
       

 

 

 

HERNÍ PROSTOR 
 

 

 
Vytvořeno: 

Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
 

Praha  
12. října 2016 



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 

HERNÍ PROSTOR dle zákona o hazardních hrách 
(§ 67 odst. 1 a § 68 odst. 1 ZHH) 



Samostatný, stavebně oddělený … 
Herní prostor (herna nebo kasino) = samostatný, stavebně oddělený prostor se „samostatným“ 

vstupem  z: 
 

 ulice, nebo z 
 veřejně přístupné vnitřní části budovy, kterou nelze považovat za provozovnu (např. z chodby). 

 



Požadavky na viditelné označení herního prostoru názvem obsahujícím slovo „HERNA“ nebo 
„KASINO“ (§ 67 odst. 2 a § 68 odst. 2 ZHH) 

HERNA/KASINO je v tomto případě 
„samostatný“ stavebně oddělený 

prostor se samostatným vstupem z 
chodby (tj. z veřejně přístupného 
prostoru, který nelze považovat za 

provozovnu). 
 

Z tohoto důvodu nelze označit vchod do 
budovy, ve které se nachází herna nebo 
kasino, spolu s pohostinským zařízením, 
slovem „HERNA“ nebo „KASINO“, neboť 

se nejedná o samostatný vchod, ale o 
vchod sdílený i provozovatelem 

pohostinského zařízení.    

Varianta I. 
Slovem HERNA / KASINO musí být viditelně 
označený samostatný, stavebně oddělený 

prostor (herna nebo kasino), v němž je 
provozována hazardní hra jako hlavní 

činnost. 

Varianta II. 
Pokud by bylo označení slovem HERNA / KASINO 
umístěno na vstupu do budovy, pak by byl 
provozovatel povinen provádět identifikaci a 
ověření věku návštěvníka při jeho vstupu do 
budovy. 



Příklad označení herního prostoru. 

Jedná se o „samostatný“ stavebně oddělený 
prostor, tj. prostor se samostatným vstupem 

tzv. „z ulice“ vedoucím přímo do stavebně 
odděleného herního prostoru – KASINA. 

Takové označení herního rozporu by představovalo 
jinou formu propagace ve smyslu § 66 odst. 2 ZHH, 
herní prostor lze označit názvem pouze na vstupu, 
tak aby byl dostatečně specifikován samostatný, 
stavebně oddělený prostor. 



Příklad NEPŘÍPUSTNÉHO označení  
herního prostoru. 



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 



HERNÍ PROSTOR - praktické znázornění vnějšího omezení I. 

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“ 



Zákaz podávání nápojů, potravin, …, v herním prostoru 
Nová právní úprava obsahuje zákaz provozovatele poskytnout účastníkovi 
hazardní hry v souvislosti s hazardní hrou jakoukoliv výhodu v podobě: 
 
 potravin,  
 nápojů (alkoholické i nealkoholické) či  
 tabákových výrobků. 
 
Účelem uvedených výhod je pouze zvýšení počtu potencionálních 
účastníků hazardní hry a jejich celkových útrat v rámci účasti na 
hazardních hrách.  
 
Regulace v podobě zákazu jakýchkoliv výhod poskytovaných v souvislosti s 
hazardními hrami byla zvolena zejména z důvodu posílení ochrany 
účastníků hazardní hry, neboť tyto výhody jsou často primárním důvodem 
k návštěvě herny nebo kasina s navazující účastí na hazardních hrách. 
 



HERNÍ PROSTOR - praktické znázornění omezení reklamního sdělení II. 

Reklama na hazardní hru musí 
obsahovat sdělení o zákazu 
účasti osob mladších 18 let 
na hazardní hře a viditelné a 
zřetelné varování tohoto znění: 
„Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může 
vzniknout závislost!“ 



Základní vymezení herního prostoru 
(mimo kasino) dle ZoL 
 

Herna = místnost (soubor místností) určená 
zejména k provozování výherních hracích 
přístrojů (VHP).  
 
V herně musí být po celou dobu provozu 
zajištěn dozor. 
  
