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1) Úvodní informace 

Právnické osobě jako žadateli o vydání povolení k umístění herního prostoru vzniká povinnost 
poskytnout kauci podle § 100 zákona o hazardních hrách. Kauce je skládána za účelem 
zajištění pohledávek vymezených v § 89 odst. 4 zákona o hazardních hrách, tedy k úhradě 
daně z hazardních her a jejího příslušenství, pokuty uložené za přestupek podle tohoto zákona 
a nevyplacené výhry sázejícímu, o které bylo příslušným orgánem veřejné moci pravomocně 
rozhodnuto, že má být vyplacena, a která byla sázejícím přihlášena u Ministerstva financí 
k uhrazení z kauce. 
 
Ministerstvo financí se při své činnosti setkává s četnými dotazy ve vztahu ke kauci poskytnuté 
v souvislosti s vydáním povolení k umístění herního prostoru. S ohledem na uvedené 
přistoupilo Ministerstvo financí k vydání této metodické informace. 
 
Tato metodická informace je závazná pro obecní úřady a krajské úřady při vydávání povolení 
k umístění herního prostoru dle zákona o hazardních hrách, resp. při rozhodování o opravném 
prostředku podaném proti rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru.  

2) Poskytnutí kauce 

Zákon o hazardních hrách rozlišuje kauce poskytnuté v souvislosti s vydáním základního 
povolení a kauce poskytnuté v souvislosti s vydáním povolení k umístění herního prostoru. 
Právní úprava kaucí poskytnutých v souvislosti s vydáním povolení k umístění herního 
prostoru je zakotvena v § 100 a 100a zákona o hazardních hrách, avšak v souladu s § 100 
odst. 5 zákona o hazardních hrách se pro správu placení kauce použijí obdobně také § 89 
a 90 zákona o hazardních hrách. Na základě ustanovení § 89 odst. 7 zákona o hazardních 
hrách se pak pro správu placení kauce použijí přiměřeně také ustanovení zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 
 
Žadatel o vydání povolení k umístění herního prostoru je povinen poskytnout kauci podle § 100 
odst. 1 zákona o hazardních hrách buď formou složení peněžních prostředků na  zvláštní účet 
Ministerstva financí, nebo poskytnutím bankovní záruky, kterou Ministerstvo financí přijalo. 
Konkrétní výše kauce se odvíjí od druhu a počtu herních prostor tak, jak je uvedeno v § 100 
odst. 4 zákona o hazardních hrách: 
  

• 1 000 000 Kč za každou hernu, nejméně však 10 000 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč 
za všechny herny jednoho provozovatele, 
 

• 10 000 000 Kč za každé kasino, nejméně však 20 000 000 Kč a nejvýše 50 000 000 Kč 
za všechna kasina jednoho provozovatele. 

 
V průběhu provozování hazardní hry na základě vydaných povolení k umístění herního 
prostoru může docházet ke změně výše poskytnuté kauce (z důvodu zrušení nebo zániku 
některých povolení k umístění herního prostoru) s tím, že kauce nikdy nesmí klesnout 
pod minimální výši (v případě heren je to 10 mil. Kč, v případě kasin je to 20 mil. Kč). Jednu 
kauci je možné složit kombinací obou způsobů poskytnutí, tj. v části složením peněžních 
prostředků na zvláštním účtu Ministerstva financí a v části poskytnutím bankovní záruky (§ 90 
odst. 6 zákona o hazardních hrách).  
 
V souvislosti s poskytnutím kauce pak žadatel doručí Ministerstvu financí seznam herních 
prostorů, které požaduje zaevidovat k dané kauci (formulář dostupný zde1). Seznam musí 
                                                            
