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• Základní povolení je rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování druhu hazardní 
hry 

• O vydání základního povolení rozhoduje Ministerstvo financí na žádost 
• Základní povolení se vydává nejdéle na dobu 6 let 
• V základním povolení Ministerstvo financí stanoví: 

– Druh hazardní hry – např. kursová sázka nebo technická hra 
• Druhem hazardní hry není její provozování prostřednictvím internetu → vydává se tedy 

pouze jedno základní povolení, jak pro provozování hazardní hry v „land-based“ 
prostředí, tak v prostředí internetu 

• Pokud disponuji povolením k provozování hazardní hry v „land-based“ prostředí, musím 
požádat o změnu povolení za účelem rozšíření jejího provozování v prostředí internetu 

– Hazardní hru – např. válcová hra nebo elektromechanická ruleta 
– Podmínky provozování hazardní hry 
a dále schválí: 
– Herní plán 
– Zařízení, jehož pomocí má být hazardní hra provozována – např. Centrální loterní systém  

nebo losovací osudí 

 

Základní povolení 



       

POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ 
HERNÍHO PROSTORU 

 
 
 



Obecné podmínky 
Druhy hazardních her a druhy herního režimu 

Povolení k umístění herního prostoru se vydává: 
• Pro provozování binga, technické hry, živé hry, které 

nejsou provozovány jako hra internetová 
• Umisťuje se:  

– herna (může být provozována pouze technická hra)  
– kasino (může být provozována buď živá hra, živá hra spolu 

s technickou hrou nebo živá hra spolu s bingem, nebo živá 
hra spolu s technickou hrou, živou hrou nebo bingem) 

 
 
 

 
 



Obecné podmínky 

Orgán, který povolení vydá: 
 
• Obecní úřad obce, v jehož územním obvodu se má 

nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné 
hazardní hry provozovány 

• statutární města – zde jsou to městské části nebo městské 
obvody 

• hlavní město Praha – městské části 
• Jde o výkon přenesené působnosti 

 



Náležitosti žádosti o vydání povolení 
k umístění herního prostoru 

• Žadatel prokáže, že splňuje podmínky podle § 99 ZHH 
• Vzor žádosti, vč. pokynu pro vyplnění, bude zveřejněn na webových 

stránkách Ministerstva financí (není vyloučeno, že někteří žadatelé vzor 
nepoužijí) 

Náležitosti žádosti: 
• obecné náležitosti podání podle správního řádu 
• povinnost uvést: 

 druh, adresa a provozní doba herního prostoru, druh hazardní hry,  
která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a 
počet herních pozic koncového zařízení 

• povinnost přiložit: 
 základní povolení k provozování hazardní hry, doklad o složení kauce, 

osvědčení o provozuschopnosti, doklad o právním důvodu užívání prostor, v 
nichž má být provozována hazardní hra a schéma kamerového systému 

 



Správní poplatky 
• změna zákona o správních poplatcích - Čl. XIV Položka 21 Přílohy k zákonu  
• přijetí žádosti o  
 c)  povolení k umístění herního prostoru 4.000 Kč  
 d)  změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato 
  změna  hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo  
  podmínek jejího provozování 2.500 Kč  
• placení správních poplatků  

• v české měně  
• v případě nezaplacení poplatku – správní orgán usnesením přeruší řízení + 

vyzve žadatele (§ 64 odst. 1 písm. b), pokud ten ve stanovené lhůtě 
nezaplatí správní poplatek, správní orgán usnesením zastaví řízení (§ 66 
odst. 1 písm. d) 

 



Náležitosti žádosti o vydání povolení 
k umístění herního prostoru 

• Druh herního prostoru: herna/kasino: 
– podstatné pro vymezení provozní doby a rovněž druhu HH, který má být 

v provozován, včetně minimálního počtu TZ 
• Adresa herního prostoru (včetně bližší specifikace): 

– musí být v souladu s registrem územní identifikace adres a nemovitostí 
(RÚIAN) 

• Provozní doba herního prostoru:  
– Herna: § 67 odst. 3 ZHH – nesmí být v provozu od 3:00 do 10:00 
– Kasino: bez omezení 

 



Náležitosti žádosti o vydání povolení 
k umístění herního prostoru 

• Druh hazardní hry:  
– druh hazardní hry musí odpovídat druhu herního prostoru a žadatel k 

němu musí mít základní povolení 
• Typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového 

zařízení (více viz prezentace k hernímu prostoru): 
– počet herních pozic koncového zařízení musí splňovat podmínku  

