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1) Úvodní informace 
Ministerstvo financí vyhlásilo a zveřejnilo na internetových stránkách dne 19. 12. 2019 
Kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (dále 
jen „kompletní technická specifikace AISG“), a to v souladu s přechodným ustanovením § 
137 zákona o hazardních hrách1. Provozovatel je v souvislosti s vyhlášením a zveřejněním 
kompletní technické specifikace AISG povinen plnit mimo jiné povinnosti uvedené v § 15 
odst. 3 zákona o hazardních hrách nejpozději ode dne 20. 12. 2020. Ustanovení § 15 odst. 3 
zákona o hazardních hrách ukládá při provozování živé hry a binga povinnost provozovateli 
umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si sebeomezující opatření, jimiž jsou maximální 
výše čisté prohry za 1 den, maximální výše čisté prohry za 1 kalendářní měsíc, maximální 
počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc. 

V souvislosti s nástupem shora uvedených povinností je nutno uvést, že ustanovení § 8 
zákona o hazardních hrách upravuje povinnost provozovatele pro každou hazardní hru 
stanovit herní plán, v němž jsou upravena alespoň a) pravidla hazardní hry, b) způsob 
provedení slosování nebo zjištění okolnosti, jež určuje výhru, c) výši výhry nebo způsob 
jejího určení, d) způsob a lhůty pro výplatu výhry.  Pod pojem pravidla hazardní hry je 
nezbytné zahrnout úpravu nastavení konkrétních sebeomezujících opatření v rámci účasti na 
daném druhu hazardní hry, což je již v současných schvalovaných herních plánech 
standardně uváděno. Vzhledem k tomu, že povinnost umožnit účastníkovi hazardní hry 
nastavení sebeomezující opatření nastupuje s účinností od 20. 12. 2020 podle ustanovení § 
15 odst. 3 zákona o hazardních hrách i u provozování živé hry a binga, neprovozovaných 
jako internetové hry, je nezbytné rovněž tuto konkrétní úpravu popsat v pravidlech účasti na 
hazardních hrách v herním plánu k těmto druhům hazardních her.2 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí obdrželo dotazy týkající se plnění povinností podle 
§ 15 odst. 3 a 4 zákona o hazardních hrách, vydává Ministerstvo financí níže uvedené 
výkladové stanovisko. 

2) Dotčená právní úprava 
Platné znění zákona o hazardních hrách (účinnost § 15 odst. 3 od 20. 12. 2020) 

§ 15 

(1) U kursové sázky je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si 
maximální výši 

a) sázek za 1 den, 
b) sázek za 1 kalendářní měsíc, 
c) čisté prohry za 1 den, 
d) čisté prohry za 1 kalendářní měsíc. 

(2) U technické hry a internetové hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní 
hry nastavit si maximální 

a) výši sázek za 1 den, 

                                                            
1 Kompletní technická specifikace je zveřejněna zde: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-
hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886. 
2 Bližší informace k plnění povinností vyjmenovaných v ustanovení § 137 zákona o hazardních hrách jsou 
zveřejněny zde: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-
provozovatele/stanoviska/2020/informace-odboru-73-k-plneni-povinnosti-39770.  

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2020/informace-odboru-73-k-plneni-povinnosti-39770
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2020/informace-odboru-73-k-plneni-povinnosti-39770
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b) výši sázek za 1 kalendářní měsíc, 
c) výši čisté prohry za 1 den, 
d) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc, 
e) počet přihlášení do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc, 
f) dobu denního přihlášení na uživatelském kontu do jeho automatického odhlášení, 
g) dobu, po kterou účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní 
hry u tohoto provozovatele po jeho odhlášení z uživatelského konta. 

 
(3) U binga a živé hry je provozovatel povinen umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si 
maximální 

a) výši čisté prohry za 1 den, 
b) výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc, 
c) počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc. 

(4) 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. 

