujících opatřeních a jejich konkrétním nastavení u binga a
živé hry. Jak si máme toto ustanovení vykládat, když § 14 vylučuje sebeomezující

opatření jako celek, je tedy provozovatel povinen plnit ostatní odstavce § 15? Dále není

v přechodných ustanoveních § 49 odst. 4, je tudíž nutnost toto plnit či nikoliv? A

musíme také plnit povinnosti vyplývající z § 75 odst. 4?

Z pohledu MF bylo deklarováno, že každý provozovatel, který má povinnost nastavit
sebeomezující opatření v § 15 ZHH, je zároveň povinen i zajistit jejich dodržování dle §
14 ZHH. Jakkoliv tedy ustanovení § 137 odst. 1 ZHH vyvolává pochybnosti ohledně

aplikace těchto ustanovení, MF má v úmyslu překlenout tento legislativní nedostatek

v rámci povolení, kde uloží provozovateli příslušné povinnosti ohledně zajištění
dodržování sebeomezujících opatření nastavených sázejícím. V případě ustanovení § 49

odst. 4 ZHH je zřejmé, že bude závazné pro provozovatele technických her dle nového
zákona již od 1.1.2017. Naopak v případě ustanovení § 75 odst. 4 ZHH lze mít důvodně

za to, že MF patrně překoná dočasnou nezávaznost tohoto ustanovení v rámci

základních povolení k internetové hře. 52



Please can you confirm which products and activities the self-restricting measures

apply?

Jedná se o hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. b) až f) ZHH, tedy kursové sázky,

totalizátorou hru, bingo, technickou hru a živou hru. Dále pak na všechny druhy

hazardních her provozovaných jako internetové hry.
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Section 14, paragraph 1 – the translation of this requirmeent is not clear for

what prodcuts and activities the self-restricting measures apply.

Jedná se o hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. b) až f) ZHH, tedy kursové

sázky, totalizátorou hru, bingo, technickou hru a živou hru. Dále pak na

všechny druhy hazardních her provozovaných jako internetové hry.
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Section 15, paragraph 4 - Does “one type of gambling” mean gambling

activity type or an individual game?

V tomto případě by se mělo jednat o druh hazardní hry jako celek. Samotná

sebeomezující opatření totiž jsou nastavována vždy ve vztahu ke
konkrétním druhům hazardních her.
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Sebeomezující opatření na živé hře. Sledovat se má čistá prohra (BET –

WIN). Provozně nereálně, aby krupiér před každým spinem, flopem, …

přepočítal sázky všech sázejících, zadal je do systému, počkal na odpověď,

zda dle limitu ok a pokud ne, opravil sázku na max. možnou.

Dle názoru MF je možné dohlížet nad uvedenými sebeomezujícími

opatřeními skrze pokladnu kasina, nikoliv tedy na úrovni herních stolů.

Toto pojetí odpovídá názoru MF vyjádřenému v rámci WS dne 11.8.2016, dle

nějž vymezení čisté prohry odpovídá tomu, o jaký maximální úbytek svého

majetku je sázející ochoten přijít v rámci stanoveného období.
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UŽIVATELSKÉ KONTO



Cizinec v LAND-BASE má v rámci registrace právo pouze na dočasné
uživatelské konto, protože registrace dle §45 a §46 nebude nikdy dokončena

z důvodu nemožnosti totožnost ověřit dálkově. Toto dočasné uživatelské
konto má platnost pouze 90 dní (§47). Po uplynutí této lhůty 90 dní musí být

cizinec (tedy pokud si to bude přát) znovu registrován dle §45 s opětovným

vytvořením dočasného uživatelského konta dle §47.

Jak převést peníze z původního dočasného uživatelského konta na nové

dočasné uživatelské konto?

Lze ponechat hráčovi původní uživatelské konto a provést pouze

přeregistraci?
Platí omezení dle §44 odst. (4) a omezení dle §48 rovněž pouze pro běžná

uživatelská konta anebo také pro dočasná uživatelská konta?

V rámci WS dne 4.8.2016 MF výslovně uvedlo, že v případě dočasného

uživatelského konta v rámci technické hry bude nutné příslušnému

sázejícímu k devadesátému dni od zřízení dočasného uživatelského konta

vyplatit všechny zbývající prostředky a následně provést znovu proces
registrace dle § 46 odst. 2 ZHH.

58



V rámci ZOLO má hráč možnost dobíjet si své hráčské konto z různých bankovních

účtů a různými platebními kartami. Podle nového zákona tato činnost možná

nebude, s tím souvisejí níže uvedené dotazy.

Bude legitimní, aby hráč posílal vklady jak skrz elektronické bankovnictví, tak i

platební kartu nebo je možná pouze jedna z variant?

Sázející je oprávněn uvést při registraci nebo i později více typů platebních

prostředků, avšak bude vždy povinen určit jeden z nich, který bude aktivní. Právě

skrze tento „aktivní“ platební prostředek může docházet ke vkládání prostředků

na uživatelské konto, resp. k vyplácení prostředků z tohoto konta. Sázejícímu

přitom bude umožněno, aby si mezi těmito zaregistrovanými platebními

prostředky mohl vždy určit, který z nich bude aktivně využívat.
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Máme si § 78 vykládat tak, že platební karta definovaná v odstavci 1 písm. b musí

patřit k účtu definovanému v odstavci 1 písm. a nebo může jít o dva různé

platební účty?

Příslušná ustanovení nestanovují povinnost, aby se jednalo o stejné účty.

Účastník hazardní hry bude však vždy povinen prokázat, že je majitelem

registrovaného platebního účtu, popř. držitelem registrované platební karty.
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Section 78, parapgraph 1 & 2 – Does this mean that only one payment method can

be used by a participant and this must be specified at the point of registration?

Sázející je oprávněn uvést při registraci nebo i později více typů platebních

prostředků, avšak bude vždy povinen určit jeden z nich, který bude aktivní.

Právě skrze tento „aktivní“ platební prostředek může docházet ke vkládání

prostředků na uživatelské konto, resp. k vyplácení prostředků z tohoto konta.

Sázejícímu přitom bude umožněno, aby si mezi těmito zaregistrovanými

platebními prostředky mohl vždy určit, který z nich bude aktivně využívat.
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Landbased a online jedno konto povinnost nebo jen možnost?

Dle vyjádření MF v rámci WS se jedná zcela nepochybně o povinnost.
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DAŇ Z HAZARDNÍCH HER



Will the cost of bonuses be deductible for duty purposes to the extent that

any bets deriving from them are taxable?

Zástupci ze sekce daňové legislativy v rámci WS dne 11.8.2016 výslovně 

připustili možnost, aby určité bonusové programy mohly být považovány za 

vrácený vklad, který snižuje IN.
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RŮZNÉ



Bude vydán oficiální anglický překlad zákona o hazardních hrách a vyhlášek? Kdy bude
publikován?

Zákon o hazardních hrách v angličtině byl již publikován na stránkách MF. 
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