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Stanovisko 

 odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami  
 
 

K NEJVYŠŠÍ HODINOVÉ PROHŘE DLE USTANOVENÍ § 53 ZÁKONA 
O HAZARDNÍCH HRÁCH 

 
 
Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu zabezpečení 

jednotné aplikace požadavku na provozovatele technické hry na stanovení nejvyšší hodinové 

prohry a zamezení další účasti na hře v případě, že hodinová prohra účastníka hazardní hry 

dosáhne této částky, vydává toto stanovisko. 
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1 Úvod 

 

1.1 Úvod do problematiky 

Dne 1. ledna 2017 nabyl v plném rozsahu účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“), který upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky 

jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti 

provozování hazardních her. Stejně jako zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 

ve znění účinném ke dni jeho zrušení (dále jen „loterní zákon“), obsahuje i nová právní úprava 

ustanovení týkající se nejvyšší hodinové prohry a hodinové prohry. V souladu s ustanovením § 53 

ZHH je nejvyšší hodinovou prohrou objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní 

pozici během jedné hodiny. Je součinem nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného 

počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveného výherního podílu. Hodinová 

prohra u technické hry nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené 

dle uvedeného vzorce. S ohledem na skutečnost, že za účinnosti loterního zákona byla úprava 

nejvyšší hodinové prohry a hodinové prohry výkladově neujasněná, vydává se za účelem zabránění 

pokračování tohoto stavu následující stanovisko, které se zabývá stanovením částky nejvyšší 

hodinové prohry, povahou povinnosti zajistit, že hodinová prohra u technické hry nesmí tuto částku 

přesáhnout, a její aplikací. 

1.2 Dotčená právní úprava 

Znění základních ustanovení souvisejících s nejvyšší hodinou prohrou je následující: 

„§ 8 

Herní plán 

…(2) Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním plánu tyto 

náležitosti: 

a) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, 

b) minimální výherní podíl, 

c) pravděpodobnost výhry. 

 

§ 42 

Druhy technických her 

…(7) Pro účely provozování technické hry jako internetové hry se technickým zařízením rozumí server, 

k němuž se jednotliví sázející připojují kdykoliv prostřednictvím internetu nezávislým zařízením, které 

netvoří se serverem nedělitelný celek. 
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§ 43 

Herní pozice 

(1) Sázející se účastní technické hry prostřednictvím herní pozice. 

(2) Herní pozicí se rozumí přístupové místo k technické hře, jehož prostřednictvím lze hazardní hru 

ovládat a které je, s výjimkou § 42 odst. 7, součástí koncového zařízení. 

(3) Koncové zařízení může disponovat více herními pozicemi současně. 

 

§ 49 

Informační povinnost u technické hry 

…(3) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv 

dostupným způsobem zveřejnit 

a) zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry, 

b) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry… 

 

§ 51 

Výherní podíl 

(1) Konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího 

než 100 %. 

(2) Výherním podílem se rozumí statistická hodnota průměru podílu výše výher k výši vložených sázek 

zjištěná na souboru nejméně 100000 her. Výherním podílem se rozumí rovněž střední hodnota 

výherního podílu. 

 

§ 52 

Nejvyšší sázka a nejvyšší výhra 

(1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 100 Kč a výhra z jedné 

hry přesáhnout 50000 Kč. 

(2) U technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1000 Kč a výhra z 

jedné hry přesáhnout 500000 Kč. 

(3) U technické hry provozované jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1000 Kč a 

výhra z jedné hry přesáhnout 500000 Kč. 
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§ 53 

Nejvyšší hodinová prohra 

(1) Nejvyšší hodinová prohra je objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní pozici 

během jedné hodiny. Je součinem nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného počtu her 

za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveného výherního podílu. 

(2) Hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené 

podle odstavce 1. 

 

§ 75 

Informační povinnost u internetové hry 

… (3) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je internetová hra provozována, čitelným 

a pro účastníka hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit 

a) zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry podle § 76, 

b) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, umožňuje-li to povaha hazardní 

hry…“ 

 

1.3 Účel nejvyšší hodinové prohry 

Provozování hazardních her je oblast podnikání, která s sebou nese negativní společenské náklady, 

neboť u určité části populace způsobuje patologické hráčství a s ním spojené nežádoucí projevy, 

což konstatoval i Ústavní soud, když uvedl, že: „je notorietou, že loterie a jiné podobné hry 

se vyskytují převážně na okraji společensky akceptovaných aktivit, samozřejmě v míře různé podle 

typu a parametrů té které hry. Svými skutečnými dopady mohou negativně ovlivnit individuální osudy 

jednotlivců, jejich blízkých a ve svém důsledku i širšího okolí. Ostatně ne nadarmo jsou v obecném 

jazyce tyto hry označovány jako hazardní. Fenomén tzv. patologického hráčství se v dnešních 

společenských poměrech vyskytuje stále častěji. Herny, lákající k okamžitým a zdánlivě snadným 

výhrám, se staly typickým koloritem nejen předměstí českých měst, ale už i jejich center a center 

menších obcí, a se všemi navazujícími společensky škodlivými aktivitami představují ohrožení 

veřejného pořádku a pokojného soužití v obci.“ (nález Ústavního soudu sp. zn Pl. ÚS 56/10, b. 37 

odůvodnění). 