V daném případě je rovněž nutno vzít v potaz skutečnost, že v pokročilé fázi legislativního 
procesu je novela zákona o hazardních hrách3. Jednou z navrhovaných změn zákona 
o hazardních hrách je také změna ustanovení § 15 odst. 4 zákona o hazardních hrách.   

Navrhovaná změna zákona o hazardních hrách  

§ 15  

… 

(4) Čistou prohrou se pro účely hazardních her rozumí částka za období jednoho dne nebo 
jednoho kalendářního měsíce v rámci druhu hazardní hry, pro který je sebeomezující 
opatření nastaveno, představující v případě 

a) jiné hazardní hry než hazardní hry podle písmene b) rozdíl mezi těmito částkami: 

1. úhrn sázek sázejícího, 
2. úhrn výher sázejícího, 

b) živé hry neprovozované jako internetová hra rozdíl mezi těmito částkami: 

1. úhrn peněžních prostředků přijatých od účastníka hazardní hry na úhradu 
nákupu hodnotových žetonů, 
2. úhrn peněžních prostředků vyplacených účastníkovi hazardní hry proti 
předloženým hodnotovým žetonům. 

(5) Provozovatel nesmí umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si sebeomezující opatření 
podle odstavců 1 až 3 tak, aby se vztahovalo pouze na některé hry v rámci daného druhu 
hazardní hry. Připouští-li to povaha sebeomezujícího opatření, může provozovatel umožnit 
účastníkovi hazardní hry nastavit si toto sebeomezující opatření společně pro více druhů 
hazardních her. 

                                                            
3 Zařazeno v rámci sněmovního tisku ST 909, bližší informace jsou dostupné zde: 
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=909. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=909
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3) Sebeomezující opatření pro živou hru a bingo 
Ustanovení § 15 odst. 3 zákona o hazardních hrách provozovateli ukládá při provozování 
živé hry a binga povinnost umožnit účastníkovi hazardní hry nastavit si sebeomezující 
opatření. Zprvu je nutné s odkazem na ustanovení § 14 zákona o hazardních hrách4 
zdůraznit, že provozovatel je povinen účastníkovi hazardní hry nabídnout a umožnit mu 
jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě 
odmítnout, pokud je to u hazardní hry technicky možné, přičemž toto je daným ustanovením 
předvídáno mimo jiné i u živé hry. K technickým možnostem nastavení maximální výše čisté 
prohry u živé hry neprovozované jako internetová hra jsou informace uvedeny dále v textu 
níže.  

S ohledem na výše uvedené a rovněž i v návaznosti na obdržené dotazy ve věci 
sebeomezujících opatření je neakceptovatelné, aby provozovatel k otázce umožnění 
nastavení sebeomezujících opatření přistoupil tím způsobem, že pokud účastník hazardní 
hry projeví vůli nastavit si konkrétní výši sebeomezujícího opatření vyšší než je 0 Kč nebo 0 
vstupů do kasina apod., bude mu účast na hazardní hře či vstup do kasina zcela 
znemožněn, a to právě s odůvodněním, že jiným způsobem není schopen plnění této 
povinnosti řádně zajistit. 