1 Příloha č. 1 – VZOR – Žádost o zaevidování nebo změnu herních prostor. 

file://Urad/ns1/ODBORY/Odbor73/03_7303/8_Stanoviska/metodick%C3%A1%20informace_kauce_hern%C3%AD%20prostory/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20VZOR%20-%20%C5%BD%C3%A1dost%20o%20zaevidov%C3%A1n%C3%AD%20nebo%20zm%C4%9Bnu%20hern%C3%ADch%20prostor.docx
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obsahovat: název herního prostoru a adresu herního prostoru podle RÚIAN (Registr územní 
identifikace adres a nemovitostí), případně konkrétnější identifikaci herního prostoru, pokud se 
má prostor nacházet v budově. Ministerstvo financí, pokud jsou splněny zákonné podmínky 
pro evidenci k poskytnuté kauci (zejména je složena dostatečná výše a prokázán původ 
peněžních prostředků), zadá příslušné herní prostory (resp. jejich adresy) do Informačního 
systému Státní dozor nad sázkami a loteriemi (dále jen „IS SDSL“). Příslušné obci jako 
správnímu orgánu se pro zadání povolení k umístění herního prostoru zobrazují na výběr 
pouze adresy zadané Ministerstvem financí, ke kterým byla složena kauce. Nutnost zaslat 
seznam herních prostor, k nimž žadatel kauci skládá, nastává i v případě, že kauce byla 
složena v maximální výši. I v tomto případě musí žadatel nejprve zaslat Ministerstvu financí 
seznam adres, na kterých má v úmyslu požádat o vydání povolení k umístění herního prostoru. 
Následně Ministerstvo financí po ověření, že kauce byla skutečně v maximální výši složena, 
zpřístupní tyto adresy v rámci IS SDSL tak, aby se správnímu orgánu zobrazily specifikované 
adresy jako místa provozovatele se složenou kaucí.   
 
V průběhu trvání základního povolení může provozovatel požádat o odstranění 
zaevidovaného herního prostoru, obnovení platnosti dříve odstraněného herního prostoru 
nebo přidání nového herního prostoru v závislosti na tom, zda žádá o vydání nového povolení 
k umístění herního prostoru nebo dochází k zániku, zrušení povolení k umístění herního 
prostoru nebo k jeho změně (například změna názvu) s tím, že ve své žádosti přesně uvede, 
o jakou změnu u daného herního prostoru žádá. V případě, že vyhovění žádosti nebrání 
překážky (např. v případě odstranění herního prostoru jeho vydané povolení), vyřídí 
Ministerstvo financí žádost bez zbytečného odkladu a úpravy zanese neprodleně 
do informačního systému. Pokud žadatel zároveň nepožádá o aktualizaci dokladu o složení 
kauce, není o provedení změn dále vyrozumíván. Žadatel by byl kontaktován pouze v situaci, 
že by vyhovění žádosti bránila překážka.  
 
V souvislosti s uvedeným Ministerstvo financí zdůrazňuje povinnost obecních úřadů vkládat 
do IS SDSL jak pravomocná povolení k umístění herního prostoru, tak také pravomocná 
rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení k umístění herního prostoru2. 
 
Jak vyplývá z § 98 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách, poskytnutí kauce je podmínkou 
pro vydání povolení k umístění herního prostoru a příslušná obec je povinna ověřit si 
poskytnutí kauce u Ministerstva financí. Uvedené provádí prostřednictvím modulu IS 
SDSL-Obce, a způsob složení a dobu platnosti kauce (v případě bankovní záruky) zjišťuje 
správní orgán (obec) dotazem směřovaným na Ministerstvo financí prostřednictvím e-mailové 
schránky zřízené pro tyto účely. Doklad o složení kauce podle § 99 odst. 2 písm. b) zákona 
o hazardních hrách vydává Ministerstvo financí také na žádost provozovatele a obsahuje 
mj. seznam herních prostor včetně uvedení jejich názvu, adresy a výše a způsobu poskytnutí 
kauce pro tyto konkrétní herní prostory. 
 
A. Poskytnutí kauce složením peněžních prostředků na zvláštní účet Ministerstva financí 
 
Kauce poskytnutá formou složení peněžních prostředků se skládá na zvláštní účet 
Ministerstva financí č. 10030-3328001/0710 (variabilní symbol: IČO provozovatele, konstantní 
symbol: 0073). V souvislosti s poskytnutím kauce vzniká provozovateli povinnost prokázat 
původ peněžních prostředků podle § 89 odst. 6 zákona o hazardních hrách. V případě, že 
provozovatel původ prostředků neprokáže při zaslání platby, bude k tomu ze strany 
Ministerstva financí vyzván.  
 