Dle výsledků studie Problémové hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice 

vypracované Psychiatrickým centrem Praha při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy lze tyto 

negativní dopady ve formě společenských nákladů vyčíslit v konzervativních odhadech ve výši mezi 

14,2 a 16,1 mld. Kč. Většina těchto společenských nákladů vzniká právě v souvislosti s účastí 

na technické hře a dle studie vedlo její výrazné omezení v jiných částech světa k prokazatelnému 

snížení počtu patologických hazardních hráčů a tím i společenských nákladů na hazardní hraní.1 

Rovněž z výsledků studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti vyplývá, 

že z hlediska rozvoje problémového a patologického hráčství představuje v ČR nejvyšší riziko 

technická hra (83 % osob léčených pro patologické hráčství v r. 2013 byli účastníci technické hry). 

                                                           
1
 Problémové hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice (Winkler et al., 2014). 
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Vyšší rizikovost technické hry vyplývá především z jejích tzv. strukturních charakteristik 

(např. maximální sázka a výhra, časová prodleva mezi hrami, maximální hodinová výhra, prostředí 

nebo vizuální efekty zařízení) a z faktorů prostředí, kde se hry hrají – tyto faktory podněcují vtažení 

do hry, pohlcení hrou, rychlé a časté opakování sázek, hraní v jednom tahu, překračování původní 

zamyšlené maximální výše sázek apod.2 (Více v obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona 

o hazardních hrách3.) 

Na základě těchto závěrů byla za účelem ochrany účastníků technické hry před jejími negativními 

dopady přijata opatření omezující účast na technické hře, která mají co nejvíce snížit rizikovost 

technické hry. Těmito opatřeními jsou nad rámec opatření společných pro všechny druhy hazardních 

her jako je povinnost nastavit si nebo jednotlivě odmítnou sebeomezující opatření a vyloučení 

některých skupin osob z účasti na hazardních hrách zejména stanovení maximální sázky a výhry, 

povinná přestávka ve hře a právě nejvyšší hodinová prohra.   

                                                           
2 Viz Mravčík a kol.: Hazardní hraní v České republice a jeho dopady, kap. 4.2 Odhady míry výskytu problémového hráčství v ČR. 
3 Dostupné z www: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=578&CT1=0.  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=578&CT1=0
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2 Nejvyšší hodinová prohra (§ 53 ZHH) 

2.1 Nejvyšší hodinová prohra jako omezující opatření u technické hry – 

konstrukční požadavek na technické zařízení 

Technická hra je v souladu s ustanovením § 42 ZHH provozována prostřednictvím technických 

zařízení přímo obsluhovaných sázejícími. Sázející se účastní technické hry prostřednictvím herní 

pozice. Herní pozicí se rozumí přístupové místo k technické hře, jehož prostřednictvím lze hazardní 

hru ovládat a které je, s výjimkou § 42 odst. 7 ZHH, součástí koncového zařízení. 

Provozování technické hry je na rozdíl od ostatních hazardních her přísněji regulováno, 

a to s ohledem na výše uvedenou vyšší rizikovost technických her ve vztahu ke vzniku patologického 

hráčství. Provozovatel povinen omezit účast na technické hře jednotlivých účastníků hazardní hry 

ve smyslu různých herních omezení, a to co se týká finančních limitů, časových limitů a dalších. 

Dále je provozovatel u technické hry povinen zajistit zvýšenou informační povinnost. 

V případě finančních limitů se jedná zejména o stanovení maximální výše sázky a výhry, když 

ustanovení § 52 ZHH stanoví, že u technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry 

přesáhnout 100 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 50 000 Kč a u technické hry provozované v kasinu 

a jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 

500 000 Kč. Co se týká časového omezení účasti, provozovatel je například dle ustanovení § 50 odst. 

3 ZHH povinen zajistit, že účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí být vždy 

po uplynutí 120 minut přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které nebude účastníkovi 

hazardní hry umožněna účast na žádné technické hře.  

S ohledem na skutečnost, že technická hra je provozována prostřednictvím technických zařízení, jsou 

tyto povinnosti provozovatelem plněny na základě technického nastavení technických zařízení 

a jedná se tak o konstrukční požadavek na technická zařízení (a to ať již přímo na fyzickou konstrukci 

technického zařízení, jeho softwaru nebo jeho prostřednictvím nabízených technických her). 

Uvedené je mezi provozovateli a veřejností obecně známo a nepůsobí žádné aplikační obtíže. 

