WORKSHOP III.
Téma:
Bonusy, hry nad rámec HP
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
• příklady bonusů
• závěr

§7
Zákonná omezení
•

(3) V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje
poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin,
nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.

Nová právní úprava obsahuje zákaz provozovatele poskytnout účastníkovi hazardní hry
v souvislosti s hazardní hrou jakoukoliv výhodu v podobě potravin, nápojů (alkoholické i
nealkoholické) či tabákových výrobků. Důvodem tohoto zákazu je zejména, že jediným
účelem uvedených výhod je pouze zvýšení počtu potencionálních účastníků hazardní
hry a jejich celkových útrat v rámci účasti na hazardních hrách. Tedy jakýsi „bonus“, jež
má další osoby nalákat ke hře, nebo osoby, již hrající, u dané hazardní hry udržet.
Regulace v podobě zákazu jakýchkoliv výhod poskytovaných v souvislosti s hazardními
hrami byla zvolena zejména z důvodu posílení ochrany účastníků hazardní hry, kdy
právě tyto výhody jsou často jedním z důvodů začít s účastí na hazardních hrách.

• -> ostatní nejsou zakázány (ale nesmí odpovídat HH)

§ 122
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
d) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s
provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových
výrobků nebo povzbuzujících látek,

§ 123
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
g) v rozporu s § 7 odst. 3 poskytne účastníkovi hazardní hry v souvislosti s
provozováním hazardních her jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových
výrobků nebo povzbuzujících látek,

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

a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene
a), b), c), d), e), f), n) nebo r),

pokuta

V rámci provozování povolených hazardních her dochází k provozování
dalších her označovaných jako bonusové hry, které jsou navázány na
samotné hazardní hry. Jako určitá forma marketingu jsou dále organizovány
věrnostní programy pro spotřebitele.
Veškeré hry navázané na povolenou hazardní hru musí splňovat určité
náležitosti.

•

V rozporu se zákonem je bonusová hra/ bonusový program, u kterého je
bonus navázaný na hru, u níž o výhře nebo prohře rozhoduje náhoda ve
smyslu ustanovení § 3.
§3
Hazardní hra

•

(1) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží
sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře
rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Bonusy
Základní rozdělení
•

u kterých lze pouze vyhrát
 vázající se na vklad – např. k prvnímu vkladu dostane hráč bonus ve formě určité
peněžní částky na herní konto
 promo akce – např. za samotnou registraci či opakovaný vklad na herní konto
 věrnostní program

•

u kterých lze i prohrát
 nadstavba u technické hry

Jackpot u technické hry
Tento druh jackpotu je možné provozovat za předpokladu splnění zákonných
podmínek obsažených v ustanovení § 52 ZHH.
§ 52
Nejvyšší sázka a nejvyšší výhra
(1) U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout
100 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 50 000 Kč.
(2) U technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry
přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.
(3) U technické hry provozované jako internetová hra nesmí sázka do jedné hry
přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.

Jackpot u technické hry
V případě, že padnou např. určité symboly na válcích při válcové hře („bonus“),
.
.
.

Jackpot u živé hry
Jedná se např. o bonusovou hru ke karetním hrám, u které se odvádí
určitá část z banku každé hry, ze které se následně tvoří jackpot. Po
splnění podmínek se hráči vyplácí poměrná část z výše jackpotu dle
předem nastavených podmínek. V takovém případě je nezbytné uvedení
dané hry v herním plánu, jelikož i tato nadstavbová hra naplňuje
definiční znaky hazardní hry.

Dlouhodobý turnaj v karetní hře, např. pokerová série - Hra probíhá v rámci
turnajové karetní hry a jejím principem je sběr bodů za účast. Na základě
bodového pořadí po odehrání turnajů, které obsahuje celá série, se hráči
kvalifikují do závěrečného turnaje o ceny. Tento případ je nutné odlišit od
věrnostního programu.

Věrnostní program - Hráč získává za čas odehraný u stolu karetní hry body a
při splnění určité výše hodin za měsíc získává finanční odměnu (tzv. rakeback).
Odměna nemá povahu výhry a nesmí se vyskytovat ve vyúčtování hazardních
her, provozovatel ji hradí například z účtu pro marketing.

Věrnostní program, u kterého by se udělovaly body za umístění v turnaji, nikoli
pouze za samotnou účast. O pořadí v turnaji rozhoduje náhoda či jiná
neznámá okolnost v míře nezanedbatelné a tak by takový věrnostní
program byl sám hazardní hrou ve smyslu § 3 a podléhal by povolení.
Věrnostní program u kursové sázky – v případě, že je navázán na náhodu,
tzn. výhody z něj plynoucí jsou připisovány na základě např. úspěšnosti
sázek – takový program je v rozporu se ZoHH

Podle ustanovení § 123 se uloží právnické nebo podnikající fyzické
osobě, která provozuje loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru v
rozporu s herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení
uloženy, pokuta až 50 000 000 Kč.
§ 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),

ZÁVĚR
Z výše uvedeného vyplývá, že provozování marketingových her
nad rámec herního plánu, u nichž o výhře rozhoduje náhoda, není
v souladu se zákonem o hazardních hrách.

Děkujeme Vám za Vaši pozornost

