Výběr ze zákona č. 186/2016 Sb. Zákona o hazardních hrách:
Hracím prostorem pouze herna nebo kasino. Herna je samostatným, stavebně odděleným
prostorem, ve kterém je provozována technická hra jako hlavní činnost. Musí být viditelně označena
názvem, který obsahuje slovo „herna“ a nesmí být v provozu v době od 3,00 do 10,00 hodin., a o
státních svátcích.
V herně lze provozovat nejméně 15 povolených herních pozic technické hry. Za každou hernu je
nutné složit kauci, nejméně ve výši 1.000.000 Kč za každou hernu, nejméně však 10.000.000 Kč za
všechny herny jednoho provozovatele.
Každý host vstupující do herního prostoru musí být na základě předložení osobního dokladu
registrován. Provozovatel je povinen ověřit jeho věk a ověřit, zda není zapsán v rejstříku podle § 16
tohoto zákona. Rejstřík je seznamem fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.
Ministerstvo do něj z moci úřední zapíše fyzickou osobu,
1. která pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi,
2. která je starší 18 let a je s osobou podle bodu 1. společně posuzována podle zákona
upravujícího pomoc v hmotné nouzi,
3. vůči které je pravomocně zjištěn úpadek,
4. které bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní
řízení, nebo
5. které bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní
na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních
hrách podle trestního zákoníku.
Hráči mohou hrát pouze prostřednictvím uživatelského konta, na kterém je na základě jejich
požadavku provozovatel povinen nastavit tzv. sebeomezující opatření (kolik může prohrát v daném
čase).
Hráči musí být umožněna 15 minutová přestávka vždy po 2 hodinové hře.
Herny musí být vybaveny kamerovým systémem se záznamem umožňujícím po celou provozní dobu
v reálném čase zaznamenávat vstup do herny. Monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a
nepřerušovaném záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci. Dále musí být herny vybaveny
monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v reálném čase monitorovat celý
prostor herny, který je využíván k provozování hazardních her, zejména prostor, kde probíhá
identifikace osob žádajících o registraci. Monitorovací zařízení musí být vybaveno časovou a datovou
funkcí a pořízený záznam musí být barevný, jasný, zřetelný a rozlišitelný. Zvuk je zaznamenáván
současně se snímaným obrazem. Zaznamenaný zvuk nesmí být zkreslený oproti monitorované
skutečnosti.
Provozovatel je povinen uchovávat záznam pořízený monitorovacím zařízením a jeho zálohu po dobu
2 let, a to tak, aby bylo zabráněno jejich poškození, zneužití, odcizení nebo zničení. Provozovatel je
povinen každých 24 hodin ověřit funkčnost monitorovacího zařízení, pořídit o ověření písemný
záznam a oznámit celnímu úřadu každou jeho poruchu a termín jejího odstranění do 24 hodin od
zjištění poruchy.
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