
 
DRUHY HAZARDNÍCH HER 

 
 

 
 
 
 
 

Vytvořeno: 
Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

12. října 2016 



Hazardní hra 
Tři znaky hazardní hry uvedené v § 3 odst. 1 ZHH 

•  hra,  
•  sázka nebo 
•  los,  
do nichž 
sázející vloží 
sázku 

 
jejíž 

návratnost 
se 

nezaručuje 
 

v nichž o výhře nebo 
prohře rozhoduje 
zcela nebo zčásti 
náhoda nebo 
neznámá okolnost 

+ + 

Co není povoleno, je zakázáno! 
 

ZHH – taxativní (úplný výčet) druhů hazardních her - § 3 odst. 2 ZHH 
 

ZoL – demonstrativní (neúplný) výčet loterií a jiných podobných her - § 2 + § 50 odst. 3 





od 1.1.2017 
 
 

 
 
 
 

LOTERIE 

po 1.1.2017 se považují za LOTERIE 
dle § 3 odst. 2 písm. a) ZHH 

Peněžité, věcné, číselné a okamžité loterie povolené dle 
zákona o loteriích 

Peněžité a věcné loterie 
U peněžité a věcné loterie je 
provozovatelem vydán určitý počet losů s 
pořadovými čísly. Do slosování se zahrnou 
všechny vydané losy. 

Číselné loterie 
U číselné loterie není předem určen počet 
sázejících ani výše herní jistiny. Výhra se 
vypočítá podle počtu výherců a úhrnné 
výše sázek předem stanoveným podílem, 
popřípadě se stanoví násobkem sázky podle 
toho, jak z omezeného počtu čísel tažených 
při slosování uhodl sázející herním plánem 
určený počet tažených čísel. 

Okamžité loterie 
U okamžité loterie se sázející na 
vyznačené, až do doby koupě zakryté, 
části losu bezprostředně po jejím odkrytí 
dozví případnou výhru. 



 
 
 
 
 

KURSOVÁ 
SÁZKA 

po 1.1.2017 se považují za KURSOVÉ 
SÁZKY dle § 3 odst. 2 písm. b) ZHH 

Kursové sázky a tzv. LIVE kursové sázky povolené 
dle zákona o loteriích 

Kursová sázka 
Kursová sázka je hazardní hra, u níž je 
výhra podmíněna uhodnutím 
sportovního výsledku nebo uhodnutím 
události veřejné pozornosti. Výše 
výhry je přímo úměrná výhernímu 
poměru, ve kterém byla sázka přijata. 

Kursová sázka typu LIVE 
Živá kursová sázka  typu LIVE je druh 
kursové sázky, na kterou jsou sázky 
přijímány v průběhu konání sázkové 
příležitosti.  

Kursová sázka provozovaná 
prostřednictvím internetu. 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/fotogalerie/foto/523102/?cid=778943


 
po 1.1.2017 se považuje za TOTALIZÁTOROVOU 
HRU dle § 3 odst. 2 písm. c) ZHH 

Sázková hra na sportovní výsledky – 
výhry  je závislá na poměru počtu výherců k 
celkové výši vkladů dle předem stanoveného 
podílu výher povolené dle zákona o loteriích 

§ 2 písm. f) ZoL 
Sázkové hry, při nichž je výhra 
podmíněna uhodnutím sportovních 
výsledků nebo pořadí ve sportovních 
soutěžích, závodech a výše výhry je 
závislá na poměru počtu výherců k 
celkové výši vkladů (sázek) a 
předem stanovenému podílu výher.  

 
 

 
TOTALIZÁTOROVÁ HRA 

 
= hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím 
sázkové příležitosti, kterou se rozumí zejména 
sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti.  
Výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k 
celkové výši sázek a předem stanovenému podílu 
výher  



po 1.1.2017 se považují za BINGO dle § 3 
odst. 2 písm. d) ZHH 

Sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů 
s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do 
devadesáti povolené dle zákona o loteriích 

§ 2 písm. g) ZoL 
Sázkové hry provozované pomocí zvláštního 
druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné 
řadě od jedné do devadesáti, při kterých není 
předem určen počet účastníků a ani výše herní 
jistiny.  
Losování se provádí veřejně za pomocí 
mechanického zařízení a spočívá v postupném 
losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se 
vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu 
výhry a v každé hře podle výsledku losování.  

 
 

BINGO 
 
= hazardní hra, u níž je výhra 
podmíněna dosažením předem 
stanoveného vzorce na sázkovém 
tiketu, který sázející vyplní na základě 
postupného losování čísel, a při níž 
není předem určen počet sázejících ani 
výše herní jistiny. 



