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Informace 
 

odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu 
 

 o posuzování minimální výše vlastních zdrojů 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu (dále jen „Ministerstvo 
financí“), vydává za účelem zajištění práva na legitimní očekávání tuto informaci o změně 
správní praxe při posuzování minimální výše vlastních zdrojů právnické osoby dle § 6 odst. 1 
písm. b) bod 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o hazardních hrách“). 
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Ministerstvo financí informuje o změně správní praxe při posuzování minimální výše vlastních 
zdrojů podle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona o hazardních hrách u právnické osoby jako 
provozovatele hazardní hry, resp. žadatele o vydání základního povolení. Ministerstvo financí 
přistupuje ke změně správní praxe z důvodu zajištění větší stability provozovatelů hazardních 
her a schopnosti provozovatelů hazardních her dostát svým povinnostem a závazkům 
vyplývajícím z provozování hazardních her a tedy k zajištění účelu zmíněného ustanovení. 
 
Zákon o hazardních hrách v § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 stanoví, že provozovatelem hazardní 
hry může být pouze právnická osoba, která má vlastní zdroje v minimální výši 2 mil. EUR. Jak 
se uvádí v důvodové zprávě k tomuto ustanovení, smyslem a účelem je především stabilita 
provozovatelů hazardních her, zejména finanční, nutná proto, aby byli schopni dostát svým 
zákonným povinnostem a závazkům vůči věřitelům jak při zahájení, tak také po celou dobu 
provozování, a i po skončení provozování hazardních her. Provozovatelé hazardních her musí 
mít dostatek prostředků pro financování své činnosti.  
 
Podle § 89 a § 100 zákona o hazardních hrách nicméně zároveň vzniká žadateli o vydání 
základního povolení resp. povolení k umístění herního prostoru povinnost poskytnout kauci, 
která je podle § 89 odst. 4 zákona o hazardních hrách určena výhradně k úhradě daně 
z hazardních her a jejího příslušenství, pokuty uložené za přestupek podle zákona 
o hazardních hrách a k vyplacení přihlášených nevyplacených výher dle § 89 odst. 4 písm. c) 
zákona o hazardních hrách.  
 
V souvislosti s uvedeným Ministerstvo financí konstatuje, že někteří žadatelé o vydání 
základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru poskytnou kauci podle § 89 
odst. 1 písm. a) nebo § 100 odst. 1 písm. a) zákona o hazardních hrách a deklarují splnění 
minimální výše vlastních zdrojů (2 mil. EUR) dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona o hazardních 
hrách prostřednictvím předložené účetní závěrky, kdy však následně není zohledněn fakt, že 
část těchto peněžních prostředků byla použita na poskytnutí kauce na zvláštní účet vedený 
u Ministerstva financí. Ministerstvo financí zastává názor, že kauce, se kterou nelze po dobu 
provozování hazardní hry libovolně nakládat, je odlišným institutem, jehož účelem je zajistit 
vybrané závazky vzniklé v důsledku provozování hazardní hry stojícím vedle odděleného 
požadavku kladeného na výši vlastních zdrojů, které mají zajistit silnou finanční základnu 
a stabilitu provozovatele hazardních her. Není pochyb o tom, že záměrem zákonodárce 
nebylo, aby poskytnutím peněžních prostředků na kauci došlo k odlivu veškerých prostředků 
či jejich majoritní části, který by způsobil snížení finanční stability provozovatele hazardních 
her a případné ohrožení jeho další činnosti. O tom svědčí i fakt, že výše složené kauce 
představuje v případě obvykle provozovaných druhů hazardních her částky ve výši 30 až 50 
mil. Kč, kdy částka 2 mil. EUR se v přepočtu na české koruny pohybuje okolo horní hranice 
potřebné kauce pro provozování vybraných druhů hazardních her provozovaných 
prostřednictvím internetu, případně pro provoz heren a kasin. 
 
Shora uvedený výklad byl zveřejněn prostřednictvím aktualizace FAQ (časté dotazy 
a odpovědi) – Obecné podmínky pro provozovatele + přílohy, a to dne 25. 4. 2022 
na internetových stránkách Ministerstva financí, dostupné ZDE. 
 
Vzhledem k dopadům změny výkladu do správní praxe vydávání základního povolení a jeho 
změn a s ohledem na ochranu legitimního očekávání Ministerstvo financí vydává tuto informaci 
a sděluje, že bude při posuzování splnění podmínky minimální výše vlastních zdrojů 
zohledňovat, zda v případě poskytnutí kauce ve formě peněžních prostředků nezpůsobuje tato 
skutečnost nesplnění této podmínky.  
 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/faq
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V případě provozovatelů hazardních her, kteří již mají vydané základní povolení a zároveň 
složili kauci podle § 89 odst. 1 písm. a) nebo § 100 odst. 1 písm. a) zákona o hazardních hrách 
před datem 25. 4. 2022, bude Ministerstvem financí poskytnuto přechodné období 
pro přizpůsobení se nové správní praxi, a to až do 1. 9. 2022. Po tomto datu přistoupí 
Ministerstvo financí k posuzování, zda poskytnutím kauce nedošlo fakticky k poklesu 
prostředků zahrnutých do vlastních zdrojů dle § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona o hazardních 
hrách pod zákonem stanovenou minimální hranici 2 mil. EUR. V případě, že by došlo k poklesu 
prostředků pod zákonnou minimální výši, bude provozovatel vyzván podle § 95 odst. 1 zákona 
o hazardních hrách ke splnění podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona 
o hazardních hrách. Pokud by ke splnění této podmínky nedošlo ve lhůtě stanovené 
Ministerstvem financí, zahájí Ministerstvo financí správní řízení o zrušení základního povolení 
dle § 95 odst. 2 písm. a) zákona o hazardních hrách. 
 
Příklad: 
 
Z předložené účetní závěrky žadatele vyplývá, že disponuje vlastními zdroji ve výši 60 mil. Kč 
a tedy splňuje podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona o hazardních hrách. 
Následně, před vydáním rozhodnutí o povolení k provozování hazardní hry, provozovatel 
poskytne kauci ve výši 50 mil. Kč formou peněžních prostředků složených na zvláštní účet 
Ministerstva financí. Tyto peněžní prostředky přitom žadatel poskytl z dostupných vlastních 
zdrojů (60 mil. Kč). Posuzovaná disponibilní hodnota vlastních zdrojů se tím snížila na úroveň 
(10 mil. Kč) pod limitem zákonného požadavku 2 mil. EUR. Částku odpovídající kauci nadále 
nelze zahrnovat do hodnoty vlastních zdrojů naplňujících podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 
písm. b) bod 4 zákona o hazardních hrách, provozovatel bude proto vyzván k nápravě. 
V případě, že tak neučiní, nebude vydáno rozhodnutí o povolení k provozování hazardních 
her. 
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