                                                            
2 Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-929/2017/3404-9, o postupu obecních úřadů při poskytování informací 
nezbytných pro výkon dozoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, dostupné zde. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/verejna-sprava/stanoviska/2017/smernice-c-mf-929-2017-3404-9-o-postupu-28927
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Zákon o hazardních hrách nestanovuje přesné podmínky (dokumenty), kterými je nezbytné 
danou skutečnost prokázat. Obvykle bývá původ peněžních prostředků prokazován jejich 
vyznačením v příslušné položce účetní závěrky (jež musí být ověřena auditorem v případě, že 
obchodní společnost tuto povinnost má), či doložením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce (bližší 
informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí zde). Ministerstvo 
financí může vyžadovat doplňující informace či sdělení. 
 
Ministerstvo financí zašle provozovateli na jeho žádost potvrzení o složení peněžních 
prostředků. Kauce poskytnutá ve formě peněžních prostředků musí být uložena na zvláštním 
účtu po celou dobu platnosti povolení k umístění herního prostoru. Kauci tedy nelze použít 
po dobu platnosti povolení k umístění herního prostoru, ke kterému byla složena. 
 
B. Poskytnutí kauce bankovní zárukou 
 
Bankovní záruku může poskytnout pouze instituce vymezená v § 100 odst. 3 zákona 
o hazardních hrách, tedy např. banka, spořitelní či úvěrové družstvo, nebo zahraniční banka 
se sídlem v jiném členském státě EU. Vzory záručních listin jsou zveřejněny na internetových 
stránkách Ministerstva financí (zde). 
 
Ministerstvu financí je předkládán originál záruční listiny nebo jejího dodatku. Ze znění záruční 
listiny musí jednoznačně vyplývat výše kauce, druh hazardní hry, na který je poskytována, 
a způsob provozování této hazardní hry. Z důvodu evidence kaucí Ministerstvo financí 
upřednostňuje jednu bankovní záruku pro jeden druh hazardní hry. Pokud má žadatel zájem 
před oficiálním doručením záruční listiny její textaci konzultovat, může návrh záruční listiny 
zaslat na e-mailovou adresu kauce.hazard@mfcr.cz k případným připomínkám. 
 
Pokud Ministerstvo financí dospěje k závěru, že je předložená záruční listina akceptovatelná, 
vydá rozhodnutí o přijetí bankovní záruky, případně rozhodnutí o přijetí dodatku k bankovní 
záruce podle § 101 a násl. daňového řádu. Proti tomuto rozhodnutí může banka jako příjemce 
rozhodnutí podat rozklad, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.  
 
Kauce poskytnutá formou bankovní záruky má omezenou dobu platnosti - doba platnosti 
bankovní záruky musí být o 1 rok delší, než je žádaná doba provozování. Platnost povolení 
k umístění herních prostor tak případně bude z tohoto důvodu omezena. 

3) Změna způsobu složení kauce 

Na žádost provozovatele (formulář dostupný zde3) lze přistoupit ke změně způsobu složení 
kauce. Jedná se o situace, kdy provozovatel žádá o nahrazení již poskytnuté kauce jinou, kdy 
každá z těchto kaucí je poskytnuta jiným způsobem, tedy nahradit bankovní záruku složením 
peněžních prostředků na účet Ministerstva financí nebo naopak.   
 