Kromě těchto již jmenovaných základních konstrukčních požadavků se v právní úpravě technické hry 

objevují další konstrukční požadavky, které jsou v ZHH obdobně formulovány. Například uživatelské 

konto nesmí umožnit účast na technické hře na více technických zařízeních současně, jedna hra 

nesmí být kratší než 2 vteřiny, konstrukce technických her nesmí umožnit nastavení výherního podílu 

nižšího než 75 % a vyššího než 100 % a koncové zařízení provozovatele nesmí vyplatit výhru ve formě 

bankovek a mincí. 

Totožná formulace je obsažena v ustanovení § 53 odst. 2 ZHH, kde se stanoví, že hodinová prohra 

u technické hry nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry. Jedná se tak jako u stanovení 

maximální výše sázky a výhry o omezení účasti na technické hře finančního charakteru, neupravuje 

však limity každé jednotlivé hry technické hry ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 ZHH, 

ale dlouhodobější účast, a to úsek její jedné hodiny. Rozdíl od ostatních konstrukčních požadavků 

je v ustanovení § 53 ZHH v tom, že hodnota limitu zde není stanovena pevně (jako např. 10 000 Kč), 

ale je zde stanoven způsob výpočtu hodnoty tohoto limitu, který je závislý na jiných, 
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již jmenovaných limitech účasti na technických zařízeních, resp. technických her. Skutečnost, 

že se výše limitu tohoto omezení stanoví výpočtem na základě konkrétních hodnot, však nic nemění 

na povaze této povinnosti jako konstrukčního požadavku. ZHH sice výslovně nestanoví, že hra má být 

po dosažení maximálního limitu přerušena, nicméně toto lze dovodit z požadavku, že prohra nesmí 

přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry. Povinnost týkající se hodinové prohry však není 

stanovena konkrétním způsobem, ale cílem (nepřesažení částky nejvyšší hodinové prohry za hodinu 

účasti na technické hře) a zajištění tohoto cíle jiným způsobem tak obecně není vyloučeno. 

Vlastní výpočet částky nejvyšší hodinové prohry je rozebrán dále v kapitole 3. tohoto stanoviska 

a aplikace takto vypočteného limitu pak v kapitole 4. 

Na závěr je nutné uvést, že ustanovení § 53 ZHH nezakládá informační povinnost provozovatele 

hazardní hry. Informační povinnost o částce nejvyšší hodinové prohry je ve vztahu ke každé herní 

pozici upravena v ustanovení § 49 odst. 3 ZHH a ve vztahu k hernímu plánu v ustanovení § 8 odst. 2 

ZHH. Výklad § 53 ZHH právě ve smyslu, že se jedná o informační povinnost, je tak nutné odmítnout 

nejen s ohledem na formulaci ustanovení § 53 ZHH, jak bylo uvedeno výše, ale i s ohledem na to, 

že informační povinnost je stanovena v ustanovení § 49 odst. 3 a § 8 odst. 2 ZHH. 
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3 Stanovení částky nejvyšší hodinové prohry (§ 53 odst. 1 

ZHH) 

3.1 Základní vzorec pro výpočet 

Dle ustanovení § 53 odst. 1 ZHH je nejvyšší hodinová prohra součinem nejvyšší možné sázky do jedné 

hry, nejvyššího možného počtu her za jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveného 

výherního podílu. 

Nejvyšší možnou sázku stanoví provozovatel technické hry v herním plánu s tím, že její maximální 

výše je omezena ustanovením § 52 ZHH, které stanoví, že u technické hry provozované v herně nesmí 

sázka do jedné hry přesáhnout 100 Kč a v kasinu a u technické hry provozované jako internetová hra 

nesmí přesáhnout 1 000 Kč. Nejvyšší možný počet her za jednu hodinu se určí na základě délky jedné 

hry, přičemž dle ustanovení § 50 odst. 2 ZHH jedna hra nesmí být kratší než dvě vteřiny. Výherní podíl 

rovněž stanoví provozovatel v herním plánu, a to dle ustanovení § 51 ZHH v hodnotě 75 % až 100 %. 

Výherním podílem se rozumí statistická hodnota průměru podílu výše výher k výši vložených sázek 

zjištěná na souboru nejméně 100 000 her a rovněž střední hodnota výherního podílu. 

Vzorec lze uvést např. takto: 

NejvHodinováProhra = NejvSázka * NejvMožnýPočetHerZa1Hod * (1/100 * (100 – VýherníPodíl)). 

