
"tímto si  dovolujeme o brátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající  
se interpretace § 15 odst. 4 vládního návrhu zákona o hazardních hrách z r. 2015, konkr. výpočtu 
čisté prohry sázejícího. 
 
Předmětné ustanovení vládního návrhu zákona zní: „Čistou prohrou se pro účely hazardních her 
rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek sázejícího a všech výher a úhrnem 
všech proher v rámci daného druhu hazardní hry. Do čisté prohry se započítávají pouze sázky do  
hazardní hry, v níž se o výhře nebo prohře sázejícího rozhodne v období jednoho dne nebo 
jednoho kalendářního měsíce, pro které si sázející sebeomezující opatření stanovil.“ 
 
Žádáme Vás o poskytnutí informace, jaký bude konkrétní postup při výpočtu čisté prohry  
s demonstrací na názorném příkladu." 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"tímto si  dovolujeme o brátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající  
se interpretace § 15 odst. 4 vládního návrhu zákona o hazardních hrách z r. 2015, konkr. 
výpočtu čisté prohry sázejícího. 
 
Předmětné ustanovení vládního návrhu zákona zní: „Čistou prohrou se pro účely hazardních 
her rozumí částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek sázejícího a všech výher a 
úhrnem všech proher v rámci daného druhu hazardní hry. Do čisté prohry se započítávají 
pouze sázky do  hazardní hry, v níž se o výhře nebo prohře sázejícího rozhodne v období 
jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce, pro které si sázející sebeomezující opatření 
stanovil.“ 
 
Žádáme Vás o poskytnutí informace, jaký bude konkrétní postup při výpočtu čisté prohry  
s demonstrací na názorném příkladu." 
 

 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Sebeomezující 
opatření v podobě tzv. čisté prohry je nutno chápat ve dvou rovinách, kdy dělícím prvkem  
je okamžik vyhodnocení dané sázkové příležitosti. Obecně se čistá prohra vypočítá jako 
rozdíl mezi všemi vsazenými částkami a všemi vyplacenými výhrami, tzn. „IN-OUT“, čímž 
se pak lehce zjistí, zda bilance daného účastníka hazardní hry za stanovené období se 
pohybuje v záporném či kladném výsledku. Je-li tato bilance rozdílu vsazených částek a 
částek vyplacených v záporném výsledku, nesmí její výše překročit účastníkem stanovenou 
výši  
za dané období. Vzhledem k povaze většiny hazardních her se takto vypočte čistá prohra  
ve většině případů, neboť k vyhodnocení sázky dochází okamžitě. Druhá věta  
ustanovení § 15 odst. 4 vládního návrhu zákona o hazardních hrách pak upravuje situaci,  
kdy není u určitých sázkových příležitostí v období jednoho dne nebo jednoho kalendářního 
měsíce, pro které si sázející sebeomezující opatření stanovil, známo, zda vynaložené 
prostředky na hru budou prohrány či ne. Vzhledem k faktické nemožnosti dlouhodobých 
sázek je do sebeomezujícího opatření založeného na tomto principu započíst, se sázky na tyto 
příležitosti do čisté prohry nezapočítávají. Jak uvádí § 15 odst. 3 návrhu zákona,  
pro jednotlivé druhy hazardních her si lze nastavit čistou prohru pouze pro období jednoho 



dne či jednoho kalendářního měsíce. Směrodatným údajem, kterým je se nutno při dodržování 
tohoto druhu sebeomezujícího opatření řídit, je období jednoho dne nebo jednoho 
kalendářního měsíce a v rámci daného opatření do něj započítávat pouze ty sázkové 
příležitosti, k jejichž vyhodnocení dojde za dané období.  

 
Na konkrétním případě pak vypadá toto opatření následovně.  
 
V případě sázkových příležitostí, které je možné vyhodnotit ve stejném období, pro které 

byl stanoven limit, např. technická hra.  
 
- Duben – nastaven limit čisté prohry 5.000,- Kč 
- Souhrn všech vsazených částek činí 4.000,- Kč (dvě sázky) 
- Souhrn všech vyplacený výher činí 3.000,-Kč 

 
o Bilance čisté prohry za měsíc duben tak činí 1.000,- Kč, kdy s ohledem na 

nastavený limit účastníka hazardní hry může prohrát již pouze 4.000,- Kč.  
 
V případě sázkových příležitostí, které není možné vyhodnotit ve stejném období, pro které 

byl stanoven limit, např. některé sázky u kursové sázky.  
 
- Duben – nastaven limit čisté prohry 5.000,- Kč 
- Souhrn všech vsazených částek činí 6.000,- Kč  

o Tři sázky každou v hodnotě 2.000,- Kč, kdy u jedné z nich bude znám výsledek 
až v měsíci květnu, do limitu se započtou pouze dvě učiněné sázky (v hodnotě 
4.000,- Kč), tj. ty, u nichž dojde k vyhodnocení výsledku v měsíci dubnu. 

- Souhrn vyplacených výher činí 3.000,-Kč (tedy např. 1 z oněch dvou výše uvedených 
sázek byla prohrána a za druhou obdržel sázející výhru 3.000,-Kč) 
 

o Bilance čisté prohry za měsíc duben tak činí 1.000,- Kč, kdy s ohledem 
na nastavený limit účastníka hazardní hry může prohrát již pouze 4.000,- 
Kč. Poslední ze sázek ve výši 2.000,- Kč, u které dojde k vyhodnocení 
až v měsíci květnu, se do výpočtu čisté prohry nezapočítává. 

 