Takovýto přístup k plnění povinnosti umožnit účastníkovi hazardní hry nastavení 
sebeomezujících opatření nelze považovat za řádné plnění povinností podle § 15 odst. 3 
zákona o hazardních hrách, jelikož podle tohoto ustanovení má být účastníku hazardní hry 
umožněno nastavení maximální výše čisté prohry či maximálního počtu návštěv herního 
prostoru. Naopak, pokud by provozovatel osobám, které využily možnosti nastavení 
sebeomezujících opatření formou nastavení maximální výše čisté prohry vyšší než je 0 Kč, 
znemožnil účast na hazardní hře, bylo by možno takto zvolený postup považovat za porušení 
ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách, neboť by všem účastníkům 
hazardní hry nebyly zaručeny rovné podmínky. Není tedy přípustné, aby účast na živé hře 
v kasinu byla podmíněna buď odmítnutím nastavení sebeomezujícího opatření, nebo 
komplexním vyloučením z účasti na živé hře, aniž by toto bylo ze strany účastníka hazardní 
hry požadováno. Komplexní vyloučení z účasti na hazardní hře zajišťuje jiné ochranné 
opatření, které zákon o hazardních hrách zavedl, a tím je Rejstřík fyzických osob 
vyloučených z účasti na hazardních hrách, kdy na základě zápisu v tomto rejstříku nesmí být 
zapsané osobě v tomto rejstříku umožněn vstup do herního prostoru a tedy logicky ani účast 
na živé hře neprovozované jako internetová hra. Uvedené by rovněž nebylo ani v souladu se 
smyslem a účelem tohoto ustanovení, kdy nastavení hodnoty sebeomezujícího opatření 
nemá primárně sloužit, ačkoli to není vyloučeno, k zapovězení samotné účasti na hazardní 
hře, ale naopak k tomu, aby byl účastník hazardní hry schopen své herní chování lépe 
regulovat. Sebeomezující opatření představují jeden z možných přístupů vedoucích k 
eliminaci rizikových faktorů hazardních her, který je založen na stanovení určitých omezení, 
která zabrání hráčům propadnout do problémového nebo patologického hráčství, resp. sníží 
míru negativního dopadu hraní hazardních her. Dostupné výzkumy ukazují, že finanční limity 
a limity délky hraní jsou efektivním nástrojem při omezování vzniku závislosti na hazardních 
hrách. Rovněž se lze domnívat, že pokud by byl účastník hazardní hry postaven pouze před 
volbu účastnit se hry neomezeně, nebo svou účast zcela vyloučit, zvolí pak neomezenou 
účast a nebude ani jiným způsobem motivován k jakémukoli omezení účasti na hazardní hře. 
O to více tento závěr podporuje ta skutečnost, že si účastník hazardní hry bude 
sebeomezující opatření zpravidla nastavovat při vstupu do kasina, kam se zřejmě primárně 
dostavil s úmyslem účastnit se hazardní hry. 

                                                            
4 Povinnost podle tohoto ustanovení jsou rovněž provozovatelé povinni plnit nejpozději od 20. 12. 2020. 
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U technické hry i kursové sázky platí, že pro jeden typ sebeomezujícího opatření daného 
druhu hazardní hry dochází k nastavení jedné hodnoty daného sebeomezujícího opatření 
bez ohledu na to, jakým způsobem je tento druh hazardní hry provozován. Např. u technické 
hry je účastníkem hazardní hry nastavená výše sázek za 1 den aplikována pro uživatelské 
konto obecně a pro posouzení, zda nedojde k překročení sebeomezujícího opatření v rámci 
daného dne, se tedy započítají jak sázky učiněné prostřednictvím technického zařízení 
umístěného v herním prostoru, tak i sázky učiněné v totožném časovém období 
prostřednictvím uživatelského konta při provozování technické hry jako internetové hry. 
Obdobně se uvedené uplatní také u kursové sázky pro sebeomezující opatření uvedená 
v § 15 odst. 1 a 2 pod písm. a) až d) zákona o hazardních hrách. 

Pro živou hru neprovozovanou jako internetová hra se nastavují tři typy sebeomezujících 
opatření, kterými jsou maximální výše čisté prohry za 1 den, maximální výše čisté prohry za 
1 kalendářní měsíc a maximální počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc.  

Nastavení maximálního počtu návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc je 
sebeomezujícím opatřením vztahujícím se výhradně k živé hře a bingu neprovozovaných 
jako internetová hra, proto je zcela bez pochybností, že se tato hodnota nastavuje pouze pro 
vstupy do kasin provozovaných jedním provozovatelem. Pokud je v kasinu vedle živé hry 
provozováno i bingo, je nastavená hodnota sebeomezujícího opatření počtu návštěv herního 
prostoru vždy společná (tedy bez ohledu na skutečnost, zda je tato hodnota nastavována 
k živé hře či bingu).   