Do herny 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 
(mimo kasino) dle ZHH 
 

Herna = samostatný, stavebně oddělený prostor, 
ve kterém je provozována technická hra jako 
hlavní činnost prostřednictvím jednoho 
provozovatele. 
•časové omezení v době od 3:00 do 10:00 hodin, 
•lze provozovat pouze technickou hru + nejméně 15 
povolených herních pozic technické hry.  
Provozovatel nesmí umožnit vstup do herního prostoru 
osobě mladší 18 let + musí zajistit registraci návštěvníků. 

ZoL ZHH 



 

provozní doba:  

 pouze TECHNICKOU HRU 
s minimálním počtem 15ti 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
ER

N
A 

 max. od 10:00 do 3:00 hod.  

lze provozovat: 

 K
AS

IN
O

 

provozní doba:   neomezeně  

 

lze provozovat:  

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

Herní pozice =  přístupové místo  
k technické hře, jehož  prostřednictvím  
lze hazardní hru ovládat a které je  součástí 
koncového zařízení. 



§ 68 ZHH 

 V kasinu musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina. 
 V kasinu, může být, mimo živou hru, provozována i technická hra a/ nebo bingo. 
 Pokud je provozována i technická hra, pak s minimálním počtem  3 hracích stolů živé hry musí být 

provozováno 30 povolených herních pozic technické hry.  
 S každým dalším hracím stolem živé hry se přípustný nárůst herních pozic technické hry řídí níže uvedeným 

přehledem: 

KASINO – počet povolených herních pozic v závislosti na množství hracích stolů 
živé hry povolených dle ZHH – příklad I.: 

3 hrací stoly živé hry 

Příklad: 
Počet stolů Počet povolených herních pozic technické hry: 

30 (ne více – ne méně) 
4 hrací stoly živé hry 30 + max. 10 (tzn. 30 až 40) 

 5 hracích stolů živé hry 30 + max. 20 (tzn. 30 až 50) 
6 hracích stolů živé hry 30 + max. 30 (tzn. 30 až 60) 

 7 hracích stolů živé hry 30 + max. 40 (tzn. 30 až 70) 
 8 hracích stolů živé hry 30 + max. 50 (tzn. 30 až 80) 
 9 hracích stolů živé hry 30 + max. 60  (tzn. 30 až 90) 

10 hracích stolů živé hry 30 + neomezený počet 



HERNA – kontinuita provozování TECHNICKÝCH HER v herně po 1.1.2017 – 
příklad I.: 
Příklad: provozovatel provozující V HERNĚ THZ typu interaktivní videoloterní terminál (IVT), která 
byla povolena ministerstvem dle ZoL, bude požadovat od obce dle ZHH povolení koncových zařízení 
TECHNICKÉ HRY : 

Postup: 
Provozovatel s platným povolením  k provozování 10 ks IVT povolených dle § 2 písm. l) ZoL, který dle 
ZHH požádá obec o povolení dalších koncových zařízení (herních pozic) TECHNICKÉ HRY v herně, bude 
povinen: 
 

 požádat obec o vydání povolení k umístění herního prostoru (herny) s min. počtem 5 ks 
herních pozic TECHNICKÉ HRY tak, aby v herně mohl provozovat stanovený minimální počet 
herních pozic (tzn. 15 herních pozic). 

 

Pozn.: Provozovatel je povinen zajistit, aby počet jemu povolených herních pozic nebyl v 
herním prostoru (herně)  nikdy nižší, než zákonem stanovených 15 ks. 
 

Odůvodnění:  
Technická herní zařízení (zde 10 ks IVT) povolená dle ZoL, resp. jejich herní pozice, jsou tzv. 
„přičitatelné“ k požadovaným 5 ks herních pozic uvedeným v žádosti provozovatele o povolení 
herního prostoru adresované dle ZHH obci.  
Jinými slovy, minimální počet 15 ks herních pozic TECHNICKÉ HRY může být tvořen 
součtem 10 ks herních pozic THZ povolených dle Zol a 5 ks herních pozic povolených dle 
ZHH. 



Provozovatel s platným povolením  k provozování sázkových her v kasinu (povolených dle § 2 

písm. i) nebo m) ZoL)  žádající dle ZHH obecní úřad o povolení ŽIVÉ HRY bude povinen: 
 

1. požádat Ministerstvo financí o zrušení povolení k provozování sázkových her v kasinu (o 
zrušení kasina) dle ZoL na dané adrese  zkoumá obecní úřad v rámci správního řízení 

 

2. požádat o vydání povolení k umístění herního prostoru (kasina) s min. počtem 3 ks 
hracích stolů ŽIVÉ HRY a případně i požadovaným počtem herních pozic TECHNICKÝCH 
HER a/nebo binga. 