3.2 Výpočet v případě nabídky více technických her  

Uvedené nečiní žádné výkladové obtíže, pokud provozovatel provozuje právě jednu konkrétní hru 

technické hry (např. válcovou hru Amazonky). V případě, že však provozovatel nabízí na základě 

základního povolení k provozování technické hry více konkrétních technických her (např. válcovou 

hru Amazonky a válcovou hru Paradise), výslednou částkou nejvyšší hodinové prohry je hodnota, 

která odpovídá nejvyšší částce z množiny částek nejvyšší hodinové prohry určené na základě 

parametrů konkrétních technických her, neboť ZHH se výslovně rozlišením pravidla pro stanovení 

nejvyšší hodinové prohry v případě nabídky více konkrétních technických her nezabývá, 

ale z jazykového výkladu lze zde uvedené dovodit, neboť se skutečně jedná o nejvyšší hodinovou 

prohru.4 Částka nejvyšší hodinové prohry je tak společná pro celou nabídku konkrétních technických 

her provozovaných stejným způsobem (herna, kasino nebo internetová hra).5 

                                                           
4 Výklad směřující ke stanovení a následné aplikaci samostatné částky nejvyšší hodinové prohry pro každou konkrétní technickou hru 
v rámci nabídky provozovatele je třeba odmítnout i s ohledem na významně vysokou složitost aplikace povinnosti ve smyslu nejvyššího 
objemu prostředků, které může sázející prohrát v rámci jedné hodiny a neustálých změn této hodnoty, přechází-li sázející z jedné hry 
do druhé, a z toho vyplývající otázky započítávání těchto hodnot vůči sobě a další technické problémy. Rovněž by tento výklad ve svém 
důsledku škodil účastníkům hazardní hry, na jejichž ochranu je určen, neboť s ohledem na skutečnost, že čím vyšší je výherní podíl, tím nižší 
je nejvyšší hodinová prohra, byl by sázející po vyčerpání relativně nízkého limitu nejvyšší hodinové prohry u hry, která má v poměru 
k ostatním lepší dlouhodobou návratnost, za účelem pokračování ve hře v podstatě „donucen“ účastnit se hry s nižší návratností, která má 
tudíž (odhlédneme-li od ostatních parametrů výpočtu, které jsou však ve většině případů totožné) vyšší statistickou průměrnou hodinou 
prohru a jejíž limit tedy ještě nebyl vyčerpán. Takovéto uplatnění ustanovení § 53 by v důsledku přineslo vyšší výsledné dlouhodobé prohry, 
než aplikace jedné mezní částky.  
5 K nejvyšší hodinové prohře jako společné hodnotě za nabídku konkrétních technických her nad rámec již uvedeného konstatujeme, 
že skutečnost, že částka nejvyšší hodinové prohry je objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní pozici během jedné 
hodiny, neznamená, že tento konstrukční požadavek se váže pouze na jednu herní pozici (což by znamenalo, že v okamžiku naplnění 
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Příklad:      Amazonka    Paradise 

Nejvyšší sázka:     150 Kč     300 Kč 

Nejvyšší možný počet her za jednu hodinu: 1 800     1 800 

Výherní podíl:     96 %     99 % 

Nejvyšší hodinová prohra:   10 800 Kč    5 400 Kč 

Pokud provozovatel technické hry provozované jako internetová hra umožňuje účast na dvou výše 

uvedených technických hrách, částka nejvyšší hodinové prohry pro tuto nabídku je tedy 10 800 Kč. 

3.3 Samostatný výpočet pro hernu, kasino a internetovou hru 

Pokud se jedná o způsoby provozování technické hry, provozuje-li provozovatel technickou hru 

v herně, kasinu nebo jako internetovou hru, částka nejvyšší hodinové prohry se určí vždy 

jen na základě těch konkrétních technických her, které jsou provozovány daným způsobem, tudíž 

pro každý výše uvedený způsob provozování bude samostatně stanovena částka nejvyšší hodinové 

prohry (např. 30 000 Kč pro hernu, 300 000 Kč pro kasino a 320 000 Kč pro internetovou hru). 

  

                                                                                                                                                                                     
hodinové prohry by mohl účastník hazardní hry přejít na libovolnou jinou herní pozici v herním prostoru a zahájit novou hru s dalším 
limitem, čímž by toto ustanovení v podstatě ztratilo jeho ochranný účel ve smyslu omezení hry, která dosáhla mezních hodnot). Skutečnost, 
že je v tomto ustanovení uvedeno „na jedné herní pozici“ totiž znamená, že částka  nejvyšší hodinové prohry se vypočte ze hry probíhající 
na jedné herní pozici, a to na základě zákazu účasti na technické hře na více technických zařízeních, resp. herních pozicích současně dle § 44 
odst. 6 ZHH, což plyne zejména z toho, že ustanovení § 53 odst. 1 ZHH stanoví pouze způsob výpočtu (vzorec) nejvyšší hodinové prohry, 
a samotný konstrukční požadavek je stanoven v odstavci 2, který se váže na účast na technické hře, nikoliv na konkrétní herní pozici. Zde 
uvedené má fakticky za následek, že ve výpočtu je implicitně obsažen násobek jedné, resp. výpočet nelze dále násobit na základě 
předpokladu současné hry na více herních pozicích. 
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4 Povinnost zamezit v účasti na technické hře po dosažení 

částky nejvyšší hodinové prohry (§ 53 odst. 2 ZHH) 

 

