
       

WORKSHOP III. 

 

Téma:  

Vzory herních plánů 

 
Vytvořeno: 

Odborem 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

Praha  

4. srpna 2016 



Body tematického okruhu 

 

• úvod 

• novinky v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách 

• vzory HP 

• závěr 

 



Podmínkou, která musí být pro provozování hazardních her dle tohoto 

ustanovení splněna, je povinnost provozovatele stanovit pro danou 

hazardní hru herní plán. Herní plán představuje dokument, jenž 

podrobným způsobem upravuje pravidla konkrétní hazardní hry a 

podmínky účasti účastníků hazardní hry.  

 



§ 8 - Herní plán 

 
 
(1) Provozovatel je povinen pro každou hazardní hru stanovit herní 

plán, v němž upraví alespoň tyto náležitosti: 

     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.  
 

 
Odstavec 1 stanoví minimální náležitosti, jež musí obsahovat herní plán každé 

hazardní hry. Jedná se o náležitosti, které považuje zákonodárce za primární a se 

kterými musí mít účastník hazardní hry možnost seznámit se před započetím 

samotné hry, a které jsou společné pro všechny druhy hazardních her.  

 

 



Odstavec 2 poté vyjmenovává ty náležitosti, které se týkají jen některých typů 

hazardních her.  

 

 

§ 8 
 

(2) Umožňuje-li to povaha hazardní hry, je provozovatel povinen upravit v herním 

plánu tyto náležitosti: 

 

a) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry, 

b) minimální výherní podíl, 

c) pravděpodobnost výhry.  

 

 



Vzhledem k rychlému technologickému vývoji v oblasti hazardních her na toto ustanovení 

navazuje ustanovení § 133, které v případě nově vyvstalých potřeb umožní Ministerstvu 

financí za účelem řádného provozování hazardních her vyhláškou stanovit další náležitosti, 

které je provozovatel povinen upravit v herním plánu. 

 

 

§ 133 - Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů 
  

(2) Vyžaduje-li to řádné provozování hazardní hry, ministerstvo může vyhláškou 

stanovit 

 

a)    další přílohy žádosti o základní povolení, 

b) další náležitosti, které je provozovatel povinen upravit v herním plánu. 

 

 

 



§ 87 Vydání základního povolení 

 

(2) V základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení 

vydává, její druh a podmínky jejího provozování a schválí herní plán a zařízení, 

jehož pomocí má být hazardní hra provozována.  

 

§ 88 Náležitosti žádosti o základní povolení 

(2) K žádosti o základní povolení žadatel přiloží 

e) herní plán, 

 

V základním povolení Ministerstvo financí povolí provozování konkrétního druhu hazardní hry, 

stanoví podmínky jejího provozování, schválí model technického zařízení, jehož pomocí má 

být hazardní hra provozována, a herní plán. Schvalovaný herní plán představuje společný 

generální herní plán, který je společný pro provozování předmětného druhu hazardních her 

ve všech herních prostorech provozovatele. 

 



Návštěvní řád   vs.  HP 
 

Návštěvní řád – provozní doba již nebude v návštěvním řádu, ale  

v povolení –> schvaluje ji obec v rozhodnutí o povolení k umístění herního 

prostoru 

 

§ 98 odst. 2 - Vydání povolení k umístění herního prostoru 

 

V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí umístění herny nebo 

kasina, provozování příslušné hazardní hry, provozní dobu herního prostoru a 

počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra 

provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu 

herních pozic. 

 

Z návštěvních řádů se mohou stát vnitřní provozní řády, které nemají 

vnější závaznost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 102 odst. 1 písm. a) - Změna povolení k umístění herního prostoru 

 

(1) Obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístnění herního prostoru 

novým, pokud 

 

a) provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně       

může dojít až na základě změny povolení k umístění herního prostoru, 



Změny HP  
 

§ 93 - Oznámení změn skutečností  

 

(1) Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu 

všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno základní povolení, a 

předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

 

(2) Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje, které má 

ministerstvo k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem 

zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh 

těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách. 

 

§ 94 - Změna základního povolení 

 

(1) Ministerstvo nahradí dosavadní základní povolení novým, pokud  

 

a) provozovatel podá žádost, ve které navrhne změnu údajů, k jejichž změně 

může dojít až na základě změny základního povolení, 

b) dojde ke změně dalších údajů… 

 

 

 



Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

§ 123 

 

• (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, že  
 

 c) provozuje hazardní hru v rozporu s podmínkami jejího řádného 

provozování stanovenými v základním povolení, schváleným herním 

plánem nebo provozuje hazardní hru prostřednictvím jiného modelu 

technického zařízení, než jaký byl v základním povolení schválen, 

 

• (7) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta 

 

 a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene  

      a), b), c), d), e), f), n) nebo r), 

 

 



Další ustanovení ZHH o herním plánu 

§ 10 - Výhra 

 

 
• (5) Provozovatel je povinen vyplatit výhru ve lhůtě stanovené herním 

plánem, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru 

sázejícím.  

 

§ 11 - Mlčenlivost 
 

• (1) Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících 

hazardní hry a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat 

mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy účastník hazardní hry 

zprostí provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti 

nelze provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda sázející získal 

výhru v souladu s herním plánem. 