 

KASINO –provozování HAZARDNÍCH HER v kasinu po 1.1.2017 – příklad II.: 

Příklad : provozovatel SÁZKOVÝCH HER V KASINU povolených dle ZoL bude požadovat 
povolení ŽIVÝCH HER dle ZHH: 

Příklad : provozovatel SÁZKOVÝCH HER V KASINU povolených dle ZoL bude požadovat 
povolení TECHNICKÉ HRY dle ZHH do kasina: 

Provozování technické hry v kasinu povoleno v povolení k umístění herního prostoru pouze 
společně s živou hrou. 
 
Technická zařízení povolená do prostoru kasinu podle loterního zákona lze provozovat v rámci 
kasina povoleného podle ZHH a dopočítávat je do minimálního počtu technických zařízení 
povolených v návaznosti na povolený počet stolů živé hry, stejně jako tomu je v případě 
dopočítávání technických zařízení v herně (viz předchozí slidy). 



 Hernou se rozumí 
samostatný, stavebně 
oddělený prostor, ve kterém 
je provozována technická hra 
jako hlavní činnost (§ 67 odst. 1 ZHH). 

 V herně je provozován BAR.  
 Herna nesmí být v provozu  v 

době od 3:00 do 10:00 hod.  
       (§ 67 odst. 3 ZHH). 

Dopad omezené provozní doby herny na provozní dobu herního prostoru s 
vedlejší pohostinskou činností dle ZHH 

Závěr: 
Pokud nelze v době od 3:00 do 10:00 hod. provozovat v povoleném herním prostoru 
(herně) hlavní činnost (tzn. provozování technické hry),  pak do herního prostoru nesmí 
provozovatel v době od 3:00 do 10:00 hod umožnit vstup žádnému návštěvníkovi. 
Vedlejší činnost pohostinského charakteru tak musí následovat osud herního prostoru - 
jinými slovy:  HERNA MUSÍ BÝT V DOBĚ od 3:00 do 10:00 hod. ZAVŘENA – bar tudíž 
nelze od 3:00 do 10:00 hod. provozovat. 



Vstup do herny nebo kasina nelze považovat za samostatný, stavebně oddělený prostor, 
se samostatným vstupem z veřejně přístupné vnitřní části budovy, kterou nelze 

považovat za provozovnu. Jednalo by se o nepovolitelný typ zvláštního provozního 
režimu. 

Příklad nepřípustného dispozičního řešení herního prostoru 



Příklad nepřípustné dislokace KASINA a HERNY dle ZHH 
Tato kombinace KASINA a HERNY není 

přípustná, neboť by: 
 
1) připouštěla obcházení účelu ZHH (tj. 

snížení dostupnosti nabídky hazardních 
her) v tom smyslu, že by umožnila např. 
KASINO s min. 3 stoly živé hry a HERNU  
s nejméně 15 povolenými herními 
pozicemi technické hry  

2) nejednalo by se o samostatný prostor se 
samostatným přístupem z veřejně 
přístupné vnitřní části budovy, kterou 
nelze považovat za provozovnu. 

 
S ohledem na výše uvedené by nebylo 

zaručeno řádné provozování.  



Kombinace HERNY/KASINA a provozovny kursové sázky dle ZHH 

Tato kombinace HERNY/KASINA a 
provozovny kursové sázky je 

NEPŘÍPUSTNÁ – prostor HERNY/KASINA 
nelze považovat za samostatný prostor 

disponující samostatným vchodem z veřejně 
přístupné vnitřní části budovy nebo 

vchodem z ulice. 

Tato kombinace HERNY/KASINA a provozovny 
kursové sázky je NEPŘÍPUSTNÁ – každý, kdo se 

hodlá účastnit na kursové sázce by byl nucen 
vstoupit do prostoru s vyšší mírou negativních 
rizik a dopadů (tj. do HERNY/KASINA). Tato 

dispozice by byla v rozporu s účelem ZHH.  



