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Metodický pokyn pro 

oddělení 3401 Správní řízení odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
 

Metodicky pokyn Ministerstva financí 
k postupu při změně herního režimu u provozoven  

  
 
 

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení 
jednotného postupu při změně herního režimu u provozoven vydává tento metodický pokyn 
pro oddělení 3401 Správní řízení odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. 
Tento metodický pokyn se vztahuje na žádosti doručené ode dne 23. 2. 2015. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 2. 2015 

 



 

Povolování sázkových her v kasinu (dále jen „živá hra“) 

Vydáním povolení k provozování živých her v kasinu dle ustanovení § 2 písm.  i) zákona č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), 

tj.  individuálního  správního  aktu,  dochází  k  udělení  veřejnoprávního  povolení,  čímž  provozovateli 

vzniká  právo,  nikoliv  povinnost,  ode  dne  nabytí  právní  moci  provozovat  živé  hry  v kasinu. 

Až zahájením  živé  hry  v  kasinu  získává  herní  prostor  statut  kasina  a  s  tím  spojeného  plnění 

veškerých zákonných povinností (jmenné evidence návštěvníků). 

Zahájení  živých  her  v kasinu  musí  být,  v souladu  s  podmínkou  stanovenou  v každém  povolení, 

písemně  oznámeno  příslušnému  orgánu  státního  dozoru  před  tímto  zahájením.  Provozovatel  je 

oprávněn  vhodným  způsobem  informovat  návštěvníky  kasina  o  omezené  době,  kdy  je  možno 

účastnit  se  živé  hry.  Tento  jednostranný  akt  provozovatele  nezbavuje  zákonné  povinnosti  zajistit 

obrazový  a  zvukový  záznam  všech  hracích  stolů  umístěných  v kasinu,  pokladny  a  prostor,  kde  se 

provádí  závěrečné  vyúčtování  v souladu  s ustanovením  §  2  odst.  1  vyhlášky  č.  285/1998  Sb.,  o 

podmínkách monitorování  a  uchovávání  záznamů  v  kasinu,  a  to  po  celou provozní  dobu  kasina 

(nikoliv pouze po dobu provozování živých her v kasinu).  

Ministerstvo financí ve správním řízení o vydání povolení k provozování sázkových her v kasinu vždy 

ověřuje,  zda  není  provozní  doba  uvedená  v  návštěvním  řádu  kasina  v rozporu  s  provozní  dobou 

uvedenou  v  příslušné  obecně  závazné  vyhlášce  (dále  jen  „OZV“),  je‐li  tato  vyhláška  obcí  vydána. 

Provozní doba uvedená v návštěvním řádu kasina musí být vždy v souladu s touto OZV, v opačném 

případě nelze vydat rozhodnutí o povolení k provozování živých her v kasinu. 

Provozovatel musí při provozování technických zařízení (dále též "TZ") povolených do provozovny se 

statutem kasina  respektovat provozní dobu  stanovenou v návštěvním  řádu kasina. Toto nabývá na 

významu především u povolení k provozování TZ,  jejichž  součástí  je návštěvní  řád  se  schválenou 

provozní dobou. V případě žádostí o změnu provozního režimu těchto rozhodnutí musí být součástí 

žádosti také návštěvní řád (vztahující se k TZ), jehož provozní doba musí být totožná s provozní dobou 

stanovenou v návštěvním řádu kasina a tedy i v souladu s provozní dobou stanovenou v OZV.  

 Přílohy k žádosti o povolení živých her v kasinu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva financí: 

 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy‐sektor/regulace/loterie‐a‐sazkove‐hry/podminky‐pro‐povolovani‐

loterii/sazkove‐hry‐v‐kasinu . 

 

Povolování technických zařízení do provozoven se statutem kasina 

U povolení k provozování TZ v provozovnách  se  statutem kasina,  stanoví Ministerstvo  financí délku 

platnosti povolení na dobu 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.  

V případě,  že  provozovatel  požádá  o  odloženou  účinnost  povolení  k provozování  TZ  v kasinu, 

pak Ministerstvo financí stanoví délku platnosti povolení na dobu 1 roku ode dne v povolení uvedené 

účinnosti. Důvodem  tohoto postupu  je dosavadní praxe, kdy někteří provozovatelé žádali o vydání 

povolení k provozování technických zařízení v kasinu, ačkoliv živá hra nebyla v kasinu nikdy zahájena 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/podminky-pro-povolovani-loterii/sazkove-hry-v-kasinu�
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/podminky-pro-povolovani-loterii/sazkove-hry-v-kasinu�


a  provozována.  Uvedený  postup  ztěžoval  podmínky  pro  výkon  státního  dozoru  a  zároveň 

zde existovalo  riziko  obcházení  obecně  závazných  vyhlášek.  Přílohy  k žádosti  o  povolení  TZ  jsou 

uvedeny na stránkách Ministerstva financí dle typu TZ. 