4.1 Počítání času u hodinové prohry  

Dle ustanovení § 53 odst. 2 ZHH je povinností provozovatele v rámci provozování technické hry 

zamezit účastníkovi hazardní hry v další  účasti na technické hře v případě, že hodnota jeho hodinové 

prohry dosáhne částky nejvyšší hodinové prohry. Rozhodným obdobím je v tomto směru jedna 

hodina, která začíná běžet okamžikem zahájení hry na technické hře ve smyslu aktivní účasti, tedy 

vložení první sázky do hry technické hry (obdobně jako v případě povinné přestávky ve hře 

dle ustanovení § 50 odst. 3 ZHH). V případě, že by účastník hazardní hry přerušil v tomto období svou 

účast na technické hře, ať už například opuštěním aktivního okna hry a přesunu do lobby technické 

hry za účelem např. správy sebeomezujících opatření nebo úplného opuštění herní pozice 

odhlášením z uživatelského konta), pak by toto rozhodné období nadále trvalo za předpokladu, že by 

od zahájení jeho účasti na jedné hře do jejího znovuzahájení uplynula méně jak jedna hodina.  

Příklad: Pokud by účastník hazardní hry přerušil svou účast na technické hře po 30 minutách a znovu 

pokračoval v účasti na technické hře po 15 minutové přestávce, pak by se do hodinové prohry nadále 

započítávalo zbývajících 15 minut z příslušného hodinového rozhodného období.  
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4.2 Objem jakých prostředků nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové 

prohry 

Ustanovení § 53 odst. 2 ZHH stanoví, že hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout částku 

nejvyšší hodinové prohry vypočtené podle odstavce 1. Stejně jako jiná opatření ZHH omezující účast 

na technické hře (např. povinná přestávka po 120 min účasti na technické hře nebo zákaz hry na více 

technických zařízeních, resp. herních pozicích) je toto ustanovení směřováno vůči každému 

konkrétnímu účastníkovi technické hry identifikovanému na základě a prostřednictvím 

jeho uživatelského konta. Aby nebyla za hodinu účasti přesažena částka nejvyšší hodinové prohry, 

musí být zařízení pro provozování technické hry konstrukčně řešeno tak, aby nehledě na to, na kolika 

herních pozicích se účastník hazardní hry technické hry účastní nebo zda se po určitou dobu na herní 

pozici účastnila technické hry jiná osoba, započítávaly do výpočtu pro konkrétního účastníka hazardní 

hry jeho veškeré sázky a výhry (případně jiné vklady) za rozhodné časové období, tedy jednu hodinu. 

Příklad (společný k bodům 4.1 a 4.2): Pokud účastník hazardní hry A hraje na dané herní pozici 

technické hry deset minut, účastník hazardní hry B ho vzápětí vystřídá a hraje deset minut, načež se 

na herní pozici vrátí účastník hazardní hry A, platí, že po návratu účastníka hazardní hry A na herní 

pozici se do doby rozhodné pro výpočet nejvyšší hodinové prohry tohoto účastníka započítá 

10 minut, které již odehrál, a 10 minut (zde pouze co do času, nikoliv co do výše prohry), 

kdy na té pozici nehrál, a jeho účast na technické hře ohledně nejvyšší hodinové prohry bude dále 

započítávána až do uplynutí 60 min od zahájení jeho první účasti na hře. Hodinová prohra se tedy 

nepočítá ve vztahu k herní pozici, ale vždy ke konkrétní osobě. Účastník hazardní hry B tak v 11. 

minutě času příkladu zahájil svou účast na technické hře. Započalo tedy pro jeho účast běžet 

rozhodné období (pokud do té doby v posledních 60 min nehrál na jiné herní pozici) a rovněž 

se pro jeho účely začaly započítávat částky rozhodné pro dodržení limitu hodinové prohry. 

4.3 Okamžik aktivace povinnosti provozovatele neumožnit v dané hodině 

další hru technické hry 

Z dikce ustanovení § 53 odst. 2 ZHH vyplývá, že hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout 

částku nejvyšší hodinové prohry. Pokud jde o otázku okamžiku aktivace povinnosti provozovatele 

neumožnit v dané hodině další hru technické hry, je nutné přistoupit k výkladu, že částka nejvyšší 

hodinové prohry nesmí být v rámci dané hodiny překročena. Pokud je maximální sázka do jedné hry 

technické hry nastavena u konkrétní hry tak, že by mohlo při jejím prohrání dojít k překročení částky 

nejvyšší hodinové prohry, nesmí provozovatel umožnit vsazení částky v její maximální výši. Sázka 

do jedné hry musí být snížena, a to tak, aby hodinová prohra nepřesáhla částku nejvyšší hodinové 

prohry. Uvedené lze přirovnat např. k úpravě sebeomezujícího opatření maximální výše čisté prohry, 

která rovněž zaručuje, že sázejícímu nebude umožněna sázka, která by nastavenou maximální výši 

čisté prohry překročila (ustanovení § 14 odst. 2 ZHH). 