A. Nahrazení složených peněžních prostředků bankovní zárukou 

 
Provozovatel musí nejprve doložit originál záruční listiny minimálně ve výši kauce poskytnuté 
složením peněžních prostředků na účet s tím, že její znění bude doplněno o informaci, že 
pokrývá i nedoplatky provozovatele vzniklé ze stávajícího provozu (tzn. dříve, před jejím 
vystavením), tedy za dobu, kdy byla kauce poskytnuta složením peněžních prostředků na účtu 
(např. „Tato záruční listina se vztahuje na veškeré závazky klienta uvedené v § 89 odst. 4 
zákona o hazardních hrách vzniklé od okamžiku vydání povolení k provozování technické hry 
podle zákona o hazardních hrách, tedy i na ty závazky, které případně vznikly před vystavením 
                                                            
3 Příloha č. 2 – VZOR – Žádost o změnu způsobu složení kauce. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/faq
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2016/formulare-zarucni-listiny-26106
mailto:kauce.hazard@mfcr.cz
file://Urad/ns1/ODBORY/Odbor73/03_7303/8_Stanoviska/metodick%C3%A1%20informace_kauce_hern%C3%AD%20prostory/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20VZOR%20-%20%C5%BD%C3%A1dost%20o%20zm%C4%9Bnu%20zp%C5%AFsobu%20slo%C5%BEen%C3%AD%20kauce.docx
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této záruční listiny.“). Pakliže by toto ustanovení záruční listina neobsahovala, nemohlo by 
Ministerstvo financí přistoupit k neprodlené výměně kaucí a takto vzniklý přeplatek by musel 
projít testem vratitelnosti. 
 
V případě, že provozovatel bude žádat o vrácení uvolněných peněžních prostředků (nebude 
je chtít použít např. jako kauci k jinému povolení), pak je nezbytné v žádosti uvést číslo 
bankovního účtu (případně variabilní symbol a konstantní symbol), na který mají být peněžní 
prostředky poukázány. Peněžní prostředky je možné uvolnit teprve v okamžiku, kdy nabyde 
právní moci rozhodnutí Ministerstva financí, kterým bude bankovní záruka přijata. Ministerstvo 
financí následně vyrozumí žadatele o vrácení peněžních prostředků (pokud bylo žádáno 
o jejich vrácení). 
 
B. Nahrazení bankovní záruky složením peněžních prostředků na účet 

 
Provozovatel musí nejdříve zaslat na zvláštní účet Ministerstva financí peněžní prostředky 
minimálně ve výši odpovídající hodnotě bankovní záruky a prokázat jejich původ. V případě 
splnění těchto podmínek Ministerstvo financí zašle bance a provozovateli prohlášení 
o zproštění záručních závazků vyplývajících z bankovní záruky, která je nahrazována kaucí 
složenou peněžními prostředky na účtu Ministerstva financí. 

4) Vrácení kauce 

Proces použití kauce je upraven v § 100a zákona o hazardních hrách. V rámci tohoto procesu 
Ministerstvo financí zjišťuje existenci nedoplatků vymezených v § 89 odst. 4 zákona 
o hazardních hrách a následně případné nedoplatky z kauce hradí. Zákon o hazardních hrách 
důsledně rozlišuje, zda se jedná o použití kauce poskytnuté formou složení peněžních 
prostředků na účtu Ministerstva financí nebo formou bankovní záruky. V případě, že je kauce 
poskytnuta více způsoby, Ministerstvo financí ke dni pravomocného zrušení základního 
povolení, ke dni jeho pravomocné změny, která má vliv na určení výše kauce, nebo ke dni jeho 
zániku určí, v jakém pořadí mají být použity jednotlivé způsoby poskytnutí kauce, a to 
v souladu s § 90 odst. 6 zákona o hazardních hrách. 
 
