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§ 3 - Hazardní hra 

 
 
(1) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží 

sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře 

rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. 

 
(2) Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:  

• a) loterii, 

• b) kursovou sázku, 

• c) totalizátorovou hru, 

• d) bingo, 

• e) technickou hru, 

• f) živou hru, 

• g) tombolu, 

• h) turnaj malého rozsahu. 

 

 



§ 57 Druhy živé hry 

 
 
(1) Při živé hře sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u 

hracích stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do 

jedné hry. 

 

(2) Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná 

formou turnaje, a hra v kostky. 

 

(3) Živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru. 

 

 

 

 



§ 57 Druhy živé hry 

 Novou samostatnou kategorií hazardní hry podle tohoto zákona je živá hra, která je 

oproti ostatním druhům hazardních her specifická v tom, že je zde 

neopomenutelně zastoupen prvek fyzické přítomnosti krupiéra. Sázející při tomto 

druhu hazardní hry mohou hrát nejen proti krupiérovi, tzn. proti kasinu, ale i rovněž 

mezi sebou navzájem, kdy je role krupiéra pouze doprovodná. Dále se nově 

stanoví, že živá hra probíhá u hracích stolů, z čehož plyne, že ji nelze provozovat 

prostřednictvím technických zařízení. 

Zachovává se tak tradiční povaha kasinových her, kde hráči s hmotnými hodnotovými 

či hracími žetony u hracích stolů hrají živou hru, kterou řídí krupiér. Úkolem 

krupiéra je tak vykonávat veškeré činnosti související s řízením hry, 

přerozdělováním žetonů a dohledem nad dodržování veškerých pravidel s hrou 

spojených. Vzájemná interakce hráčů mezi sebou, popřípadě hráčů s krupiérem 

odlišuje a definuje živou hru jako takovou a tvoří její nezastupitelný charakteristický 

prvek. Zákon dále uvádí demonstrativní výčet možných druhů živé hry. Jedná se 

zejména o hry, které jsou provozovány v kasinech a jsou tak s nimi spojeny 

přísnější zákonné povinnosti (např. ruleta, karetní hra i ve formě turnaje nebo hra v 

kostky). Z důvodu povahy živé hry a riziky s ní spojenými umožňuje zákon 

provozování této hazardní hry pouze v kasině, kde je zajištěna dostatečná kontrola 

a jiná ochranná opatření. 

 

 

 

 



§ 58 Žetony 

 (1) K živé hře se používají žetony s vyznačením hodnoty a oficiální zkratky 

měny (dále jen „hodnotové žetony“). Hodnotové žetony musí být hmotné 

podstaty. Stejně označené hodnotové žetony se mohou používat pouze  

v kasinech provozovaných jedním provozovatelem. Provozovatel je 

povinen ve všech jím provozovaných kasinech používat stejnou sadu 

hodnotových žetonů. 

(2) Pro živou hru se mohou používat i hrací žetony, které lze získat výměnou 

hodnotových žetonů u hracího stolu. Hrací žetony musí být hmotné 

podstaty. Po ukončení hry vymění obsluha hracího stolu účastníkovi 

hazardní hry hrací žetony za hodnotové žetony. 

(3) U živé hry provozované jako internetová hra se mohou používat pouze 

hodnotové žetony; odstavec 1 věta druhá se nepoužije. 

(4) Nákup nebo výměnu hodnotových žetonů je možné provádět pouze v 

pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu. 

 

 



§ 58 Žetony 

 (5) Provozovatel je povinen vést evidenci všech platebních transakcí 

souvisejících s nákupem nebo výměnou hodnotových žetonů, včetně 

uvedení data a času transakce a identifikačních údajů účastníka hazardní 

hry, který transakci provádí. Tuto evidenci musí uchovávat po dobu 10 let. 

(6) Umožňuje-li provozovatel nákup hodnotovýchžetonů současně v 

pokladně a u hracího stolu, je povinen veškeré platební transakce a 

výměnu žetonů provádět a zaznamenávat prostřednictvím elektronického 

komunikačního zařízení. 

(7) Provozovatel je povinen vyplácet výhru proti hodnotovým 

žetonůmpředloženým v pokladně kasina. V případě vyplacení výhry 

bezhotovostním převodem je provozovatel povinen vystavit sázejícímu 

potvrzení o výhře.  

(8) Zakazuje se používat hodnotové nebo hrací žetony na úhradu jakéhokoliv 

dluhu, který nevznikl z hazardní hry. 

(9) O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech je provozovatel 

povinen sepsat záznam, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí. 