 

 



§ 20 - Doplňková loterie 
U loterií lze za účelem splnění podmínek stanovených v § 21 provozovat i 

doplňkovou loterii, která je loterií, v níž se hraje o výhry vytvářené z části sázek 

sázejících podle podmínek uvedených v herním plánu, ustanovení § 18 se 

použije přiměřeně. 

 

 

K zajištění splnění podmínek pro výši úhrnné ceny výher a pravděpodobnosti výhry je 

vytvořen institut tzv. doplňkové loterie. Jak již plyne ze samotného názvu, doplňková loterie 

základní loterii pouze doplňuje, proto podmínkou účasti na doplňkové loterii je i účast na 

loterii základní.  

Tento institut bude využíván především u číselných loterií, neboť u nich nelze stanovit 

předem přesnou výši výherní jistiny, která je v závěru odvislá od konečného počtu správně 

tipujících sázejících. Konkrétní podmínky doplňkové loterie musí být uvedeny v herním 

plánu, který je předmětem schválení v rámci vydání základního povolení a musí 

přiměřeně splňovat obecné náležitosti stanovené pro loterie, respektive jejich druhy.  

 

 



§ 39 – Bingo 

 
 (3) Provozovatel je povinen určit v herním plánu vzorec, který má být na 

sázkovém tiketu vytvořen k dosažení výhry. 
 

 

 

 

Úspěch ve hře je založen na sestavení vzorce z čísel uvedených na sázkovém tiketu, který 

provozovatel oznámí na začátku každé hry. Tento vzorec je ponechán na volném uvážení 

provozovatele, avšak musí být vždy vybrán ze vzorců uvedených ve schváleném herním 

plánu. 

 

Oproti dosavadní právní úpravě nový zákon kogentně nevymezuje bližší obsahové podmínky 

sázkového tiketu, neboť na mezinárodním poli existuje několik verzí této hazardní hry, které 

se odlišují právě tvarem, resp. počtem číselných polí sázkového tiketu. 



§ 66 - Informační povinnost 

• (1) Provozovatel je povinen umístit na viditelném místě v 

herním prostoru  

• f) herní plán, 

 
• § 75 - Informační povinnost u internetové hry 

 

• (1) Provozovatel je povinen na internetové stránce, na níž je 

internetová hra provozována, čitelným a kdykoliv dostupným 

způsobem zveřejnit 

• e) herní plán, 

 
Zákon v tomto ustanovení ukládá provozovateli povinnost umístit na viditelném 

místě v herním prostoru (na internetové stránce) informace vztahující se zejména k 

identifikaci provozovatele a dalších nezbytných varování týkajících se hry. Herní 

prostor tak musí být vybaven zákonem předepsanými náležitostmi, kdy kromě 

označení a identifikace provozovatele herního prostoru se jedná o nástroje sloužící 

ke zmírnění či případné eliminaci negativních vlivů a skutečností souvisejících s 

provozováním hazardních her. 

 

 



§ 107 - Náležitosti ohlášení 

 

(1) Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu 

obsahovat 

 

e) herní plán,  

 

 

Ohlášení musí vyjma obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahovat další 

náležitosti a přílohy, jež jsou podkladem pro ověření splnění zákonných podmínek. V tomto 

ustanovení jsou tak stanoveny údaje a další náležitosti, které je ohlašovatel povinen uvést či 

přiložit. Každá hazardní hra podléhá samostatnému ohlášení. 

 

 



Vzory herního plánu 
 

§ 18 - Loterie 

Číselnou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím 

určitého čísla, několika čísel, kombinace čísel nebo číselného pořadí. U číselné 

loterie není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny a výhra se 

vypočítá podle počtu výherců nebo úhrnné výše sázek předem stanoveným 

podílem, nebo se stanoví násobkem sázky podle toho, jak z omezeného počtu 

čísel tažených při slosování uhodl sázející herním plánem určený počet 

tažených čísel. 

 
 



       LOTERIE 
 Úvodní ustanovení 

 definice loterie (název, provozovatel) 

 informace o schválení HP 

 doklad o účasti na loterii (sázenka, los) 

 nároky na účastníka hry (svéprávnost, předložení průkazu totožnosti) 

 

 Vymezení pojmů a jejich výklad 
 provozovatel 

 prodejní místo 

 vklad 

 hrací pole 

 validace 

 terminál 

 struktura výher 

 herní jistina 

 předmět výhry 

 výherce 

 … 

 

 



    LOTERIE 

 Kvalifikace hráče do hry (nákup a setření losu, sázenka) 
 „hry se mohou účastnit fyzické osoby, které jsou starší 18 let a uhradily 

provozovateli vklad (cenu losu, sázenky dle pravidel obsažených v HP“ 

 distribuce losů 

 zákaz provádění úprav losu/sázenky -> zánik práva na výhru 

 

 Pravidla hry 

 setření hracího pole/slosování 

 

 Výsledky, výhra 

 uplatnění výhry předložením losu/sázenky 

 § 10  

 

 Reklamace 

 

 Společná a závěrečná ustanovení 

 doba prodeje 



ŽIVÁ HRA 

 

§ 57 

Druhy živé hry 

 

(1) Při živé hře sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích 

stolů, aniž by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry. 