A. Složené peněžní prostředky 
 
Podle § 100a odst. 1 zákona o hazardních hrách platí, že dojde-li k pravomocnému zrušení 
nebo zániku povolení k umístění herního prostoru, stávají se složené peněžní prostředky 
v příslušném rozsahu přeplatkem provozovatele. Z uvedeného vyplývá, že toto ustanovení 
se týká pouze procesu použití kauce poskytnuté složením peněžních prostředků na zvláštním 
účtu Ministerstva financí. V případě, že by došlo ke zrušení nebo zániku povolení k umístění 
herního prostoru, který by neměl vliv na výši složené kauce (např. zánik některé z deseti heren 
při složení kauce ve výši 10 mil. Kč, nebo zánik některé z heren nad počet 50 při složení kauce 
ve výši 50 mil. Kč), pak tato kauce i nadále zajišťuje ty herní prostory, u kterých je stále platné 
povolení k umístění herního prostoru, tudíž ke vzniku přeplatku nedochází. Zároveň je třeba 
uvést, že zrušením, změnou (pokud má vliv na povolení k umístění herního prostoru) nebo 
zánikem základního povolení dochází k zániku všech povolení k umístění herního prostoru, 
která navazují na toto základní povolení, a to v souladu s § 104 písm. b) zákona o hazardních 
hrách. V důsledku uvedeného může docházet k situacím, kdy přeplatek na kauci vznikne 
okamžikem pravomocného zrušení, změny4 nebo zánikem základního povolení. 
 
Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej Ministerstvo financí provozovateli 
do 90 dnů ode dne doručení žádosti provozovatele o jeho vrácení. Žádost o vrácení 
                                                            
4 Např. změna základního povolení k provozování živé hry (kdy původně bylo povoleno provozování živé hry 
způsobem land-based i internetové živé hry) tak, že nadále již nebude možné provozovat živou hru land-based. 
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vratitelného přeplatku (formulář dostupný zde5) se podává u Ministerstva financí. Provozovatel 
si sám určuje, zda a v jakém rozsahu má být vratitelný přeplatek vrácen či zda má být případně 
použit jako kauce pro jiný herní prostor. Od okamžiku doručení žádosti započne běžet 90 denní 
lhůta k vrácení vratitelného přeplatku. Uvedená lhůta v souladu s § 100a odst. 2 zákona 
o hazardních hrách neběží po dobu, kdy je podle zákona o hazardních hrách nebo správcem 
daně vedeno řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo 
jiného obdobného peněžitého plnění, a současně musí být toto řízení zahájeno nejpozději 
do 90 dnů ode dne doručení žádosti provozovatele o vrácení vratitelného přeplatku.  
 
V uvedené 90 denní lhůtě provádí Ministerstvo financí kroky směřující ke zjištění případných 
nedoplatků u orgánů Celní správy ČR, Finanční správy ČR, a zároveň zveřejňuje na svých 
internetových stránkách informaci o tom, že sázející mohou přihlásit své nevyplacené výhry 
v souladu s § 89 odst. 4 písm. c) zákona o hazardních hrách. Uvedený proces je označován 
jako tzv. test vratitelnosti, jehož výsledkem je zjištění, zda přeplatek, který vznikl provozovateli, 
je přeplatkem vratitelným. V případě zjištění nedoplatků dochází k jejich úhradě z přeplatku, 
a pokud přeplatek nepostačuje k úhradě všech nedoplatků, přistoupí Ministerstvo financí 
v souladu s § 100 odst. 5 ve spojení s § 90 odst. 7 zákona o hazardních hrách k úhradě 
nedoplatků poměrně podle jejich výše.  
 
Úhrada zjištěných nedoplatků představuje obligatorní proces, kdy Ministerstvo financí jako 
správce daně nemá možnost správního uvážení. V případě, že jsou splněny zákonné 
předpoklady, musí být přeplatek použit na úhradu nedoplatku. Teprve v okamžiku, kdy dojde 
k úhradě všech nedoplatků, o jejichž úhradu příslušné orgány požádaly, respektive k úhradě 
nevyplacených výher evidovaných Ministerstvem financí jako nedoplatek, stane se přeplatek 
vratitelným a může být vrácen provozovateli. Ministerstvo financí v souvislosti s uvedeným 
upozorňuje, že je třeba důsledně rozlišovat, zda se jedná o přeplatek na kauci (vzniká 
okamžikem pravomocného zrušení nebo zániku povolení k umístění herního prostoru) či zda 
se jedná o vratitelný přeplatek (částka, kterou lze provozovateli vrátit zpět). Přeplatek, který 
je vratitelný, pak totiž může být předmětem exekuce i jiných pohledávek, než těch vypočtených 
v § 89 odst. 4 zákona o hazardních hrách, pakliže Ministerstvo financí obdrží exekuční příkaz 
přikázáním této pohledávky.  
 