Příklad: Nejvyšší hodinová prohra pro internetové technické hry je 300 000 Kč. Účastník hazardní hry 

již hraje po dobu 40 minut a prohrál 299 500 Kč. Maximální sázka do konkrétní technické hry, kterou 

hraje, je stanovena na 1 000 Kč. Provozovatel nesmí umožnit vsadit účastníkovi hazardní hry 

maximální sázku 1 000 Kč, neboť při prohře by hodinová prohra přesáhla nejvyšší hodinovou prohru, 

která činí 300 000 Kč. 
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4.4 Co se rozumí pod pojmem hodinová prohra  

Hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry. Pro aplikaci 

povinnosti dle ustanovení § 53 ZHH je však nutné rovněž vyložit význam termínu hodinová prohra. 

S ohledem na výše uvedené (bod 4.1) není nutné se dále zabývat tím, že se jedná o objem 

prostředků, které lze prohrát za jednu hodinu. Prohrou neboli prohranými prostředky se pak rozumí 

rozdíl mezi úhrnem přijatých a nevrácených vkladů a úhrnem výher do technické hry. Jedná se tak 

v podstatě čistou prohru účastníka hazardní hry dle ustanovení § 15 ZHH s výjimkou toho, že v tomto 

případě se do prohry započítávají všechny přijaté a nevrácené vklady do technické hry a výhry 

z technické hry, což plyne i z povahy jejího provozování, neboť k jejímu vyhodnocení dochází 

bezodkladně po zahájení hry. Hodinovou prohrou je tak v podstatě hodnota, o kterou se snížil 

zůstatek účastníka hazardní hry na jeho uživatelském kontě na základě jeho účasti na technické hře. 

4.5 Co se rozumí povinností neumožnit další účast na technické hře 

Dosáhne-li účastník hazardní hry při své účasti na technické hře hodinové prohry ve výši částky 

nejvyšší hodinové prohry, provozovatel je povinen mu zamezit v další účasti na technické hře. 

Tím se rozumí zamezení vlastní hry technické hry ve smyslu ustanovení § 50 ZHH, nikoliv zamezení 

jiných úkonů spojených s účastí na uživatelském kontě, jako je například správa sebeomezujících 

opatření, prohlédnutí historie proběhlých her technické hry nebo jiné úkony. Provozovatel tak není 

povinen účastníka hazardní hry z jeho uživatelského konta odhlásit. 

4.6 Částka nejvyšší hodinové prohry musí být vyšší než částka nejvyšší sázky 

S ohledem na skutečnost, že lze povolit jen takovou konkrétní technickou hru, která je v souladu 

se ZHH, tedy se všemi jednotlivými podmínkami tam stanovenými, není možné, aby provozovatel 

provozoval takovou konkrétní technickou hru, jejíž částka nejvyšší sázky je vyšší než částka nejvyšší 

hodinové prohry. 

Příklad: Pokud by byla provozovatelem zamýšlena konkrétní technická hra s parametry 1 000 Kč 

nejvyšší sázky, 1 hry za hodinu a výherního podílu 96 %, byla by částka nejvyšší hodinové prohry 

40 Kč. 

Takovou konkrétní technickou hru by nebylo možné povolit, neboť by, přestože splňuje požadavek 

na nejvyšší sázku, délku hry a výherní podíl, nesplňovala požadavek na zákaz přesažení částky nejvyšší 

hodinové prohry za hodinu hry stanovený v ustanovení § 53 odst. 2 ZHH, jelikož by umožňovala 

do jedné hry vsadit více, než lze za hodinu prohrát. (Případně by musel provozovatel upravit hru 

způsobem, že by do okamžiku, než sázející odpovídající částku v nižších sázkách vyhrál, umožňovala 

pouze sázku nižší, a to do výše částky limitu.) 

4.7 Aplikace ustanovení § 53 odst. 2 ZHH v případě přechodu účastníka 

hazardní hry mezi hernou, kasinem nebo na internetovou hru 

Vzhledem k tomu, že jeden provozovatel může mít stanoveny až tři různé částky nejvyšší hodinové 

prohry (pro hernu, kasinu a internetovou hru), je nezbytné se zabývat otázkou vzájemné vazby těchto 
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různých částek v případě přechodu účastníka hazardní hry mezi hernou, kasinem a internetovou 

hrou. Z ustanovení § 53 odst. 2 ZHH, dle kterého hodinová prohra u technické hry nesmí přesáhnout 

částku nejvyšší hodinové prohry, lze dovodit, že se jedná o veškerou účast na technické hře 

bez ohledu na způsob provozování, stejně jako dojde-li k povinné přestávce ve hře v kasinu, nelze se 

po tuto dobu účastnit technické hry u daného provozovatele ani v kasinu nebo na internetu. Přejde-li 

tak účastník hazardní hry na jiný způsob účasti (např. z herny do kasina), nemůže dojít k přerušení 

a započetí nového běhu rozhodné doby jedné hodiny a shodně je nutné započítávat částky rozhodné 

pro dodržení limitu hodinové prohry, které v tomto období nastaly, i z předchozí účasti na hře, 

a to z toho důvodu, že se nadále jedná o účast na technické hře u téhož provozovatele. Z uvedeného 

tak plyne, že v rámci hodinové prohry se započítávají do její výše prohry z herny, kasina i internetu. 