 

(2) Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou 

turnaje, a hra v kostky.  

 

(3) Živou hru lze provozovat pouze v herním prostoru. 

 

 
Novou samostatnou kategorií hazardní hry podle tohoto zákona je živá hra, která je oproti 

ostatním druhům hazardních her specifická v tom, že je zde neopomenutelně zastoupen prvek 

fyzické přítomnosti krupiéra. Sázející při tomto druhu hazardní hry mohou hrát nejen proti 

krupiérovi, tzn. proti kasinu, ale i rovněž mezi sebou navzájem, kdy je role krupiéra pouze 

doprovodná. Dále se nově stanoví, že živá hra probíhá u hracích stolů, z čehož plyne, že ji 

nelze provozovat prostřednictvím technických zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 



    ŽIVÁ HRA 

 

 Úvodní ustanovení 
 název, provozovatel 

 informace o schválení HP 

 účast na živé hře 

 nároky na účastníka hry (svéprávnost, předložení průkazu totožnosti, registrace) 

 

 Provozované hry 
 karetní hry  

 ruleta 

 kostky 

 

 Herní měna 

 czk, eur 

 pokladna 

 

 Žetony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ŽIVÁ HRA 

 

 Výsledky, výhra 

 § 10  

 

 Pravidla hry 

 průběh hry 

 sázky 

 

 Spory, Reklamace 

 

 Společná a závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURSOVÁ SÁZKA 

 

§ 27 

 

(1) Kursová sázka je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové 

příležitosti. 

 

(2) Sázkovou příležitostí se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost 

veřejné pozornosti. 

 

(3) Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen „kurs“), ve kterém 

byla sázka přijata, a výši sázky. 

 

 

 

 
Kursová sázka je dalším druhem hazardní hry, jejíž podstatou je skutečnost, že výhra je 

podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti a výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru 

(dále jen „kurs“), ve kterém byla sázka přijata, a výši sázky. 



      KURSOVÁ SÁZKA 

 

 

 Úvodní ustanovení 

 definice loterie (název, provozovatel) 

 informace o schválení HP 

 

 Vymezení pojmů a jejich výklad 

 provozovatel 

 sázející 

 herní konto 

 uzavření sázky 

 vklad 

 sázková událost, sázková příležitost 

 kurs, kursová nabídka 

 druhy sázek 

 druhy tiketů 

 výhra 



              KURSOVÁ SÁZKA 

 

 Podmínky účasti na kursové sázce 

 věk 

 registrace 

 

 Uzavření sázky 

 druhy sázkových událostí  

 druhy sázkových příležitostí 

 druhy a limity sázek 

 

 Vyhodnocení sázek a výhra 

 dle oficiálního výsledku 

 nárok na výhru 

 

 Spory, reklamace 

 

 Společná a závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 



TECHNICKÁ HRA 

 

§ 42 

Druhy technických her 

 

(1) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického 

zařízení přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména 

válcová hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky. 

 

(2) Technickou hru lze provozovat pouze v herním prostoru. 

 

(3) Technické zařízení je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, 

elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo 

obsluhované sázejícím. 

 

(4) Technickým zařízením se rozumí též zařízení, které tvoří spolu se serverem 

funkčně nedělitelný celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo 

obsluhovaných sázejícím, kdy při odpojení od serveru není koncové zařízení 

funkční a nelzejej použít samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 50 

Hra technické hry 

 

(1) Jedna hra technické hry je ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění 

vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se 

odečte z vkladu sázka na jednu hru. 

 

(2) V průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí 

být kratší než 2 vteřiny. 

 

(3) Účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí být vždy po 

uplynutí 120 minut přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které nebude 

účastníkovi hazardní hry umožněna účast na žádné technické hře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       TECHNICKÁ HRA 

 

 Úvodní ustanovení 

 název, provozovatel 

 informace o schválení HP 

 nároky na účastníka hry 

 

 Popis systému technické hry 

  součásti (centrální serverový systém, herní terminály) 

 RNG (generátor náhodných čísel) 

 

 Parametry terminálů 

 výherní podíl 

 minimální/maximální sázka 

 maximální výhra 

 Hodnoty přijímaných bankovek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TECHNICKÁ HRA 

 

 Všeobecné vs. Konkrétní podmínky hazardní hry 

 všeobecné podmínky pro všechny hry stejné 

 každá konkrétní hra upravena dále zvlášť 

 

 Účast na hře  

 podmínka věku 

 obsluha terminálu – vložení peněžních prostředků, ovládání 

 popis tlačítek terminálu 

 průběh hry 

 

 Vyhodnocení sázek 

 porovnání výsledku herního procesu s tabulkou výher 

 přičtení/odečtení kreditu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         TECHNICKÁ HRA 

 

 Výplata výher 

 v závislosti na výši 

 

 Reklamace 

 zejména ohledně stavu kreditu 

 lhůta 

 

 Společná a závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Děkujeme Vám za Vaši pozornost 