V souvislosti s uvedeným Ministerstvo financí sděluje, že kauce může být použita i k úhradě 
posečkaných nedoplatků, pokud bylo povolené posečkání vázáno na tuto podmínku, a pokud 
správce daně v souladu s § 154 odst. 4 daňového řádu požádá o úhradu posečkaného 
nedoplatku z přeplatku. Posečkaný nedoplatek je nadále nedoplatkem. Jak uvádí odborná 
literatura: „Jakákoli daň, která není uhrazena včas (tj. ke dni splatnosti), je nedoplatkem, což 
nemůže změnit ani skutečnost, že vykonatelnost platební povinnosti k úhradě dlužné částky 
může být odložena prostřednictvím rozhodnutí o posečkání či rozložení úhrady daně na 
splátky (srov. § 156 a 157), stanovením náhradní lhůty splatnosti anebo jiným odkladem 
vykonatelnosti rozhodnutí, kterým je uloženo uhradit daň. Posečkaná daň zůstává nadále 
nedoplatkem, přestože ji nelze po dobu povoleného posečkání vymáhat. Zákon však explicitně 
nebrání tomu, aby případné přeplatky na jiné dani byly využity (započteny) i na nedoplatek 
na dani, jejíž úhrada je posečkána. V praxi bývá tato skutečnost zohledněna v rámci podmínek 
stanovených pro posečkání (srov. komentář k § 156), což ale není zákonem vyžadovanou 
podmínkou.“6 
 
Nad rámec uvedeného Ministerstvo financí doplňuje, že v souladu s ustanovením § 100a 
odst. 1 zákona o hazardních hrách může započít proces zjišťování nedoplatků (tzv. test 
vratitelnosti) i před doručením žádosti provozovatele o vrácení vratitelného přeplatku. 
V případě zjištění nedoplatků tímto procesem pak rovněž může Ministerstvo financí přistoupit 
                                                            
5 Příloha č. 3 – VZOR – Žádost o vrácení vratitelného přeplatku. 
6 BAXA, Josef a kol. § 153 [Nedoplatek]. In: BAXA, Josef a kol. Daňový řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2011.  

file://Urad/ns1/ODBORY/Odbor73/03_7303/8_Stanoviska/metodick%C3%A1%20informace_kauce_hern%C3%AD%20prostory/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20VZOR%20-%20%C5%BD%C3%A1dost%20o%20vr%C3%A1cen%C3%AD%20vratiteln%C3%A9ho%20p%C5%99eplatku.docx
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k jejich úhradě z moci úřední. O použití přeplatku na úhradu nedoplatku bude provozovatel 
vyrozuměn. 
 
V souladu s § 155 daňového řádu může provozovatel požádat nejenom o vrácení vratitelného 
přeplatku, ale také o jeho použití na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo 
jiného správce daně, použití na úhradu zálohy, jejíž výše se předepíše na debetní stranu 
osobního daňového účtu na základě uhrazené částky, nebo převod vratitelného přeplatku 
na jiný osobní daňový účet u téhož nebo jiného správce daně. 
 
B. Bankovní záruka 

 
V případě, že provozovatel poskytl kauci ve formě bankovní záruky a dojde k pravomocnému 
zrušení nebo zániku povolení k umístění herního prostoru, tak započne ze zákona běžet lhůta 
pro uskutečnění výzvy výstavci bankovní záruky podle § 100a odst. 4 zákona o hazardních 
hrách. Na rozdíl od kauce poskytnuté ve formě složených peněžních prostředků počíná tato 
lhůta běžet nikoliv podáním žádosti provozovatele, ale již okamžikem nabytí právní moci 
(resp. účinnosti) rozhodnutí o zrušení povolení k umístění herního prostoru nebo uplynutím 
platnosti rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru. Jak již bylo uvedeno výše, 
zrušením, změnou (pokud má vliv na povolení k umístění herního prostoru) nebo zánikem 
základního povolení dochází k zániku všech povolení k umístění herního prostoru, která 
navazují na toto základní povolení, a to v souladu s § 104 písm. b) zákona o hazardních hrách.  
S ohledem na uvedené může docházet k situacím, kdy lhůta pro uskutečnění výzvy výstavci 
bankovní záruky započne svůj běh okamžikem pravomocného zrušení základního povolení, 
změnou základního povolení (která má vliv na povolení k umístění herního prostoru)7 nebo 
uplynutím platnosti základního povolení.  
 