• v herně nejméně 15 povolených herních pozic technické hry povolených 
žadateli (§ 67 odst. 5 ZHH) 

• v kasinu nejméně 3 hrací stoly živé hry, v případě provozu technické hry, 
nejméně 30 herních pozic technické hry (§ 68 odst. 4-6 ZHH) 

 



Žadatel musí prokázat, že mu bylo vydáno základní povolení k provozování příslušné 
hazardní hry 
• do doby nového systému bude žadatel tuto skutečnost muset správnímu orgánu 

doložit, poté bude moci žadatel požádat, aby si tuto informaci zjistil správní orgán sám 
• základní povolení musí být platné v době vydávání rozhodnutí o umístění herního 

prostoru 
• pokud žadatel neprokáže – postup podle § 45 odst. 2 správního řádu, tedy nejprve 

žadatele vyzvat k odstranění této vady se stanovením přiměřené lhůty a poučením o 
následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě (zastavení řízení, vizte dále); 
současně může správní orgán řízení přerušit podle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu 

• pokud žadatel tuto podstatnou vadu ve stanovené lhůtě neodstraní, pak by správní 
orgán měl řízení o žádosti zastavit podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu 

• pokud žadatel vadu ve stanovené lhůtě odstraní a řízení o žádosti bylo zatím 
přerušeno, správní orgán na základě § 65 odst. 2 věty první správního řádu pokračuje 
v řízení o žádosti (obdobně u ostatních příloh) 

 

 
 

Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
(ne starší 3 měsíců) 

Základní povolení 



• Žadatel musí prokázat, že složil kauci, a to buď na  
– zvláštní účet MF nebo  
– formou bankovní záruky 
 

• Bankovní záruka: písemné prohlášení banky = záruční listina 
(originál) – vzor na webových stránkách Ministerstva financí 
 

• Kauce na účtu MF (účet je veden u České národní banky v české měně) 
 
• MF vydá „potvrzení o složení kauce“ dle části čtvrté správního řádu, přičemž 

obec následně může ověřit v systému (pro vybrané základní povolení se 
budou na výběr nabízet pouze platné herní prostory, ke kterým obec dosud 
neeviduje žádné místní povolení) 

 

Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Doklad o složení kauce 



Kauce se u binga, technické hry a živé hry, provozovaných land-based, 
poskytuje dle typu herního prostoru. (§ 100 odst. 4 ZHH): 
 
a) 1.000.000,-Kč za každou hernu, nejméně 10.000.000,-Kč a nejvýše 

50.000.000,-Kč za všechny herny jednoho provozovatele 
 

b) 10.000.000,-Kč za každé kasino, nejméně 20.000.000,-Kč a nejvýše 
50.000.000,-Kč za všechny kasina jednoho provozovatele 

 
Např. Pokud provozovatel bude mít 5 heren, musí složit kauci ve výši 10.000.000 Kč, 
naopak pokud jich bude mít 55, složí kauci pouze ve výši 50.000.000 Kč.  

Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Doklad o složení kauce 



• dokument vydávaný pověřenou osobou, který osvědčuje, že 
technické zařízení splňuje požadavky podle ZHH 

• žadatel doloží osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické 
zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována 

• nutná kontrola výrobního čísla, musí souhlasit s tím, co žadatel 
požaduje v žádosti 

• v českém jazyce 

Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Osvědčení o provozuschopnosti 



Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Doklad o právním důvodu užívání prostor 

Základní důvody užívání prostor 
Právní důvody 

• vlastnické právo  
• nájemní právo 
• podnájemní právo 

Právní doklady 
• výpis z KN  
• nájemní smlouva 
• podnájemní smlouva 

 Dokladem o právním důvodu užívání prostor NENÍ: 
 smlouva o smlouvě budoucí 
 smlouvě o obsluze, smlouva o provozu technických zařízení 

smlouva o sdružení 



Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Jednotlivé právní důvody užívání prostor – 

vlastnické právo 
• Vlastnické právo 

 Informace seznatelná z rejstříku veřejné správy 
• Spoluvlastnické právo 

 Nepostačí, jeho seznatelnost z rejstříku veřejné správy, nutné 
doložit, že nebyla porušena pravidla o nakládání se společnou 
věcí – nutné doložit souhlas vlastníků, jejichž hlasy, počítané 
podle velikosti podílů představují většinu 
 Takový doklad nesmí být starší 3 měsíců v době podání žádosti, tuto 

vadu případně zhojí čestné prohlášení osob, jež souhlas udělily, že 
výhradní oprávnění užívat předmětné prostory žadatele nadále trvá 

 
 



Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Jednotlivé právní důvody užívání prostor – 

nájemní právo 
• Nájemní právo zapsané do veřejného rejstříku 

 Informace je seznatelná z rejstříku veřejné správy 

• Nájemní právo nezapsané do veřejného rejstříku 
 Doložení nájemní smlouvou, která nebude v době podání 

žádosti starší 3 měsíců 
 Pokud požadavek na stáří dokladu nebude splněn – nutnost 

doložit čestné prohlášení vlastníka, který prohlásí že: 
 Nedošlo k zániku specifikované nájemní smlouvy a že její účinky nadále trvají 

 
 



Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Jednotlivé právní důvody užívání prostor – 

podnájemní právo 
• Doložení podnájemní smlouvou, spolu se smlouvou nájemní, v 

níž bude ujednán souhlas vlastníka s přenecháním prostor do 
podnájmu 

• Pokud souhlas vlastníka s podnájmem nebude v nájemní smlouvě 
ujednán, musí žadatel rovněž doložit souhlas vlastníka udělený 
mimo nájemní smlouvu 

• Podnájemní smlouva nesmí být v době podání žádosti starší 3 
měsíců, v opačném případě musí žadatel rovněž doložit čestné 
prohlášení nájemce, který prostor do podnájmu přenechává, že: 
 Nedošlo k zániku specifikované podnájemní smlouvy, a že její účinky nadále trvají 

 



Obecné náležitosti předkládaných dokladů 

• Jednou ze stran smlouvy musí být vždy žadatel 
• Smlouva musí být datována (pozor na stáří dokumentu) a podepsána 

oprávněnými osobami (ze smlouvy by mělo být zřejmé, která osoba jménem 
společnosti jednala) 

• Vždy bude vyžadován originál dokladu, případně jeho úředně ověřená kopie 
• Správní orgán se zaměří na: 

 Náležitou identifikaci předmětu (prostor) 
 Právo na výhradní užívání celého prostoru, v němž má být hazardní 

hra provozována 
 Účel smlouvy, za předpokladu, že bude ve smlouvě uveden 
 Dobu, na kterou je smlouva uzavřena 

 
 



Obecné náležitosti předkládaných dokladů – 
náležitá identifikace prostor 

• Důraz kladen na identifikaci prostor - v rámci jednoho herního prostoru mohou být 
provozovány hazardní hry vždy pouze jedním provozovatelem, kterému bylo vydáno 
povolení v souladu se ZHH 

• Prostor by měl být identifikován dostatečně určitě, aby bylo jednoznačné, o jaký 
prostor se jedná 

• Adresním místem – adresa musí být v souladu s registrem územní identifikace adres a 
nemovitostí a rovněž s adresou uvedenou v žádosti, na jejímž místě se žádá o umístění 
herního prostoru 

• Identifikace údaji z katastru nemovitostí 

• Pokud se jedná o určitou část budovy, pak i jejím umístěním na patře, výměrou podlahové 
plochy – prostory nesmí být zaměnitelné s jinými 

• Provozovatelům bylo doporučeno identifikovat prostory tak, že nedílnou součástí dokládané 
smlouvy bude plánek půdorysu prostor, který bude shodný s půdorysem prostor, v němž 
bude zakresleno schéma kamerového systému 



Obecné náležitosti předkládaných dokladů – 
právo na výhradní užívání celého prostoru 

• Musí náležet oprávnění k výhradnímu užívání celých prostor, v 
nichž má být hazardní hra provozována, včetně prostor s tím úzce 
souvisejících (typicky prostory pro sociální zařízení aj. – z důvodu, že 
se musí jednat o samostatný, stavebně oddělený prostor) 

• Důvody:  
• V rámci jednoho herního prostoru mohou být provozovány hazardní hry 

vždy pouze jedním provozovatelem, kterému bylo vydáno povolení v 
souladu se ZHH 

• Provozovatel je odpovědný za celý herní prostor 
• Hlavním účelem herního prostoru má být provozování technické nebo 

živé hry 



Obecné náležitosti předkládaných dokladů – 
účel smlouvy 

• Za předpokladu, že bude ve smlouvě uveden účel, za kterým byla smlouva 
uzavřena, nesmí být provozování hazardní hry, o jejíž povolení žadatel žádá, 
s tímto účelem v rozporu 

• Doporučení provozovatelům vymezovat účel smlouvy obecně jako 
„Provozování loterie a jiné podobné hry“ (právní tituly uzavřené dříve) nebo 
„Provozování hazardních her“ 

• Nedoporučili jsme vázat účel na konkrétní druh herního prostoru, typicky: 
– Předmětná smlouva je uzavřena za účelem provozování hazardních her v kasinu. Taková 

smlouva by nemohla být podkladem pro vydání rozhodnutí pro umístění herního prostoru 
herny. 