 Výherní hrací přístroje 
 
 Interaktivní videoloterní 

terminály 
 

 Lokální loterní systém 
 

 Elektromechanické rulety 
 

 Elektronické pokerové stoly 
 

 E-hry 

 
 
 
 
 

 

TECHNICKÁ 
HRA 

po 1.1.2017 se považují za 
TECHNICKOU HRU dle § 3 odst. 2 
písm. e) ZHH 

Interaktivní videoloterní terminály, výherní hrací 
přístroje, elektromechanické rulety a další technická 
herní zařízení povolené dle zákona o loteriích 



 
 
 
 
 
 ruleta (mechanické zařízení s ruletovým 

kolem) 
 

 karetní hry (např. poker) 
 

 turnaje v karetních hrách 

 
 
 
 
 
 
 

 

ŽIVÁ HRA 

po 1.1.2017 se považují za ŽIVOU HRU dle § 
3 odst. 2 písm. f) ZHH 

Sázkové hry provozované ve zvláště k tomu 
určených hernách (kasinech), a to i za pomoci 
mechanických zařízení, při nichž není předem 
určen počet účastníků a ani není známa výše 
vsazených částek jedné hry, například ruleta, 
kostky, karetní hry, kdy sázející hrají proti 
provozovateli kasina povolené dle zákona o 
loteriích. 

od 1.1.2017 



Způsoby provozování hazardních her        

Hazardní hry lze 
provozovat 
formou:        

 „Land-based“ = základní způsob tzn. v kamenné 
provozovně (všechny druhy hazardních her) 

 Internetové hry (není samostatným druhem hazardní 
hry!)  

Prostřednictvím internetu lze provozovat tyto hazardní hry: 
a) loterii 
b) kursovou sázku 
c) totalizátorovou hru 
d) bingo 
e) technickou hru 
f) živou hru 

a to za podmínek stanovených zákonem o hazardních hrách 
pro jednotlivé druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha 
provozování těchto hazardních her  
= použije se tedy vše, co ze své logiky neodporuje provozování přes 
internet 

       

       





Koncentrace technických herních zařízení v rámci ČR – 
stav v roce 2015 



VIDEO č. 1 
HERNA 
3:00 min 



VIDEO č. 2 
KASINO 
3:15 min. 



VIDEO č. 3 
BINGO 

7:40 min. 



OHLAŠOVANÉ  
HAZARDNÍ HRY 

 
 Tomboly s herní jistinou nad 100 tis. Kč 
 Turnaje malého rozsahu 



Tomboly  
Tomboly dle zákona o loteriích 
(do 31.12.2016) 

Tomboly dle zákona o hazardních hrách  
(od 1.1.2017)  

• Tomboly pořádané v letošním roce podléhají 
povolení obecního úřadu, a to v případě, že 
herní jistina, tzn. násobek počtu vydaných losů a 
prodejní ceny za jeden los, je nižší než 50 tisíc 
Kč. 

• Pokud je herní jistina vyšší než 50 tis. Kč, pak 
povolení v letošním roce vydává Ministerstva 
financí.  

• Za podání žádosti je nutno uhradit správní poplatek 
ve výši 500 Kč a dále je provozovatel tomboly 
povinen podat hlášení a přiznání k odvodu z loterií a 
jiných podobných her.  

• Výnos z tomboly podléhá dani, resp. odvodu z loterií 
se sazbou 23 %.  

• Pokud tombola proběhne např. ve 4. čtvrtletí roku 
2016, provozovatel musí podat do 1. března 2017 
přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a 
ve stejném termínu odvod i zaplatit. 

• Radikálnímu zjednodušení celého procesu 
souvisejícího s provozováním tombol.  

 

• Od roku 2017 nebude provozovatel tomboly 
s herní jistinou nižší než 100 tisíc korun 
podléhat ZHH a zároveň i dani z hazardních her 
ve výši 23%.  

 

• Pouze provozovatel tomboly s herní jistinou 
100 a více tisíc korun bude povinen tombolu 
příslušné obci ohlásit (nebude tedy povolována) 
s tím, že u této tomboly musí provozovatel zajistit 
účast notáře.  
 

• Zároveň se k tombolám s herní jistinou vyšší než 100 
tisíc Kč váže daň z hazardních her ve výši 23%.  

  



Turnaj malého rozsahu  

Turnajem malého 
rozsahu se rozumí: 

turnaj v karetní hře 
  s omezeným vkladem pro   
     jednotlivého účastníka na   
     500 Kč za 24 hodin,  
  podléhající ohlašovací   
     povinnosti. 

 
Provozovatelem může být 
pouze právnická osoba, jejíž 
hlavní předmět činnosti není 
podnikání.  







Děkujeme za 
pozornost. 
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