
 

 

 

 

Nejzásadnější změny v zákoně o hazardních hrách po poslední aktualizaci 

 

 

1) Odstraněny veškeré adiktologické brzdy závislosti 

 
a) Nejvyšší sázka a hodinová prohra (§52): u technického zařízení (TH) v herně resp. v kasinu se zvedla 

maximální sázka z původních 5 na 100 Kč respektive z 50 na 1000 Kč a maximální hodinová prohra 

se zvýšila z 2000 na 4500 Kč respektive z 10000 na 45000 Kč. 

 

b) Zmizela povinnost přerušení hraní TH (VLT, ruleta apod.) po 60 min na 15 min. 

 

c) Informační povinnost u TH (§49): vypadla povinnost po celou dobu zřetelně informovat o celkové 

prohře; zároveň vypadla povinnost informovat o sebeomezujících opatřeních a jejich nastaveních po 60 

minutách účasti na TH. 

 

d) Hra TH (§50): u TH se zkrátil interval z původních 5 vteřin na pouhé 2 vteřiny, tzn. místo max. 

možných 720 her/hodinu až 1800 her/hodinu.  

 

e) Odstraněna povinnost zavírací doby prostoru „herny“ mezi 03:00-10:00 hod a ve svátky. 

 

Shrnutí 1. části: ze zákona vypadly veškeré části, které měly chránit hráče před vznikem 

patologického hráčství a závislosti. Bez těchto omezení a s razantním navýšením možnosti prohry, je 

zákon zbytečný, resp. závadný a nelze ho doporučit k přijmutí.  

 

 

2) Navýšení počtu automatů: 

 
a) Obecně závazná vyhláška §12: vydávání OZV je svázáno nutností zdůvodnit přijímání regulace (toto 

navíc tomuto zákonu nepřísluší a ani jím vymáhat nelze – nadbytečné). 

 

b) Vydání povolení k umístění herního prostoru (§98): obec musí vydat povolení oproti původnímu 

návrhu 1 roku na dobu 3 let. 

 

c) Počet herních pozic TH (§54): Vyřazeny dražby povolenek, které naplňovaly a umožňovaly záměr 

omezení max. 40 tis (což je na naši zemi i tak velmi mnoho) herních pozic. Nyní zákon říká, že MF může 

(ale nemusí) stanovit vyhláškou v rozmezí 1-3 let max. počet pozic na 30-60 tis, a neříká, podle jakého 

klíče se bude žádostem u převisu poptávky provozovatelů nevyhovovat. 
 

d) Herna (§67): vypadl strop 30 herních pozic na jednu hernu – nyní minimálně 15 (na minimální počet 

automatů a jeho odstranění ze zákona bude ještě silný tlak). 

 

e) Kauce (§100): nová úprava oproti původní počítá se zastropováním kaucí pro jednoho provozovatele, při 

ponechané kauci na jednu hernu ve výši 1 mil. provozovatel nad 50 heren již dále neplatí. Podobně vztaženo 

ke kaucím na kasino, kde došlo k snížení kauce z 20 na 10 mil. 

 

 


