


LEGÁLNÍ PROVOZ LOTERIÍ - KASINA

Zřízení jednoho či více adresných míst, určených k provozu loterií = správný krok 
a prevence vzniku „černých heren“. Ty v současné době doslova zaplavují území ČR 
a jsou jich zde již tisíce. Právě obce s plošným zákazem či přehnanou regulací jsou 

touto formou hazardu postiženy nejvíce. 

Legální kasino Černá herna



Formy nelegálního hazardu:

• nejrůznější občanská sdružení

• kvízomaty

• slevomaty

• internetové kiosky 

• další formy nelegálního hazardu



Nový zákon o hazardních hrách 

Do značné míry řeší negativní jevy, spojené s provozem loterií, např.:

• formou povinné registrace hráčů 

• vyloučením „problémových osob“ ze hry 

• sebeomezujícími opatřeními

• stanovením herních limitů, apod.



Podmínky pro provoz kasina (stanovené právními předpisy) 

- provozování živé hry zejména rulety, hry v kostky a karetní hry (poker, black jack atd.), 
která může být provozována i formou turnaje, 
- povinnost monitorování celých prostor provozovny (obrazový i zvukový záznam), 
- povinnost uchovávat záznam, pořízený monitorovacím zařízením a jeho zálohu po dobu 2 let, 
- identifikace hráčů při vstupu do provozovny, 
- kvalifikovaný personál, 
- zákaz vstupu osobám mladším 18ti let, 
- denní jmenná evidence všech návštěvníků, 
- umístění kasina v samostatném, stavebně odděleném prostoru,
- evidence všech platebních transakcí souvisejících s nákupem nebo výměnou 
hodnotových žetonů,
- zamezení vstupu tzv. „kriminálních živlů“, 
- povinnost uchovávat údaje o hráčích po dobu 10ti let,
- na vnější části provozovny nesmí být umístěná reklama, která by podněcovala hráče k účasti 
na hazardních hrách, 
- provozovna musí být označena pouze názvem, který obsahuje slovo „kasino“,
- stanovení nejvyšší možné sázky a nejvyšší možné hodinové prohry. 



Uvedený soubor opatření naprosto minimalizuje 
negativní dopady, související s provozem loterií. 

K nejdůležitějším legislativním změnám patří:



• hra pouze v hernách nebo kasinech

Mezi přínosy nové regulace hazardních her patří skutečnost, že hazardní hry bude 
možné provozovat pouze v k tomuto účelu speciálně uzpůsobených typech 
provozoven, tzn. v hernách nebo kasinech. Nepůjde tedy o žádné restaurační zařízení, 
kam chodí spousta anonymních hráčů, ale o provozovnu, kde se bude evidovat každý 
návštěvník. Provozovatel v souvislosti s provozováním hazardní hry nesmí poskytovat 
účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových 
výrobků nebo povzbuzujících látek a tedy podněcovat ho tímto k hraní hazardních her. 



• zveřejnění klíčových informací

Na každé herní pozici musí být čitelným a viditelným způsobem zveřejněno
varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.

Jsme také povinni na každé herní pozici 
čitelným a viditelným způsobem zveřejnit 
ukazatel délky účasti na hazardní hře 
a celkový přehled čistých proher od 
aktivace uživatelského konta, zůstatek na 
uživatelském kontě účastníka hazardní hry 
a částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry 
a nejvyšší hodinové prohry, což vede 
k absolutnímu přehledu hráče o jeho 
peněžních transakcích a čase, stráveném 
hraním hazardní hry. 



• zákaz hry pro vyloučené osoby

Nebude umožněno účastnit se 
hazardních her osobám, zapsaným 
v rejstříku fyzických osob, vyloučených 
z účasti na hazardních hrách. 

Jedná se o osoby, které pobírají dávky 
pomoci v hmotné nouzi, osoba, vůči které 
je pravomocně zjištěn úpadek, nebo 
osoba, které bylo uloženo opatření zákazu 
her a sázek. 



• sebeomezující opatření

Hráči budou mít možnost nastavit si tzv. sebeomezující opatření u konkrétních druhů 
hazardních her, jako např. výši sázek na 1 den, výši sázek za 1 kalendářní měsíc, výši 
čisté prohry za 1 den, výši čisté prohry za 1 kalendářní měsíc, počet přihlášení do 
uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc, dobu přihlášení na uživatelském kontu, 
dobu, po kterou mu nebude umožněno zúčastnit se hazardních her od jeho odhlášení 
z uživatelského konta. Všechny tyto opatření chrání hráče před vznikem 
patologického hráčství a zabraňují vzniku jiných, pro společnost nežádoucích jevů.       



• identifikace hráčů

Mezi další povinnosti pro provozovatele hazardních her patří povinnost identifikace 
a kontroly hráčů a oznamování tzv. podezřelých obchodů. Kontrola hráče zahrnuje 
také zjištění účelu a povahy zamýšleného obchodu a přezkoumávání původu 
peněžních prostředků, použitých na sázku, tedy zabezpečení celkového přehledu o 
finančních transakcích hráče, v souvislosti s hraním hazardních her. 
Tyto nové povinnosti vyplývají ze zákona, který má zajišťovat větší bezpečnost při 
peněžních transakcích a zamezit snaze o zahlazení stop po trestné činnosti, 
znemožnění dohledání zdrojů prostředků, a to nejčastěji prostřednictvím přesunů 
peněz mezi účty, případně změny formy těchto prostředků.



Svět online technologií

Žijeme ve světě online technologií. Hazardní hry se dnes tedy hrají také na počítačích, 
tabletech a chytrých telefonech, které má většina lidí po ruce 24 hodin denně. 
S online hraním má například v České republice podle Národního monitorovacího 
střediska zkušenost 30% mladistvých. Regulace kamenných provozoven tak dnes, kdy 
stejné hry v daleko dostupnějším a nebezpečnějším prostředí internetu zůstávají 
prakticky bez povšimnutí, ztrácejí význam. 



Zákazy a přehnané regulace posilují černý trh

V České republice byla v tomto smyslu realizována studie renomované mezinárodní 
auditorské společnosti KPMG. Ta jednoznačně prokázala, že právě v místech, kde 
došlo k nepřiměřené regulaci, dochází k vzniku černých heren a nelegálního herního 
prostředí se všemi negativnímu důsledky, které tento jev přináší. Naopak jinde tento 
problém vesměs neexistuje. 

Ukázkovým příkladem jsou Otrokovice, kde bylo po zavedení prohibice o 20 % více 
kvízomatů, než legálních technických herních zařízení, která zde byla provozována 
před přejetím zákazové vyhlášky. 

Rok 2014 
102 legálních THZ 

Rok 2015
123 kvízomatů

Výpadek v městském rozpočtu 
minus cca 20 mil. Kč 



Provoz kasina prospěje městům a obcím z hlediska:

• rozvoje cestovního ruchu a přilákaní turistů

• zvýšené nabídky pracovních míst

• navýšení finančních příjmů 
do městského/obecního rozpočtu



Vinotéka

Kasino

Vstupní atrium
Multifunkční kulturní sál 

Prosklená galerie
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NAVRHOVANÝ STAV - PŮDORYS




