 

 

 



§ 58 Žetony 

 Ustanovení upravující další podmínky provozování živé hry vychází z praxí osvědčené 

úpravy zákona č. 202/1990 Sb. K živé hře se používají hodnotové žetony, které 

účastníci hazardní hry nakupují v pokladně kasina nebo u hracího stolu. Stejně 

označené hodnotové žetony se mohou používat pouze v kasinech provozovaných 

jedním provozovatelem, kdy  je současně provozovatel povinen ve všech jím 

provozovaných kasinech používat stejnou sadu hodnotových žetonů.  

 

Pro živou hru se mohou používat tzv. hrací žetony, které nemají peněžní hodnotu, tj. 

nemohou být vyměněny přímo za peníze, a slouží pouze k rozlišení jednotlivých 

účastníků hazardní hry v rámci dané hazardní hry. Po ukončení hry vymění obsluha 

hracího stolu účastníkovi hrací žetony za hodnotové, a ty pak mohou být vyměněny za 

finanční prostředky. Hodnotové i hrací žetony musí být v souladu s koncepcí živé hry 

uvedené u předchozího ustanovení hmotné povahy, a to za účelem zajištění tradičního 

způsobu hry a jejího odlišení od ostatních hazardních her. 

 



§ 58 Žetony 

 Výhra může být vyplacena pouze oproti předloženým hodnotovým žetonům  

v pokladně kasina, kdy způsob výplaty závisí na výši výhry, a to podle zákona 

upravujícího omezení plateb v hotovosti. Jelikož žetony představují jeden  

z elementárních prvků definujících živou hru, požaduje nový zákon, aby byly žetony 

hmotné povahy, vyjma případu internetové hry, kde to samotná povaha komunikačního 

média vylučuje. Tyto požadavky jsou stanoveny zejména z důvodu zamezení 

nežádoucí manipulace s hodnotovými žetony, k zajištění řádné kontroly a zefektivnění 

některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

 

Hodnotovými žetony nelze hradit žádný závazek, který nevznikl z hazardní hry.  

O nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech je provozovatel povinen 

sepsat záznam, a to v den, kdy tuto skutečnost zjistí tak, aby bylo zabráněno 

nezákonným a nekalým finančním operacím. Nově se zavádí povinnost provozovatele 

živé hry evidovat předepsané údaje související s nakládáním s hodnotovými žetony po 

dobu 10 let. 

 



§ 58 Žetony 

 
Z důvodu jednotné evidence transakcí a předcházení podvodům a manipulacím s 

žetony, ukládá zákon provozovateli, který umožňuje nákup hodnotových žetonů 

současně v pokladně a u hracího stolu, provádět všechny platební transakce a 

výměnu žetonů prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení. Rovněž toto 

ustanovení slouží k umožnění využití sebeomezujících opatření, neboť bez evidence 

veškerých použitých peněžních prostředků by nebyl provozovatel schopen zajistit 

kontrolu dodržování těchto sebeomezujících opatření nastavených jednotlivými 

účastníky hazardní hry tak, jak mu ukládá zákon. 



§ 59 Živá hra provozovaná formou turnaje 

 

 
U živé hry provozované formou turnaje s předem stanovenou minimální výší 

výhry je podmínkou konání turnaje uhrazení vkladů účastníků hazardní hry 

odpovídající nejméně 50 % předem stanovené minimální výše výhry.  

V případě, že souhrn vkladů bude vyšší než předem stanovená výše výhry 

nebo se bude jednat o turnaj bez předem stanovené výše výhry, nesmí 

provozovatel na výhrách vyplatit více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů. 

 

U živé hry ve formě turnaje nesmí provozovatel vyplatit na výhrách více než 90 %  

z úhrnné výše všech vkladů, a to primárně z důvodu zamezení finančních úniků, 

nezákonných finančních operací a stanovení minimálního základu pro odvodovou 

daňovou povinnost. Stanovení maximální výše úhrnné ceny výher je nástrojem  

k zajištění minimálního dílčího základu daně z hazardních her, kterým je rozdíl mezi 

přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými výhrami. Důvodem je zvláštní povaha 

tohoto typu podnikání, u kterého bylo prokázáno, že generuje vysoké společenské 

náklady. (dotaz na účtování závěrečný workshop) 



§ 60 Denní herní výkaznictví 

 

 
(1) Provozovatel je povinen vést denní herní výkaznictví, ze kterého musí být 

zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti 

s provozováním her v kasinu. 

 

(2) Provozovatel je povinen vést denní herní výkaznictví v elektronické 

podobě ve formátu a struktuře stanovených vyhláškou ministerstva a zaslat 

jej celnímu úřadu za každý kalendářní měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho 

uplynutí. 



