
       

 

 

Současná pravidla regulace hazardu na území obcí      

a připravované změny 
 

 

 

 

Odbor 34 – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

 

 



Obecně závazné vyhlášky 
 
Současná právní úprava 

• zmocnění obcí pro vydávání obecně závazných vyhlášek  

   (§ 50 odst. 4 loterního zákona) 

• povinnost informovat Ministerstvo financí o přijetí obecně závazné 

vyhlášky (§ 50 odst. 7 loterního zákona) 

 

Navrhovaná  právní úprava 

• zmocnění obcí pro vydávání obecně závazných vyhlášek  

 (§ 11 zákona o hazardních hrách) 

 

Při stanovení regulace hazardu by obec měla vycházet z 

následujících kritérií: 

• být objektivní 

• být nediskriminační 

• předem stanovit kritéria regulace 

 

 

 

 

 



Proces povolování 
 

Současná právní úprava 
• Obecní úřad povoluje 

– tomboly s herní jistinou do 50 tisíc Kč 

– výherní hrací přístroje v měně CZK do provozovny typu zvláštní 

provozní režim a herna 

 

• Ministerstvo financí vydává povolení ve všech ostatních případech v 

souladu s § 4 odst. 2 loterního zákona 

 

• Participace obcí na povolovacím řízení vedeným Ministerstvem 

financí – obec je účastníkem řízení pouze v případě prvního 

správního řízení o vydání povolení na určité adrese (§ 45 odst. 3 

loterního zákona) 



Proces povolování - pokračování 
 

Navrhovaná právní úprava 
 

• POVOLOVÁNÍ 

1)  Základní povolení   
- vydává Ministerstvo financí  

- jedná se o oprávnění k provozování hazardní hry, které provozovatel 

získá po splnění základních podmínek ( forma společnosti, jistota, 

bezdlužnost, bezúhonnost, herní plán aj.) a ostatních podmínek 

stanovených zákonem 

2)  Povolení k umístění herního prostoru  
- vydává obecní úřad, v jejímž územním obvodu má být herní prostor a 

příslušné hry provozovány 

- příslušnými hrami se rozumí – bingo, technická hra a živá hra  

- obecní úřad v tomto povolení povolí umístění herny nebo kasina, 

příslušnou hazardní hru  a počet koncových zařízení a provozní dobu 

• OHLAŠOVÁNÍ  
- ohlašuje se obecnímu úřadu 

- tombola s výši herní jistoty nad 75 tisíc Kč a turnaj malého rozsahu 



Platnost povolení 

Současný stav platnosti povolení k provozování technických zařízení 

a živé hry 

• do poloviny roku 2010  -  na 10 let  

• od poloviny roku 2010 do 1. 3. 2014 – na 3 roky 

• od 1. 3. 2014  
– technická zařízení na 1 rok 

– živá hra na 3 roky 

 

Navrhovaná  právní úprava   

• základní povolení na 6 let  

• povolení k umístění herního  prostoru – nejdéle na dobu 3 let 

 



Herní režim 

Současná právní úprava  

• tři herní režimy – zvláštní provozní režim, herna, kasino 

• v jedné provozovně může provozovat více provozovatelů 

• počet technických zařízení a stolů živé hry pro provozovnu v podstatě 

neomezen s výjimkou zvláštního provozního režimu - pouze 6 herních pozic 

 

Navrhovaná  právní úprava 

• dva herní režimy – herna a kasino 

• v jedné provozovně  pouze jeden provozovatel 

• počet technických zařízení a stolů živé hry pro provozovnu 
– herna – nejméně 15  herních pozic  

– kasino – minimálně čtyři hrací stoly živé hry, nejméně 30 herních pozic 

• kauce pro herní režim  
– herna – 1 mil Kč 

– kasino – 10 mil Kč 

 



Výkon dozoru 

Současná právní úprava  

Dozor vykonává  

• obecní úřad, popřípadě krajské úřady pro povolení jimi vydaná 

• Specializovaný finanční úřad a Ministerstvo financí  pro povolení 

vydaná Ministerstvem financí 

 

Navrhovaná  právní úprava   

Dozor bude vykonávat 

• celní správa a Ministerstvo financí 



 

Děkujeme Vám za Vaši pozornost 

MF-loterie@mfcr.cz 

257 043 322 


