
       

 

 

OHLÁŠENÍ HAZARDNÍ HRY 
 

 

 

 
Vytvořeno: 

Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
 

Praha  
19. září 2016 



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 
 

• Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra 
provozována (statutární města + Praha – viz prezentace Povolovací proces) 

 
• Ohlášení musí být učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení 
• Ohlášení, případně rozhodnutí o zákazu, nahrává příslušný orgán přes webové 

rozhraní do IS SDSL 
  
• Provozovatel ohlašovaných her - § 6 odst. 2 a 3 ZHH 

– stanoveny mírnější podmínky než pro držitele základních povolení 



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 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 
 



Zákaz provozování ohlášené hazardní hry 
• nevydává se rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry 

 pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry 
 
• ZAKAZUJE se z důvodu nesplnění podmínek stanovených ZHH 

(např. pozdní ohlášení) 
• 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 



 

Děkuji Vám za Vaši pozornost 
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