Otázkou pak zůstává, zda by měla být hodnota čisté prohry za dané časové období 
nastavena jako společná hodnota pro živou hru bez ohledu na způsob provozování (jak je 
tomu např. u kursové sázky), či zda lze umožnit nastavit hodnotu čisté prohry u živé hry jako 
hodnoty dvě, a to pro každý způsob provozování zvlášť. 

Provozování živé hry neprovozované jako internetová hra je specifické tím, že na rozdíl od 
provozování kursové sázky a technické hry, u kterých účast bez ohledu na způsob 
provozování probíhá výlučně prostřednictvím uživatelského konta, zákon o hazardních hrách 
nestanovuje povinnost zřizovat uživatelské konto a provádět registraci.  

Dalším specifikem živé hry neprovozované jako internetová hra je pak to, že k jejímu 
provozování není vyžadováno doložení výstupních dokumentů odborného posouzení 
a osvědčení (srov. § 109 odst. 1 zákona o hazardních hrách). 

Zároveň specifikum živé hry spočívá rovněž v tom, že podle vyhlášky č. 10/2019 Sb. 5 jsou 
herní a finanční data poskytována nejen v rámci automatizovaného výstupu pro vzdálený 
přístup, přičemž v rámci automatizovaného výstupu pro vzdálený přístup jsou poskytována 
herní a finanční data v souvislosti s živou hrou provozovanou jako internetová hra, ale také 
prostřednictvím denního herního výkaznictví jsou poskytována herní a finanční data 
v souvislosti s živou hrou neprovozovanou jako internetová hra. Herní a finanční data 
v souvislosti s bingem neprovozovaným jako internetová hra jsou pak poskytována 
prostřednictvím denního herního zápisu. Herní a finanční data u ostatních druhů her, vyjma 
tombol a turnajů malého rozsahu, jsou pak poskytovány výhradně v rámci automatizovaného 
výstupu pro vzdálený přístup. 

 

Výše uvedené důvody společně odůvodňují možnost nastavení sebeomezujícího opatření 
čisté prohry jako dvě hodnoty, přičemž jedna se uplatní pro živou hru provozovanou 

                                                            
5 Vyhláška Ministerstva financí č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat 
provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat 
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jako internetová hra a druhá se použije pro nastavení sebeomezujícího opatření u živé 
hry neprovozované jako internetová hra.  

Tento závěr rovněž koresponduje s plánovanou změnou právní úpravy (viz výše v části 
Dotčená právní úprava), která stanovuje pro živou hru neprovozovanou jako internetová hra 
odlišný způsob výpočtu čisté prohry na rozdíl od ostatních druhů hazardních her, kde rovněž 
dochází k nastavení sebeomezujících opatření týkajících se čisté prohry jako hodnoty 
společné pro oba způsoby provozování. 

Všechny výše uvedené závěry lze aplikovat obdobně rovněž pro provozování binga.  

4) Definice čisté prohry pro živou hru neprovozovanou 
jako internetová hra 

Čistá prohra je v § 15 odst. 4 aktuálně platného zákona o hazardních hrách definována jako 
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. Jedním dnem se 
rozumí kalendářní den začínající v 00:00:01 hod. a končící v 24:00:00 hod.  

a) Způsob I. nastavení výpočtu čisté prohry 

Pro živou hru neprovozovanou jako internetová hra se používají hodnotové žetony, k jejichž 
nákupu či výměně dochází na pokladně kasina nebo u hracího stolu živé hry. Zároveň může 
účastník živé hry vložit své peněžní prostředky do živé hry formou vkladu do turnaje, přičemž 
tento vklad je realizován také prostřednictvím hodnotových žetonů. Vzhledem ke skutečnosti, 
že se v souladu s § 4 odst. 1 písm. d) sázkou rozumí „sázejícím dobrovolně určené nevratné 
plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry…“, je nutno sázkou v kontextu 
živé hry neprovozované jako internetová hra rozumět  

a) hodnotové žetony, které sázející vložil do hry u hracího stolu živé hry, případně  
b) vklad do turnaje živé hry.  