Pokud účastník hazardní hry dosáhne v rámci jedné hodiny své účasti na technické hře částky nejvyšší 

hodinové prohry ve výši stanovené pro způsob provozování v okamžiku jejího dosažení, další účasti 

ve hře mu musí být po danou hodinu dle ustanovení § 53 odst. 2 ZHH provozovatelem zamezeno. 

Na uvedené nemá již žádný další vliv skutečnost, zda následně účastník hazardní hry přešel například 

do kasina nebo jinak způsob své účasti změnil. 

V případě, že však hodinová prohra účastníka hazardní hry částky nejvyšší hodinové prohry nedosáhla 

a účastník hazardní hry změní způsob své účasti (např. se v herně připojí na internet a zahájí účast 

na technické hře na svém mobilním telefonu), může v účasti na hře pokračovat, a to až do té doby, 

než jeho hodinová prohra dosáhne částky nejvyšší hodinové prohry rozhodné pro způsob 

provozování, kterým v daném okamžiku k účasti na technické hře dochází. Jak však bylo výše 

uvedeno, do hodinové prohry je třeba zahrnout i prohry z předchozích účastí na technické hře tímto 

účastníkem. 

Příklad: Účastník hazardní hry v 15:03 hod zahájil účast na technické hře v herně, odehrál tři minuty 

a prohrál 5 000 Kč. Částka nejvyšší hodinové prohry u daného provozovatele je stanovena na 10 000 

Kč v herně a na 50 000 Kč v kasinu. V 15:30 téhož dne vstoupil do kasina stejného provozovatele. 

Do doběhnutí jedné hodiny započaté v 15:03 tak musí provozovatel zajistit, že účastník hazardní hry 

neprohraje více jak 50 000 Kč s tím, že do hodinové prohry je třeba započítat jak prohry v kasinu, 

tak v herně. 

Pokud by však již účastník hazardní hry v jeho prvních třech minutách účasti prohrál celých 10 000 Kč, 

provozovatel mu již v dané hodině nesmí umožnit účast na technické hře, neboť již byla dosažena 

hodinová prohra, a to následně ani v kasinu, ani na internetu. 

Dále, pokud by tento účastník hazardní hry přešel z kasina s prohrou ve výši 20 000 Kč a následně 

vstoupil do herny, v další hře v herně mu bude muset být zamezeno, neboť aktuální částka nejvyšší 

hodinové prohry je 10 000 Kč a té už bylo účastníkem hazardní hry dosaženo. 

4.8 Provozování technické hry ve více měnách 

V případě, že provozovatel provozuje technické hry v různých měnách, probíhá stanovení částky 

nejvyšší hodinové prohry podle kapitoly 3, přičemž u technických her, které jsou provozovány v jiné 

než české měně, je nutné částku nejvyšší hodinové prohry konkrétní technické hry převést do české 

měny, a to s použitím směnného kurzu ke dni, kdy byl v dané hodnotě konstrukční požadavek 

předmětem odborného posouzení. Kurz musí být stanoven důvěryhodným způsobem, například 
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Českou národní bankou, Evropskou centrální bankou, popř. jiným způsobem (např. aplikace xe.com). 

Způsob výběru kurzu je pro provozovatele závazný i pro následující provozování technické hry. 

Nejvyšší částka nejvyšší hodinové prohry ze všech konkrétních technických her (tzn. těch 

provozovaných v české a cizí měně) je pak výslednou částkou nejvyšší hodinové prohry pro daný 

způsob provozování. 

Nejvyšší hodinovou prohru stanovenou v českých korunách je však dále nutné převést do každé 

měny, ve které jsou provozovatelem provozovány technické hry, tedy uvést do herního plánu 

adekvátní výši nejvyšší hodinové prohry ve všech těchto měnách.  Pokud provozovatel provozuje 

technické hry pouze v jedné, a to cizí měně, není nutné částku nejvyšší hodinové prohry přepočítávat 

do české měny. 

Příklad:      Amazonka  Magic Wheel 

Nejvyšší sázka:     150 Kč   10 EUR 

Nejvyšší možný počet her za jednu hodinu: 1 800   1 800 

Výherní podíl:     96 %   90 % 

Nejvyšší hodinová prohra:   10 800 Kč  1 800 EUR = 46 955,30 Kč6  

Částkou nejvyšší hodinové hry je v tomto případě 46 955,30 Kč, zároveň však pro hry provozované 

v jiné než české měně (v tomto případě v EUR) je rozhodná výše 1 800 EUR.  

