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Stanovisko 

odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

K MOŽNOSTI PROVOZOVÁNÍ TZV. „LIVE DEALER GAMES“  

 

 

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi vydává 

za účelem sdělení svého přístupu k možnosti provozování „tzv. live dealer games“ 

toto stanovisko. 

 

  

 



V souvislosti s přijetím nové komplexní právní úpravy provozování hazardních her, která je 

obsažena v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, (dále jen „ZHH“), obdrželo 

Ministerstvo financí řadu dotazů týkajících se možnosti provozování tzv. „live dealer games“ 

jako internetové živé hry dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) ZHH. Live dealer games jsou 

založeny na následujícím herním principu. Provozovatel hazardní hry disponuje studiem, 

ve kterém jsou umístěny hrací stoly živé hry obsluhované krupiéry, kdy sázející hrají proti 

krupiérovi, nebo jeden proti druhému, ale jejich účast probíhá čistě prostřednictvím 

veřejné sítě internet na internetových stránkách provozovatele. Ve vztahu k náhodnému 

procesu existují pouze drobné odlišnosti od živé hry provozované v land-based podobě, 

například herní prostor není kasinem a sázející nemohou samostatně disponovat žetony 

hmotné povahy, protože se účastní hry prostřednictvím veřejné sítě internet.  

Ministerstvo financí k tomuto způsobu provozování internetové živé hry 

dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) ZHH uvádí následující.  

Živou hrou se dle ustanovení § 57 ZHH rozumí hazardní hra, ve které sázející hrají proti 

krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen počet 

sázejících a výše sázky do jedné hry. Za živou hrou se považuje zejména ruleta, karetní hra, a 

to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky, a lze ji provozovat pouze v kasinu a za 

pomoci žetonů, jejichž náležitosti jsou dále upraveny v ustanovení § 58 ZHH. Živou hru, 

vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZHH, 

lze v souladu s ustanovením § 73 ZHH provozovat také jako internetovou hru za podmínek 

stanovených tímto zákonem pro jednotlivé druhy hazardních her, nevylučuje-li to povaha 

provozování těchto hazardních her dálkovým přístupem prostřednictvím internetu.  

Právě s ohledem na zvláštní povahu provozování těchto hazardních her dálkovým přístupem 

prostřednictvím internetu jsou pro internetovou hru v ustanoveních § 73 a násl. ZHH 

stanoveny zvláštní podmínky, které musí být při provozování hazardních her podle 

§ 3 odst. 2 písm. a) až f) ZHH jako internetových her splněny. 

Základní podmínkou v tomto ohledu je požadavek na tvorbu náhodného procesu výsledku 

hry, který musí být dle ustanovení § 73 odst. 3 ZHH generován softwarovým hracím 

systémem provozovatele; to neplatí pro číselnou loterii, kursovou sázku a totalizátorovou 

hru. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že chce-li provozovatel provozovat internetovou 

živou hru dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) ZHH, musí splnit tuto podmínku, tedy zajistit, 

aby byl náhodný procesu výsledku hry generován softwarovým hracím systémem 

provozovatele, nikoliv krupiéry na hracích stolech ve studiu, neboť to je v přímém rozporu 

s výše uvedeným požadavkem. S ohledem na systematiku ZHH je totiž zřejmé, že požadavky 

stanovené v ustanoveních § 73 a násl. ZHH jsou oproti požadavkům stanoveným pro 

jednotlivé druhy hazardních her provozovaných tzv. land-based neboli základním způsobem 

zvláštní úpravou. S ohledem na zásadu Lex specialis derogat legi generali plyne, že tato 

zvláštní právní úprava má přednost před úpravou obsaženou v ustanovení § 57 a následující 

ZHH (v případě, že dojde k jejich kolizi) a závěrem tedy Ministerstvo financí uvádí, že pro 



výše uvedený herní koncept nelze udělit povolení dle ZHH, neboť je v rozporu s 

ustanovením § 73 odst. 3 ZHH. 

 