• Účel smluv uzavřených za účinnosti loterního zákona bude vykládán podle 
přechodných ustanovení § 136 ZHH (např. provozování podle § 2 písm. e), 
l), n), j) loterního zákona = provozování technické hry podle § 3 odst. 2 
písm. e) ZHH 
 



Obecné náležitosti předkládaných dokladů – 
doba, na kterou byla smlouva uzavřena 

• Smlouva musí dokládat oprávnění užívat předmětné prostory po celou 
dobu platnosti vydaného povolení 

• V opačném případě bude povolení vydáno pouze na dobu, po kterou z 
právního titulu plyne oprávnění užívat předmětný prostor, maximálně na 
dobu 3 let 

• Pokud bude doba vázána na automatické prodlužování smlouvy, bude 
povolení vydáno pouze na období, na které jednoznačně plyne ze smlouvy 
oprávnění 

• Doba může být rovněž formulována tak, že je jím období, na kterou je 
vydáno základní povolení k provozování hazardní hry, popřípadě povolení k 
umístění herního prostoru 



Jak bude docházet k výběru jednoho 
provozovatele 

• Odpověď na tuto otázku se úzce váže k problematice dokládání právních důvodů 
užívání prostor 

• Výběr nečiní správní orgán, výběr provede trh 
• Žadatel musí doložit ve své žádosti výhradní oprávnění k užívání celého prostoru, v 

němž má být hazardní hra provozována – toto oprávnění nemůže náležet dvěma 
žadatelům, neboť by se oprávnění vzájemně vylučovala 

• Pokud by snad skutečně dva žadatelé předložili titul k totožným prostorám, musel by 
správní orgán vyzvat osobu (ve většině případů vlastníka), aby sdělila, který titul je 
platný a účinný (některý z nich pravděpodobně pozbyl své platnosti), neboť 
předložené tituly jsou ve vzájemném rozporu, když oba musí prokazovat právo na 
výhradní užívání celého prostoru 

• Pokud je v současné době v provozovně více subjektů, záleží jen na jejich vzájemném 
vyjednávání s vlastníkem, popř. nájemcem prostor, kdo z nich získá oprávnění k 
výhradním užívání celých prostor, ti, kteří jej nezískají, se pak mohou s touto osobou 
dohodnout na uzavření smluv, na tuto navazující, na základě kterých budou 
provozovat loterie a jiné podobné hry na základě povolení podle loterního zákona do 
doby zániku jeho platnosti 

• Více informací bude v metodické příručce  
 
 



• Žadatel je povinen předložit schéma kamerového systému, žadatel 
bude odpovědný za správnost, tedy za to, že schéma odpovídá 
realitě 

• Za splnění podmínek § 72 ZHH  
(monitorování celého prostoru  
herny či kasina po celou prov.  
dobu, požadavky na kvalitu  
záznamu, uchovávání) je plně  
odpovědný žadatel  

 
 

Povinné přílohy dle § 99 odst. 2 ZHH 
Schéma kamerového systému 



Povolení správní orgán vydá (§ 98 ZHH): 
a) žadatel splňuje podmínky stanovené v § 97 odst. 3 a § 99 ZHH 
b) poskytl žadatel kauci podle § 100 ZHH 
c) nebude rozpor s OZV 

 
Úzce spojeno: 

d) nebude se jednat o tzv. chráněnou budovu (§ 13 ZHH) 

e) budou dodrženy podmínky § 65 odst. 2 ZHH 

f) bude se jednat o samostatný, stavebně oddělený prostor v souladu s ust. 
§ 67 odst. 1 a § 68 odst. 1 ZHH 

 

Vydání povolení 
o umístění herního prostoru 



Podmínku (a) a (b) žadatel prokazuje doložením shora uvedených 
příloh 
Následující skutečnosti správní orgán zjistí sám, nebo vyplynou z 
požadovaných příloh, v případě pochybností možnost provést místní 
šetření 

 

Vydání povolení 
o umístění herního prostoru 



(c) vydání nesmí být v rozporu s OZV – správní orgán posoudí žádost 
rovněž s obecně závaznou vyhláškou regulující provoz hazardních her 
na území dané obce 

• V případě rozporu vyzve v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
správního řádu žadatel k vyjádření se před zamítnutím žádosti 

 
 

Vydání povolení 
o umístění herního prostoru 



Vydání povolení 
o umístění herního prostoru 

 
(d) nebude se jednat o chráněnou budovu - § 13 ZHH 

• Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském 
zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, 
zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení 
poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v 
prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v 
zařízení složky integrovaného záchranného systému. 