Obdobně pak výhru u živé hry neprovozované jako internetová hra představují hodnotové 
žetony vyplacené sázejícímu po vyhodnocení jedné hry živé hry (tedy hodnotové žetony, 
které sázejícímu vyplatil krupiér). V případě turnaje živé hry neprovozované jako internetová 
hra se pak vyplacením výhry (z časového hlediska), s ohledem na skutečnost, že hra v rámci 
turnaje probíhá prostřednictvím hracích žetonů, rozumí až vyplacení výhry po ukončení 
turnaje živé hry, a to na základě předložených hodnotových žetonů, které jsou směněny za 
hrací žetony. Obdobně lze přistupovat k dalším živým hrám, kde dochází k účasti na hře 
prostřednictvím hracích žetonů (např. ruleta), kde se pak vyplacením výhry (z časového 
hlediska) rozumí až směna hracích žetonů za hodnotové. 

Výše uvedený postup lze považovat u živé hry neprovozované jako internetová hra za velmi 
obtížně použitelný, jelikož je v reálném provozu a reálném čase složité sledovat a zároveň i 
zaznamenávat pohyb jednotlivých herních ukazatelů (např. výši dílčích vkladů či sázek do 
hry živé hry a výši dílčích výher získaných ze hry živé hry na základě dílčích vkladů/sázek) a 
to ve vztahu k jednotlivým účastníkům hazardní hry. S ohledem na objektivně obtížně 
splnitelnou evidenci jednotlivých ukazatelů je níže uveden rovněž další akceptovatelný 
způsob výpočtu výše čisté prohry - viz bod Způsob II. Nastavení výpočtu čisté prohry“. 

Pokud by se provozovatel rozhodl v rámci provozování živé hry v kasinu nastavit výpočet 
čisté prohry výše uvedeným způsobem I., pak bude nezbytné, za předpokladu, že výše 
zmiňovaná novela zákona o hazardních hrách s navrženou změnou § 15 odst. 4 nabude 
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účinnosti6 , uvést výpočet čisté prohry do souladu s novelizovaným zněním tohoto § 15 odst. 
4 zákona o hazardních hrách. Současně je třeba zdůraznit, že se na provozování živé hry 
neprovozované jako internetová hra nevztahuje přechodné ustanovení uvedené v čl. IV bod 
1 této novely.  

b) Způsob II. nastavení výpočtu čisté prohry 

V případě živé hry neprovozované jako internetová hra není zpravidla reálné bezprostředně 
ztotožnit sázku do hry podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o hazardních hrách s vydáním 
peněžních prostředků ze strany účastníka hry. Z tohoto důvodu lze u živé hry neprovozované 
jako internetová hra výši čisté prohry u sebeomezujících opatření podle § 15 odst. 3 písm. a) 
a b) zákona o hazardních hrách určovat níže uvedeným způsobem. 

Jako způsob výpočtu čisté prohry podle § 15 odst. 3 písm. a) a b) zákona o hazardních 
hrách, ve znění účinném ke dni vydání tohoto stanoviska, lze vedle výše uvedeného postupu 
akceptovat rovněž způsob určení čisté prohry jako rozdíl mezi těmito částkami: 

1.  úhrn peněžních prostředků přijatých od účastníka hazardní hry na úhradu 
nákupu hodnotových žetonů, 

2. úhrn peněžních prostředků vyplacených účastníkovi hazardní hry proti 
předloženým hodnotovým žetonům. 

