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Technická hra § 3 (2) f)
• Dřívější povolovací praxe (§ 2 písm. e), l), §50 (3),...)
• hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo
obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová
hra, elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.
• Způsob provozování:
– Landbased
– Internetová hra

Technické zařízení § 42 (3)
funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické,
elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo obsluhované
sázejícím – v herním prostoru

Technické zařízení § 42 (4)
zařízení, které tvoří spolu se serverem (umístěn na území členského státu
Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru) funkčně nedělitelný celek s předem určitelným (v
rámci povolení o umístění herního prostoru) počtem koncových zařízení
přímo obsluhovaných sázejícím – v herním prostoru.

Technické zařízení § 42 (7)
server (na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru), k němuž se jednotliví
sázející připojují kdykoliv prostřednictvím internetu nezávislým zařízením,
které netvoří se serverem nedělitelný celek – internetová hra

Technické hry s živým prvkem
Definiční znak
– provozování prostřednictvím technického zařízení
– existence jednoho z prvků typických pro živou hru nemění povahu hazardní
hry
Příklady typických znaků technických her s živým prvkem
– Elektronické žetony
– Dotyková obrazovka
– Ruletové kolo s RRS sytémem (Random Rotor Speed )
•
•

Povolování zařízení kombinujících prvky technické a živé hry jako technická hra je
v souladu s dlouhodobou povolovací praxí ministerstva
Nově technické hry s živým prvkem lze provozovat i v herně

Hra technické hry
•

Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo
obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra,
elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.

•

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.

•

v průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší
než 2 vteřiny (je možné autoplay).

Hry nad rámec základní hry
- Nutné předložit dokument odborného posouzení každé hry – pokud je hra vázána na základní
hru, nutné posuzovat současně (jackpot) – dodržení výherního poměru
- Každá hra musí dodržovat limity nejvyšší možné sázky a nejvyšší možné výhry (nelze povolit
hru, která umožňuje vyšší výhru a nahradit tento nedostatek informací pro hráče)

Sázky a výhry
Výherní podíl nesmí být nižší než 75 % a vyšší než 100 %
Koncové zařízení nesmí vyplatit výhru ve formě bankovek a mincí
• vyplácí provozovatel nebo pověřená osoba po ověření její výše na příslušném elektronickém
ukazateli.
• Výjimka - je možné využít Cashless řešení (pokud je v rámci uživatelského konta možnost
bezhotovostní platby-ověření bakovní konto nebo platební karta)
• není možné využít samoobslužné terminály na výplatu výher
Měna
Možné provozovat i v jiné než české měně – měna bude upravena v základním povolení
Limity

Uvedené limity se nevztahují na hazardní hry povolené dle zákona o loteriích

Povolovací proces
Dvoustupňový povolovací proces
– Základní povolení – Ministerstvo financí
– Povolení k umístění herního prostoru – obec
Jedno povolení pro jeden typ hazardní hry
Povinnost dle § 55
• Pouze technická zařízení s platným dokumentem odborného posouzení
a osvědčení (ověření, že hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím
jsou tyto hazardní hry provozovány, splňují technické požadavky zákona) –
pouze v českém jazyce od pověřené osoby
• V rámci posouzení technického zařízení se posuzuje i povinnost uvedená v
§ 49 – informační povinnost provozovatele

Provozování technické hry dle typu
herního prostoru
Herna
nejméně 15 kusů v každém okamžiku (lze sčítat zařízení provozována dle zákona o loteriích a
zákona o hazardních hrách v rámci jednoho provozovatele, nutnost žádat o dopovolení počtu –
vždy min. 15 kusů)
Kasino
v kasinu nejméně 30 kusů a 3 stoly živé hry,
s každým dalším hracím stolem živé hry, provozovaným nad minimální počet, lze provozovat
nejvýše 10 povolených herních pozic technické hry.
Internetová hra
Server se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Provozovatel internetové hry nesmí nabízet nebo poskytovat žádné zařízení umožňující účast na
internetové hře, a to ani prostřednictvím třetí osoby.

Informační povinnost
Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným způsobem na technické hře
zveřejnit varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.
Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným způsobem po celou dobu
účasti zveřejnit
• ukazatel délky účasti na hazardní hře (od zahájení účasti na první hře, ne pro každou hru
samostatně)
• celkový přehled čistých proher od aktivace uživatelského konta (real time, není nutné uvádět
jednotlivé prohry)
Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a pro účastníka hazardní hry kdykoliv
dostupným způsobem zveřejnit
• zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry,
• částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry.
Provozovatel je povinen účastníka hazardní hry upozornit na nabídku využití a stav nastavených
sebeomezujících opatření, a to po každém přihlášení do uživatelského konta.

Registrace
Osoba žádající o registraci je povinna
- Identifikační údaje (jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště,
státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno)
- Kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické
pošty, identifikátor datové schránky)
- Jednotlivé nastavení sebeomezujících opatření
K registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta po ověření a potvrzení údajů
- ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci dálkovým způsobem
Jedna registrace (jeden účet) u jednoho provozovatele– technická hra landbased a internetová
technická hra je jeden druh hazardní hry
Dočasné konto
- Osoby, které nejsou občany České republiky (nemají pobytové oprávnění)
- Maximální 90 dní

Maximální doba účasti
„účast“
landbase - od zahájení první hazardní hry (stisknutí tlačítka „start“) do ukočení hry
Internetová hra - od zahájení první hazardní hry (stisknutí tlačítka „start“) do ukončení hry
Způsob ukončení hry závisí na softwarovém řešení provozovatele – stisknutí tlačítka „vyplatit kredit“,
„ukončit hru“, „odhlásit“, atd
– je možná účast pouze na jednom technickém zařízení (resp. herní pozici) ve stejný okamžik
– po úspěšném zadání přístupových údajů k uživatelskému kontu do softwarového hracího systému
provozovatele nebo předložení jiného přístupového prostředku.
Maximální doba účasti je 120 minut
Přerušení účasti na hazardní hře je minimálně 15 minut
– účastníkovi v době přestávky nemůže být umožněna účast na žádné technické hře
! Pozor za pauzu nelze pokládat účast na internetové kasinové hře, která není živou hrou
–

V okamžiku uplynutí 120 minut účasti hráče na hazardní hře systém
• upozorní hráče na dosažení časového limitu (ukazatel délky účasti je přítomen stále)
• dokončí probíhající hru
• vyplatí hráči aktuální kredit

Stručně souběh povinnosti pro
provozovatele dle ZHH a ZOL
Provozovatelé dle zákona o hazardních hrách
Okamžitě
– Registrace (včetně dálkového ověření zprostředkovaného MF)
– Sebeomezující opatření
Do jednoho roku od vyhlášení technické specifikace
– Kontrola registru vyloučených osob
– Dálkový přenos finančních a herních dat
Provozovatelé dle zákona o loteriích
Provozování dle zákona o loteriích a povinností uložených v povolení
Do jednoho roku od účinnosti zákona
– Registrace
– Sebeomezující opatření
Do jednoho roku od vyhlášení technické specifikace
– Dálkový přenos finančních a herních dat

Bingo
výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na sázkovém tiketu,
který sázející vyplní na základě postupného losování čísel, a při níž není
předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny.
Varianty
Landbased
-

Provozování pouze v kasinu
Provozování pouze v kombinaci s živou hrou nebo s živou a technickou hrou

Internetová hra

Bingo
• Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 %
a vyšší než 80 % herní jistiny.

Děkujeme Vám za Vaši pozornost