 



(e) – musí být dodržena podmínka, že hazardní hry mohou být 
provozovány v herním prostoru vždy pouze jedním provozovatelem, 
kterému byla udělena povolení v souladu s ZHH 

• oprávnění k výhradnímu užívání celých prostor, v nichž má být 
provozována hazardní hra 

• Více herních prostorů na jedné adrese – ANO, ale! musí splňovat 
požadavky kladené na herní prostor (bod f) níže) 

• Správní orgán si může uvedené v případě pochybností prošetřit 
např. provedením místního šetření 

(f) – splnění požadavků kladených na herní prostor – samostatný, 
stavebně oddělený prostor, ve kterém je příslušná hazardní hra 
provozována jako hlavní činnost (viz prezentace herní prostor)  

 
 

 

Vydání povolení 
o umístění herního prostoru 



• Povolení k umístění herního prostoru – na dobu trvání 
právních účinků základního povolení (max. 6 let), nejdéle 
však na dobu 3 let  

• Zakrácení doby platnosti s ohledem na právní titul 
• Ohlášení – stanoveno přesným dnem zahájení a zároveň 

dnem ukončení provozování ohlášené hazardní hry  
• V případě změny základního povolení nebo povolení k 

umístění herního prostoru zůstává zachována původní 
platnost povolení → změnou povolení tedy nelze 
prodlužovat jeho platnost  
 
 

Doba platnosti 



• V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí  
(§ 98 ZHH): 
– umístění herny nebo kasina 
– provozování příslušné hazardní hry 
– provozní dobu herního prostoru 
– počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude 

hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, 
výrobního čísla a počtu herních pozic 

• Nově – neschvaluje se již odpovědná osoba 
• Ministerstvo financí zveřejní vzor povolení k umístění 

herního prostoru na svých internetových stránkách 

Vydání povolení k umístění herního 
prostoru 



• Oznamovací povinnost provozovatele, kdy ten je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit obecnímu úřadu veškeré změny skutečností, na základě 
kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich 
doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo 

• Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který může být uložena 
pokuta až do výše 1 000 000,-Kč 

• Dva druhy oznamovaných skutečností 
– Skutečnosti, jejichž změna vyvolá změnu povolení 

• např. změna adresy herny (NE faktické přemístění) 

– Skutečnosti, které nevyvolají změnu povolení 
• např. změna bankovní záruky 

• Oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, které má obecní úřad k 
dispozici anebo jejich změnu může zjistit automatizovaným způsobem → 
okruh těchto údajů zveřejní Ministerstvo financí na internetových stránkách 

Oznámení změn skutečností 



• Obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního 
prostoru, a to: 
– Na žádost provozovatele: požadovaná změna je účinná až změnou 

povolení k umístění herního prostoru - např. povolení nových technických 
zařízení, ukončení provozu některých technických zařízení 

– Z moci úřední: 
• Změny dalších údajů, které jsou uvedeny v povolení k umístění herního 

prostoru – změna, která nemá právní účinky ve vztahu k oprávnění - 
např. přejmenování ulice v obci, kde je umístěn herní prostor v případě 
povolení k umístění herního prostoru 

• Nové povolení se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků 
původního povolení k umístění herního prostoru (nelze prodlužovat 
platnost) 

• Odůvodňují se pouze změny oproti dosavadnímu povolení 

Změna povolení k umístění herního 
prostoru 



Zrušení 
• Provozovatel přestal splňovat podmínky stanovené pro vydání povolení k umístění 

herního prostoru → bude vyzván k jejich splnění ve stanovené lhůtě, pokud je to 
možné a nehrozí nebezpečí z prodlení 

• Důvody zrušení povolení k umístění herního prostoru: 
– Opakované nebo závažné porušení povinností stanovených ZHH, ZDH nebo základním 

povolení 
– Provozovatel přestane splňovat podmínky stanovené ZHH pro vydání tohoto povolení a nelze 

ho vyzvat k jejich splnění – např. rozpor s obecně závaznou vyhláškou 
– Na žádost provozovatele 
 

Zrušení povolení 



Zánik povolení 
 

Zánik – ex lege 
• Uplynutím doby, na kterou bylo uděleno 
• Zrušení nebo zánikem základního povolení uděleného k hlavní činnosti v herním 

prostoru 

 



       

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI 
POZORNOST 
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