MONITORING  
V HERNÍM PROSTORU 



Provozovatel bude 
povinen 
(prostřednictvím 
monitorovacího 
zařízení) po celou 
provozní dobu 
zaznamenávat: 

vstup do herny  (záznam nemusí být vybaven časovou a datovou funkcí) 

 
 
 
celý prostor 
herny, 
 tj. plochu:  

 
 
využívanou k 
provozování 
TECHNICKÝCH HER 

Monitorování v HERNĚ (s TECHNICKOU HROU povolenou dle ZHH) 

Monitorování v KASINU (s ŽIVOU HROU povolenou dle ZHH)  
vstup do kasina  (záznam nemusí být vybaven 
časovou a datovou funkcí) 
 
 celý prostor kasina, který je využíván k 

provozování hazardních her 
 celou plochu všech hracích stolů umístěných 

v kasinu,  
 pokladny  
 prostory, kde dochází k operacím s 

bankovkami a mincemi, žetony, kartami, 
kostkami nebo jinými prostředky používanými 
k živé hře. 

Důvod: 
 

 zajištění kontroly, 
zda nedochází k 
provozování 
nepovolených 
technických her 

 

 kontrola 
objektivnosti 
vykazovaných 
finančních výsledků 
(kontrola finančních 
toků) 

 

 ochrana hráčů při 
reklamacích 
nevyplacené výhry 

 

 kontrola 
dodržování zákazu 
vstupu ml. 18 let 

 

 
Provozovatel bude 
povinen 
(prostřednictvím 
monitorovacího 
zařízení) po celou 
provozní dobu 
zaznamenávat: 

 
 
 
 
 
 
 
Záznam 
(včetně 
zálohy) musí 
být 
uchováván 
po dobu  
2 let, a to s 
ohledem na 
obecnou 
zákonnou 
promlčecí lhůtu 
k vydání plnění z 
titulu 
bezdůvodného 
obohacení. 

Záznam musí 
obsahovat 
časovou a 
datovou funkcí a 
musí být barevný, 
jasný, zřetelný a 
rozlišitelný 
(včetně zvuku). 

Záznam musí 
obsahovat časovou a 
datovou funkcí a 
musí být barevný, 
jasný, zřetelný a 
rozlišitelný (včetně 
zvuku). 



SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU (příloha žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru): 
 
Ode dne vyhlášení ZHH je provozovatel při podání žádosti o umístění herního prostoru povinen připojit k 
žádosti o povolení k umístění herního prostoru schéma kamerového systému. 
 

Forma a struktura předmětného schéma formou zakreslení rozmístění kamer do půdorysu herního 
prostoru má pro obec pouze informativní význam s tím, že zároveň obci umožní za seznámit se s 
půdorysem herního prostoru.  
 

Chybné zaznamenání kamer do schéma kamerového systému v žádném případě nezbavuje provozovatele 
povinnosti postupovat v souladu s požadavky uvedenými § 72 ZHH (monitoring).  
 
 

Z kamerového záznamu vstupu do herního prostoru musí být patrné: 
a) kolik osob a přibližně jakého věku v daný den do herního prostoru vstoupilo 
b) zda byla provozovatelem na vstupu do herního prostoru ověřena totožnost a věk všech návštěvníků. 
 
Záznam celého prostoru herního prostoru je požadován za účelem: 
a) zajištění kontroly, zda nedochází k provozování nepovolených technických her 
b) ochrany hráčů při reklamaci nevyplacené výhry 
c) kontroly finančních toků (zvláště pak u živých her v kasinu) 
d) kontroly dodržování zákazu vstupu osob ml. 18 let 

SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU  



HERNA - schéma kamerového systému (jedna z povinných příloh k žádosti o povolení herního prostoru) 

Herna - provozovatel je povinen zajistit monitoring: 
 vstupu do herny 
 celého prostoru herny 



KASINO- schéma kamerového systému (jedna z povinných příloh k žádosti o povolení herního prostoru) 

Kasino - provozovatel je povinen monitorovat: 
 prostor, kde probíhá identifikace osob 
 celý prostor kasina 
 celou plochu všech hracích stolů umístěných v kasinu 
 pokladny pro dotování žetonů  
 pokladny na bankovky a mince 
 pokladny na spropitné 
 prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými 

prostředky používanými k živé hře 



 

Děkuji Vám za Vaši pozornost 
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