Pojem peněžní prostředky zde zahrnuje jak hotovostní peněžní prostředky, tak peněžní 
prostředky bezhotovostní. Do úhrnu peněžních prostředků přijatých od účastníka hazardní 
hry na úhradu nákupu hodnotových žetonů se započítají jak peněžní prostředky přijaté na 
pokladně kasina, tak i peněžní prostředky přijaté u hracího stolu živé hry, neboť nákup nebo 
výměnu hodnotových žetonů lze v souladu s § 58 odst. 4 provádět pouze v pokladně kasina, 
popřípadě u hracího stolu. Tento úhrn v sobě zahrnuje také úhradu vkladů do turnaje živé 
hry. 

Úhrn výher ve smyslu úhrnu peněžních prostředků vyplacených účastníkovi hazardní hry na 
pokladně kasina7 proti předloženým hodnotovým žetonům zahrnuje také peněžní prostředky 
vyplacené z turnaje živé hry.  

Způsob II. představuje, v porovnání se způsobem I. menší zátěž pro provozovatele hazardní 
hry. Současně platí, že provozovatel je již nyní povinen vést evidenci všech platebních 
transakcí souvisejících s nákupem nebo výměnou hodnotových žetonů, včetně údajů s tím 
souvisejících, a to na základě § 58 odst. 5 a 6 zákona o hazardních hrách. 

Způsob II. výpočtu čisté prohry u živé hry neprovozované jako internetová hra současně 
koresponduje s plánovanou změnou právní úpravy (blíže v části Dotčená právní úprava). 
Pokud tedy již nyní provozovatel zajistí v rámci jím provozovaných kasin nastavení čisté 
prohry způsobem II., lze, za předpokladu, že navrhované novelizované znění § 15 odst. 4 
zákona o hazardních hrách bude schváleno a bude účinné, mít postaveno najisto, že nebude 
nucen tento způsob měnit ani po přijetí změny právní úpravy v § 15 odst. 4 zákona o 
hazardních hrách a z hlediska Ministerstva financí bude tato úprava v herním plánu 
akceptována již nyní.  

                                                            
6 Účinnost tohoto bodu novely zákona o hazardních hrách je předpokládána patnáctým dnem po vyhlášení 
tohoto zákona ve Sbírce zákonů. 
7 Ustanovení § 58 odst. 7 zákona o hazardních hrách: „Provozovatel je povinen vyplácet výhru proti 
hodnotovým žetonům předloženým v pokladně kasina.“ 
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c) Porovnání obou způsobů nastavení výpočtu čisté prohry 

Příklad s porovnáním obou výše uvedených způsobů určení výše čisté prohry tvoří přílohu č. 
1 tohoto stanoviska. Z příkladu uvedeného v příloze je patrné, že do výpočtu výše čisté 
prohry způsobem II. vstupují pouze transakce, které souvisí s nákupem nebo výměnou 
hodnotových žetonů, včetně vyplacení výhry proti předloženým hodnotovým žetonům. Tyto 
transakce se naopak nepromítnou do určení výše čisté prohry určené způsobem I., kam se 
promítají vždy transakce s hodnotovými žetony tedy jejich vložení do hry a následné 
případné vyplacení hodnotových žetonů krupiérem. Při příchodu a odchodu z kasina je vždy 
hodnota čisté prohry shodná bez ohledu na způsob jejího určení. 

Oba výše prezentované způsoby výpočtu čisté prohry jsou akceptovatelné. Pokud 
provozovatel v herním plánu výslovně neupraví, jakým způsobem při výpočtu čisté 
prohry postupuje, má se za to, že postupuje způsobem I. do nabytí účinnosti 
zmiňované novely, po nabytí její účinnosti následně způsobem II.  