§ 60 Denní herní výkaznictví 

 

 
Toto ustanovení sleduje zavedení jednotného způsobu vedení denního herního 

výkaznictví v kasinu, a to za účelem efektivnějšího výkonu kontroly nad dodržováním 

povinností stanovených ZoHH. Nutnost vést denní herní výkaznictví vyvstává zejména 

ze skutečnosti, že na rozdíl od ostatních druhů hazardních her, u kterých lze 

uchovávat jednotlivé herní transakce v technickém herním zařízení či jiném zařízení, u 

živé hry tento způsob archivace dat, a tedy uchovávání záznamů o jednotlivých 

herních transakcích, možný není. V kasinu totiž dochází k manipulaci s hodnotovými a 

hracími žetony ručně, a to na hracích stolech.  



§ 60 Denní herní výkaznictví 

 

 

Na tuto povinnost navazuje povinnost ukotvená v § 72 odst. 3, kdy provozovatel 

kasina je povinen vybavit kasino monitorovacím zařízením umožňujícím po celou 

provozní dobu v reálném čase monitorovat celou plochu všech hracích stolů 

umístěných v kasinu, včetně celého ruletového kola a celého ruletového stolu, 

pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince, pokladny na spropitné, 

dále pokladnu, celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her 

tak, aby monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly a prostory, kde dochází k 

operacím s bankovkami a mincemi, žetony, kartami, kostkami nebo jinými prostředky 

používanými k živé hře.  

Z monitorovacího záznamu musí být zřetelně patrné číslice na ruletovém kole a na 

hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet, počet žetonů a hodnota bankovek a 

mincí. Kombinací údajů zjištěných z denního herního výkaznictví a monitoringu tak 

získají orgány vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her podle 

tohoto zákona ucelený obraz o provozování živé hry. V dosavadní praxi je běžné, že 

denní herní výkaznictví kasina není vedeno v českém jazyce a u jednotlivých 

provozovatelů vykazuje značné rozdíly. Zákon proto nově upravuje povinnost vést 

denní výkaznictví v elektronické podobě a ve formátu stanoveném vyhláškou 

Ministerstva financí, a zaslat jej za každý kalendářní měsíc příslušnému celnímu 

úřadu. 



§ 68 Kasino 

 
 

(1) Kasinem se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je 

provozována živá hra jako hlavní činnost. 

 

(2) Kasino musí být viditelně označeno názvem, který obsahuje slovo 

„kasino“. 

 

(3) V kasinu lze provozovat pouze 

a) živou hru, 

b) živou hru společně s technickou hrou, 

c) živou hru společně s bingem, nebo 

d) živou hru společně s technickou hrou a bingem. 

 

(4) V kasinu musí být umožněna hra nejméně 

u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní 

dobu kasina. 

 

 



§ 68 Kasino 

  

(5) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být provozováno 

nejméně 30 povolených herních pozic technické hry. 

 

(6) V kasinu, ve kterém je provozována technická hra, může být s každým 

dalším hracím stolem živé hry, provozovaným nad minimální počet 

stanovený v odstavci 4, provozováno nejvýše 10 povolených herních pozic 

technické hry. To neplatí pro kasino, ve kterém je po celou provozní dobu 

kasina umožněna hra nejméně u 10 hracích stolů živé hry. 

 



§ 68 Kasino 

  

Ustanovení blíže specifikuje definici kasina a podmínky provozování hazardních her v 

daném prostoru. Zákon současně za účelem dostatečné informovanosti 

potencionálních účastníků hazardní hry a důsledného rozlišení tohoto druhu podnikání 

stanovuje povinnost tento herní prostor označit příslušným označením obsahujícím 

slovo „kasino“.  

 

V rámci kasina se provozuje primárně živá hra. Společně s živou hrou může být v 

kasinu provozována i technická hra a bingo. Kasino představuje herní prostor s 

vysokou mírou společenských rizik, a to i v kontextu ostatních hazardních her. Z 

uvedeného důvodu tak nová úprava obsahuje řadu zákonných omezení, a to ve formě 

minimálního počtu možných povolených herních pozic technické hry a minimální počet 

hracích stolů aktivně zajišťujících nabídku živé hry.  



§ 68 Kasino 

 
Zákon dále stanovuje, že společně s každým hracím stolem živé hry lze provozovat 

maximálně dalších 10 herních pozic technické hry. Zákon tak dává provozovateli 

kasina možnost umístit si do herního prostoru i větší počet technických zařízení, avšak 

za podmínky otevření dalšího hracího stolu. Zákon současně stanovuje povinnost 

umožnit po celou provozní dobu hru minimálně u tří hracích stolů živé hry, což má 

zabránit vzniku tzv. kvazikasin, kdy se jedná fakticky o hernu, avšak provozovanou 

pod označením kasino.  