Obecně lze říci, že kauce poskytnutá v souvislosti s provozováním herního prostoru 
je specifická a v případě zrušení nebo zániku povolení k umístění herního prostoru je tu 
i nadále odůvodněný předpoklad, že provozovatel bude mít zájem na tom, aby byla daná část 
bankovní záruky určena jako kauce pro jiné herní prostory. S ohledem na uvedené ponechává 
Ministerstvo financí po dobu prvních 30 dní, za předpokladu, že mu nejsou známy nedoplatky, 
danou část bankovní záruky k využití pro jiné herní prostory. Pokud ani po 30 dnech 
od pravomocného zrušení nebo zániku povolení k umístění herního prostoru nebude vydáno 
nové povolení k umístění herního prostoru, které by bylo zajištěno předmětnou částí bankovní 
záruky, zneplatní Ministerstvo financí zaevidované herní prostory v IS SDSL a přistoupí 
ke zjišťování nedoplatků u orgánů Celní správy ČR a Finanční správy ČR a zároveň zveřejní 
na svých internetových stránkách informaci o tom, že lze přihlásit nevyplacené výhry v souladu 
s § 89 odst. 4 písm. c) zákona o hazardních hrách.   
 
Při zjišťování výše nedoplatků postupuje Ministerstvo financí podle § 100a odst. 4 zákona 
o hazardních hrách a zjišťuje nedoplatky evidované k 90. dni ode dne pravomocného zrušení 
nebo zániku povolení k umístění herního prostoru. Případné nedoplatky jsou pak bankou 
hrazeny na základě výzvy Ministerstva financí, přičemž výzva musí být uskutečněna nejpozději 
do 6 měsíců ode dne pravomocného zrušení nebo zániku povolení k umístění herního 
prostoru. Při použití kauce poskytnuté ve formě bankovní záruky se neuplatní § 100a odst. 2 
zákona o hazardních hrách a nedochází tak ke stavění běhu lhůty v důsledku probíhajících 
řízení.  
 
Pokud Ministerstvo financí zjistí nedoplatky, vyzve banku k jejich úhradě. Výzva k úhradě 
je zasílána na vědomí také provozovateli, který tak má k dispozici informaci o výši nedoplatků, 
o kterou bude hodnota bankovní záruky snížena.  
 
                                                            
7 Např. změna základního povolení k provozování technické hry, kdy v důsledku změny již nebude možné nadále 
provozovat technickou hru land-based. 
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U kauce poskytnuté formou bankovní záruky nelze „nadbytečnou“ část kauce označovat jako 
vratitelný přeplatek, neboť se jedná pouze o formu zajištění případných nedoplatků. Pokud 
je hodnota bankovní záruky vyšší, než jaká je vyžadována zákonem o hazardních hrách, může 
provozovatel požádat o její snížení, a to doručením dodatku ke stávající bankovní záruce. 
Ministerstvo financí tento dodatek rovněž přijímá rozhodnutím podle § 101 a násl. daňového 
řádu. Do doby snížení hodnoty bankovní záruky je však možné celou nevyužitou část bankovní 
záruky použít k úhradě případných nedoplatků v návaznosti na každé zrušení nebo zánik 
povolení k umístění herního prostoru ve smyslu § 100a odst. 3 zákona o hazardních hrách, 
které má vliv na výši kauce. 

5) Kontakty 

Veškerá podání podle tohoto pokynu lze učinit prostřednictvím podatelny Ministerstva financí 
– podrobnosti o podatelně jsou dostupné pod následujícím odkazem: 
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/podatelna. 
 
 

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/podatelna
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