Sebeomezující opatření je, počínaje 20. 12. 2020, provozovatel povinen dodržovat vůči 
dotčenému účastníkovi hazardní hry, a to ve všech tímto provozovatelem provozovaných 
kasinech.  

d) Způsob výpočtu herní měny v kasinech s jinou herní měnou než CZK, případně 
s více herními měnami 

Zákon o hazardních hrách stanovuje provozovateli povinnost umožnit účastníku hazardní hry 
nastavit si sebeomezující opatření v podobě maximální výši čisté prohry za 1 den a za 1 
kalendářní měsíc, avšak explicitně nestanoví, v jaké měně má být takové sebeomezující 
opatření umožněno nastavovat. 

Vzhledem k tomu, že provozovatel má povinnost v herním plánu uvést, v jaké herní měně 
hazardní hru provozuje, bude hodnota sebeomezujících opatření zpravidla nastavována 
právě v této herní měně. Pokud je herní měnou výhradně CZK, nastavuje se sebeomezující 
opatření v CZK, pokud je herní měnou výhradně EUR, nastavuje se sebeomezující opatření 
v EUR. Pokud provozovatel provozuje hazardní hru výhradně v jedné herní měně, není 
nezbytné tuto informaci k nastavení sebeomezujících opatření v herním plánu uvádět. 

Pokud provozovatel provozuje hazardní hru ve více herních měnách, je v herním plánu 
nezbytné stanovit, v jaké herní měně jsou sebeomezující opatření nastavována a způsob 
přepočtu při započítávání sázek a výher, případně směny žetonů v ostatních herních 
měnách. Kurz musí být stanoven důvěryhodným způsobem, například Českou národní 
bankou, Evropskou centrální bankou, popř. jiným způsobem (např. aplikace xe.com), 
současně musí být stanoveno k jakému dni je výpočet s kurzem porovnáván, zda se hodnota 
bude v čase měnit, či zda je fixována k jednomu rozhodnému datu. Způsob jeho stanovení 
by měl být uveden ve schváleném herním plánu.  

5) Závěr 
Počínaje dnem 20. 12. 2020 jsou provozovatelé při provozování živé hry neprovozované jako 
internetová hra povinni účastníkovi živé hry nabídnout a umožnit mu jednotlivě si nastavit 
sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, neboť nastavení 
sebeomezujících opatření je technicky možné. Ustanovení § 15 odst. 3 zákona o hazardních 
hrách ukládá při provozování živé hry a binga provozovateli povinnost umožnit účastníkovi 
hazardní hry nastavit si sebeomezující opatření, a to 

a) maximální výše čisté prohry za 1 den,  

b) maximální výše čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,  
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c) maximální počet návštěv herního prostoru za 1 kalendářní měsíc. 

U živé hry neprovozované jako internetová hra lze účastníku hazardní hry umožnit nastavení 
sebeomezujícího opatření formou maximální výše čisté prohry jako dvě hodnoty, přičemž 
jedna se uplatní pro živou hru provozovanou jako internetová hra a druhá se použije pro 
nastavení sebeomezujícího opatření u živé hry neprovozované jako internetová hra. Výše 
uvedené závěry lze aplikovat rovněž na provozování binga. 

Provozovatel se může rozhodnout, jaké z výše uvedených způsobů nastavení výpočtu čisté 
prohry ve svých kasinech uplatní. Způsob II. se jeví jako méně zatěžující provozovatele 
a rovněž vychází z údajů, které je již dnes provozovatel povinen evidovat. Způsob II. výpočtu 
čisté prohry u živé hry neprovozované jako internetová hra současně koresponduje 
s plánovanou změnou právní úpravy. Oba výše prezentované způsoby výpočtu čisté prohry 
jsou akceptovatelné. Pokud provozovatel v herním plánu výslovně neupraví, jakým 
způsobem při výpočtu čisté prohry postupuje, má se za to, že postupuje způsobem I. do 
nabytí účinnosti zmiňované novely, po nabytí její účinnosti následně způsobem II.  
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