Žádost o změnu herního režimu (herna/zvláštní provozní režim → kasino)  

Pokud provozovatel provozoval TZ v provozovně  typu herna/ zvláštní provozní  režim a v budoucím 
období hodlá v této provozovně provozovat živou hru, pak je povinen podat dvě žádosti a postupovat 
následovně: 
a)požádá o vydání povolení k provozování  živých her do provozovny  typu herna/  zvláštní provozní 
režim (první žádost) a zároveň 
b) podá žádost o změnu typu provozovny s uvedením všech čísel jednacích rozhodnutí, kterými byla 
dříve povolena TZ na danou adresu (druhá žádost).  
 
Účinnost  rozhodnutí  o  změně  typu  provozovny  v případě  TZ  bude  navázána  na  zahájení  živé  hry.   
Ministerstvo financí na základě předložených žádostí vydá povolení k provozování živých her v kasinu 
a následně rozhodnutí o změně typu provozovny u TZ.  
 
V případě, že  tak provozovatel neučiní, ačkoliv v provozovně  typu kasino hodlá provozovat  již dříve 
povolená  TZ,  vystavuje  se  riziku  správního  trestání  v důsledku  porušení  podmínek  uložených 
ve vydaném povolení  (v původním povolení  je TZ povoleno do herního  režimu např. herna, ovšem 
fakticky bude provozovat v herním režimu kasino).  

Shodný, výše uvedený postup, bude uplatňován i na další provozovatele provozující TZ v provozovně 
typu kasino.  Jinými slovy  jsou ostatní provozovatelé, odlišní od provozovatele žádajícího o povolení 
k provozování živých her, povinni rovněž podat žádost o změnu typu provozovny s uvedením všech 
čísel  jednacích rozhodnutí, kterými  již byla dříve povolena TZ na danou adresu. Ministerstvo financí 
doporučuje upravit si tuto informační povinnost ve smlouvách nájemních, smlouvách o spolupráci či 
smlouvách obdobného charakteru.  
 

Za  situace,  kdy Ministerstvo  financí  nebude  disponovat  žádostí  o  vydání  povolení  k  provozování 

sázkových her v kasinu na dané adrese, nebude možné vydat rozhodnutí o změně typu provozovny.  

O změnu typu provozovny není třeba žádat v případě, že v předmětné provozovně nebudou ke dni 

podání  žádosti o povolení  k provozování  živých her  v  kasinu  žádná povolená  TZ. U nových  žádostí 

o vydání povolení k provozování TZ do provozovny  typu kasino  je pak nezbytné  specifikovat název 

kasina a adresu kasina. 

 

Poznámka: 

Pokud  zároveň  se  změnou herního  režimu dochází ke  změně názvu provozovny,  je nezbytné uvést 

tuto skutečnost v žádosti o změnu herního režimu (týká se to starších povolení, u kterých je součástí 

povolení také název provozovny). 

 

K žádosti o změnu typu provozovny je nezbytné doložit: 

 číslo  jednací  žádosti  o  povolení  živé  hry,  resp.  jinou  specifikaci  žádosti  (název  kasina,  datum 

podání žádosti), v důsledku níž dojde ke změně herního režimu 

 Prohlášení o typu provozovny 

 Aktualizovaný návštěvní řád provozovny, jestliže byl v minulosti již schválen 



 Žádost  o  změnu  názvu  provozovny,  pokud  byl  název  součástí  dřívějšího  rozhodnutí  a  dochází 

k jeho změně 

 

Důležité upozornění: 

Dojde‐li  k zahájení  živé hry před nabytím právní moci  rozhodnutí o  změně  typu provozovny, bude 

provozovatel provozovat příslušná TZ v rozporu s povolením, neboť v rozhodnutí o povolení TZ bude 

uveden  původní  herní  režim  se  statutem  „herna“,  avšak  fakticky  bude  provozováno  v  režimu 

se statutem  „kasino“.  Provozovatel  se  tak  vystavuje  riziku  správního  trestání  dle  ustanovení  §  48 

a násl. zákona o loteriích.  

 

Žádost o změnu z herního režimu (kasino → herna/zvláštní provozní režim) 

Jestliže provozovatel požádá o změnu typu provozovny z kasina na hernu/zvláštní provozní režim, pak 

Ministerstvo  financí  naváže  účinnost  této  změny  na  ukončení  živé  hry  v  kasinu  na  dané  adrese. 

Je samozřejmostí, že provozovatel může požádat o změnu herního režimu k určitému datu (stanovení 

účinnosti rozhodnutí). Jestliže však k tomuto datu nebude ukončena živá hra, vystavuje se opět riziku 

správního trestání. 

K žádosti o změnu typu provozovny je nezbytné doložit:  

 Specifikace kasina, které se stává hernou (adresa, název) 

 Prohlášení o typu provozovny 

 Aktualizovaný návštěvní řád (u TZ, u nichž byl v minulosti návštěvní řád již schválen) 

Důležité upozornění: 

Ministerstvo  financí  upozorňuje,  že  provozovna  ztrácí  statut  kasina  také  v okamžiku,  kdy  dojde 

k ukončení  živé  hry  (i  jen  dočasnému)  z rozhodnutí  Ministerstva  financí  (např.  v důsledku 

předběžného opatření). S tím pak souvisí další povinnosti provozovatele (např. ukončení provozování 

hotovostních karetních her, změna režimu u technických zařízení apod.). 
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