 

Ve spojení s ostatními ustanoveními nového zákona je účelem tohoto ustanovení, 

obdobně jako je tomu u herny, v duchu názorů Evropské unie a i Ústavního soudu 

České republiky, rozumně regulovat výskyt a konečné umístění kasin na území 

daných obcí, které nebylo doposud řádně regulováno. Stanovení limitů počtu herních 

pozic technické hry a počtu herních stolů živé hry v kasinu také zcela koreluje se 

závěry odborných studií, v rámci nichž bylo dospěno k závěru, že škodlivá není 

koncentrace hazardních her, ale zejména jejich dostupnost. 

 



§ 73 Internetová hra 

 (1) Hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) mohou být provozovány také 

jako internetová hra za podmínek stanovených tímto zákonem pro jednotlivé 

druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních 

her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu. 

 

(2) Při internetové hře hraje účastník hazardní hry proti softwarovému hracímu 

systému provozovatele nebo jeho prostřednictvím proti jiné osobě. Internetová 

hra umožňuje účastnit se hazardní hry předem neomezenému počtu osob. 

 

(3) Softwarovým hracím systémem provozovatele podle odstavce 2 musí být 

vytvářen náhodný proces výsledku hry; to neplatí pro číselnou loterii, kursovou 

sázku a totalizátorovou hru.  

 

(4) Provozovatel internetové hry nesmí nabízet nebo poskytovat žádné zařízení 

umožňující účast na internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby. 



§ 73 Internetová hra 

 Účastníci hazardní hry při internetové hře hrají proti softwarovému hracímu systému 

provozovatele nebo jeho prostřednictvím proti jiné osobě, a to prostřednictvím 

jakéhokoliv zařízení, které je zcela nezávislé na tomto serveru a netvoří s ním žádný 

nedělitelný funkční celek. Jedná se tak o zařízení, jehož hlavní funkcí nemusí být účast 

na hazardních hrách – např. mobilní telefon, počítač či tablet. Lze také dojít k závěru, že 

v případě internetové hry není zařízení, pomocí kterého se účastník hazardní hry 

účastní, ve vlastnictví daného provozovatele.  

 

Jedním ze specifik odlišující tuto hru například od technické hry je právě skutečnost, že 

zařízení, pomocí kterého se účastník hazardní hry účastní, netvoří nedělitelný celek  

s jednotkou, tj. serverem, ve kterém probíhají všechny herní procesy. Zákon za tímto 

účelem zavádí pro provozovatele internetové hry výslovný zákaz nabízet nebo 

poskytovat jakékoliv zařízení umožňující účast na internetové hře, a to ani 

prostřednictvím třetí osoby. 



§ 123 Správní delikty právnických osob a podnikajících 

fyzických osob 

 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

y)  v rozporu s § 57 odst. 3 provozuje živou hru mimo kasino, nebo 

z) v rozporu s § 58 odst. 4 umožní nákup nebo výměnu hodnotových žetonů mimo 

pokladnu kasina nebo hrací stůl., 

 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nevede nebo neuchovává evidenci podle § 58 odst. 5, 

b) neprovádí a nezaznamenává veškeré platební transakce nebo výměnu žetonů podle § 

58 odst. 6, 

c) nesepíše záznam o nevrácených nebo ztracených hodnotových žetonech podle § 58 

odst. 9, 

d) nevede denní herní výkaznictví podle § 60, 

g) provozuje kasino v rozporu s § 68 

h) umožní vstup do herního prostoru osobě 

mladší 18 let, 

j) neprovede identifikaci návštěvníka při jeho 

vstupu do herny nebo kasina podle § 71, 

k) provádí monitorování v herně a kasinu v rozporu s § 72, 



Dotazy 

 
Vysílací studio – „life dealer game“ – lze provozovat?  

-není podstatné, zda jsou u takové hry stoly pro živou hru či ruletové kolo hmotné 

podstaty, klíčové je, že živá hra v kasinu musí probíhat v tom kterém povoleném 

kasinu jako herním prostoru předpokládáném ZoHH a oficiálně schváleném -> živé 

hry vysílané ze studia nemohou být schválené v rámci hazardních her 

 

Žetony v rámci jedné sady – mohou mít odlišovací prvky? 

 

 



Dotazy 

 
 

Předpisové rozměry pro stoly živé hry – BJ, ruleta,… 

 

§ 59 - uhrazení 50% vkladů u garantovaných turnajů – lze i v průběhu? 

 

 



 

Děkujeme Vám za Vaši pozornost 


