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Informace odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu ke zrušení § 59 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
S účinností od 1. 1. 2020 byl přijat zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, 
jež v části šesté článkem X. zrušil ustanovení § 59 zákona č. 186/2016, o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Toto 
zákonné ustanovení stanovovalo podmínky pro živou hru provozovanou formou 
turnaje, a to v následujícím znění: „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.“  
Předmětné ustanovení zákona o hazardních hrách upravovalo mimo jiné pořádání 
turnajů s předem stanovenou minimální výší výhry (dále také jako „garantované 
turnaje“) a umožňovalo jejich konání jen za předpokladu, že budou uhrazeny vklady 
ve výši alespoň 50 % předem stanovené minimální výše výhry. 
 
V důsledku zrušení toho zákonného ustanovení s účinností od 1. 1. 2020 přestala 
platit zákonná podmínka konání turnaje s předem stanovenou minimální výší výhry 
tak, jak byla uvedena v ustanovení § 59 zákona o hazardních hrách.  
 
Turnaje s předem stanovenou minimální výší výhry je možné nadále 
provozovat pouze způsobem a podle pravidel upravených ve schváleném 
herním plánu. Pokud tedy provozovatel má upraveny podmínky konání turnajů 
s předem stanovenou výší výhry v herním plánu v souladu s dnes již zrušeným 
ustanovením § 59 zákona o hazardních hrách, může takové turnaje živé hry 
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provozovat bez stanovené podmínky konání až poté, co budou pravidla jejich 
konání účinně upravena v nově schváleném herním plánu na základě žádosti 
provozovatele o takovou změnu. Pokud provozovatel neupraví popis 
garantovaného turnaje ve schváleném herním plánu, je povinen při provozu 
takového turnaje postupovat i nadále dle pravidel stanovených aktuálním 
herním plánem. V opačném případě by se jednalo o provozování hazardní hry 
v rozporu se schváleným herním plánem.  
 
V praxi uvedené znamená, že provozovatel si v herních plánech může stanovit 
pravidla provozování takových turnajů bez nutnosti podmínky pro jejich konání 
spočívající v uhrazení vkladů ve výši alespoň 50 % předem stanovené minimální 
výše výhry, avšak takové podmínky musí nadále zaručovat řádný provoz hazardní 
hry. 
 
Ministerstvo financí při stanovování pravidel garantovaného turnaje doporučuje, 
s ohledem na zákonnou podmínku ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona 
o hazardních hrách stanovit v herním plánu pravidla hry, která má být povolena, 
a v zájmu informovanosti účastníků turnaje, nadále v herním plánu uvádět pravidla 
provozování garantovaných turnajů, za předpokladu, že chce provozovatel takové 
turnaje provozovat, spolu s vysvětlením principu tzv. garance. Tedy, že provozovatel 
předem stanoví minimální výši výhry, kterou garantuje tím způsobem, že pokud 
nebude na vkladech sázejících vybrána předem stanovená minimální výše výhry, 
bude rozdíl mezi úhrnem vkladů sázejících a výší tzv. garance doplacen 
provozovatelem z vlastních peněžních prostředků. Pokud pravidla konání turnajů 
živé hry s předem stanovenou minimální výší výhry v herním plánu upravena 
nejsou, má se za to, že takové turnaje neprovozuje. 
 
V návaznosti na zrušení ustanovení § 59 zákona o hazardních hrách rovněž dochází 
ke zrušení následující podmínky provozování živé hry uvedené v tomto ustanovení: 
„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.“ Provozovatel tak 
není limitován maximální výší vyplacených výher, nicméně primární účel tohoto 
ustanovení je nadále zajištěn  zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, 
ve znění pozdějších předpisů, který v § 3 odst. 3 provozovateli umožňuje z každého 
turnaje živé hry při určení základu daně z hazardních her zohlednit v součtu 
za všechna zdaňovací období pouze vyplacené výhry do výše 95 % přijatých vkladů 
do tohoto turnaje. 
 
 

       
   Ing. Martin Šabo 

ředitel odboru 
    Procesní agendy a regulace hazardu 
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