Výši kurzu je nutné sledovat i v průběhu provozování technické hry. V případě, že dojde k vychýlení 

kurzu tak, že informativní částka v jiných měnách nadále neodpovídá rozhodné částce nejvyšší 

hodinové prohry v českých korunách, je nutné podat žádost o změnu základního povolení a doložit 

relevantní přílohy. Žádost o změnu základního povolení není nutné podávat v případě každého 

vychýlení směnného kurzu, ale pouze tehdy, dojde-li ke změně směnného kurzu o více než 10% 

(včetně) a zároveň by tato změna trvala déle než 30 kalendářních dnů. Nejpozději dnem následujícím 

po uplynutí této lhůty musí dojít k podání žádosti o změnu herního plánu. 

Hraje-li účastník hazardní hry v rámci rozhodného období technickou hru ve dvou a více různých 

měnách, je rozhodnou částkou nejvyšší hodinové prohry vždy částka uvedená v českých korunách. 

Pro součet hodinové prohry v rámci tohoto rozhodného období se uplatní pravidlo pro přepočet cizí 

měny vůči české koruně shodně, jako je tomu u zajištění sebeomezujících opatření.  

4.9 Informační povinnost ve vztahu k nejvyšší hodinové prohře 

Nejvyšší hodinovou prohru je provozovatel povinen s ohledem na ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) ZHH 

upravit v rámci herního plánu, stejně tak jako částku nejvyšší sázky a nejvyšší výhry. Uvedené 

ustanovení je nutno vykládat takovým způsobem, že v obecné části herního plánu bude uvedena 

konkrétní částka nejvyšší hodinové prohry pro každý způsob provozování, tedy nejvyšší hodinová 

                                                           
6 Za použití směnného kurzu podle www.xe.com. 
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prohra pro hernu, kasino a pro internetovou hru. Částka nejvyšší hodinové prohry by měla být 

uvedena (přepočtena) v těch herních měnách, ve kterých může být uskutečněna sázka do hry. 

Ve zvláštní části by měl provozovatel u každé jednotlivé technické hry uvést částku nejvyšší hodinové 

prohry, která bude pro účely zvláštní části a jejího nezaměňování s částkou nejvyšší hodinové prohry 

uvedené v obecné části označena jako „statistická průměrná hodinová prohra“. Uvedené považuje 

Ministerstvo financí za nutné z důvodu informovanosti účastníka hazardní hry a z důvodu možnosti 

překontrolování si samotným účastníkem hazardní hry, o kolik je konkrétní technická hra porovnání 

s hrou, jejíž nejvyšší hodinová prohra byla použita pro účely § 53 odst. 2 ZHH, statisticky méně 

proherní. 

Pokud jde o informační povinnost vzhledem k ustanovení § 49 odst. 3 písm. b) ZHH, resp. § 75 odst. 3 

písm. b) ZHH, tedy povinnost čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem 

zveřejnit částku nejvyšší hodinové prohry, je nutno předmětná ustanovení s ohledem na shora 

uvedené vyložit takovým způsobem, že provozovatel je povinen alespoň v okně „lobby her“ uvádět 

hodnotu nejvyšší hodinové prohry, kterou se rozumí částka ve smyslu § 53 odst. 2 ZHH, tedy částka, 

při jejímž dovršení dojde k zamezení v účasti na technické hře. Tato částka tedy bude pro všechny hry 

provozované daným způsobem stejná.   
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5 Závěr 

S ohledem na výše uvedené je třeba na povinnost plynoucí z ustanovení § 53 ZHH nahlížet jako 

na povinnost omezení účasti na technické hře finančního charakteru, které na rozdíl od ostatních 

konstrukčních požadavků nemá hodnotu limitu stanovenou pevně, ale je zde stanoven způsob 

výpočtu tohoto limitu, a to v ustanovení § 53 odst. 1 ZHH. Skutečnost, že se výše limitu tohoto 

omezení stanoví výpočtem na základě konkrétních hodnot, však nic nemění na jeho povaze jako 

konstrukčního požadavku na technické zařízení. ZHH sice výslovně nestanoví, že hra má být 

po dosažení maximálního limitu přerušena, nicméně toto lze dovodit z požadavku, že prohra nesmí 

přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry. Ustanovení § 53 ZHH nezakládá informační povinnost 

provozovatele technické hry, ta je však ve vztahu k nejvyšší hodinové prohře též upravena, 

a to ve vztahu ke každé herní pozici v ustanovení § 49 odst. 3 ZHH a ve vztahu k hernímu plánu 

v ustanovení § 8 odst. 2 ZHH. 

Jako ostatní požadavky podle ZHH se splnění požadavku stanoveného v ustanovení § 53 ZHH 

prokazuje výstupními dokumenty odborného posouzení a osvědčení vydanými pověřenou osobou, 

a to zvlášť stanovení částky nejvyšší hodinové prohry a povinnosti provozovatele v rámci provozování 

technické hry zamezit účastníkovi hazardní hry další v účasti na technické hře v případě, že hodnota 

jeho hodinové prohry dosáhne částky nejvyšší hodinové prohry (nebo jiného způsobu splnění 

ustanovení § 53 odst. 2 ZHH). 

 


