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Abstrakt  

Název: Vliv dovedností a pravděpodobnosti na poker 

 

Cíle: Cílem práce je zjistit co vše jsou v pokeru dovednosti a jaký mají 

vliv na výsledky v pokeru. Dokázat jaký vztah má náhoda a 

pravděpodobnost. Zjistit, čím vším je hra poker ovlivněna a jaké 

faktory mají významný vliv na jednání hráčů. Představit vzorce, 

podle kterých lze v jednotlivých pokerových situacích dospět 

k profitabilnímu řešení jak na počet žetonů, tak na finanční 

ziskovost. Dále ukázat jak velké odchylky jsou od eventuální 

ziskovosti či ztrátovosti žetonů v dlouhém období při odehrání 

vysokého množství her. V neposlední řadě představit vývoj 

legislativy v České republice, Evropské unii a vybraných státech 

světa. Na základě vývoje pokeru představit současné problémy, 

které mají za následek směřování hry stále více směrem k hazardní 

hře. 

 

Metody: V práci je aplikována metoda statistické odchylky, 

pravděpodobnosti a metoda případových studií. Data byla čerpána 

z herní historie pokerového hráče a zpracována pomocí 

matematicko-statistických softwarů a webových aplikací určených 

pro hru poker.  

 

Výsledky: Bylo zjištěno, že na poker mají dovednosti nezanedbatelný vliv. 

Podobně nezanedbatelný vliv má i náhoda. Prvek náhody lze však 

pomocí dovedností hráče a dlouhodobé pravděpodobnosti snížit na 

minimum. Z důvodu vývoje pokeru a s ním spojené legislativy 

jednotlivých států má poker stále větší tendenci spadat pod 

hazardní hru, ať se jedná o živou hru, či poker hraný po internetu. 

 

Klíčová slova: Hra, gambling, náhoda, statistika 

 

 



Abstract    

Title: Impact of skills and probabilities for poker 

 

Objectives: The aims of this bachelor thesis are to find out what are poker skills 

and how they affect the results in poker; to show the nature of 

relationship between coincidence and probability; to find out what 

influences have an impact on the game of poker and what factors 

significantly affect the players´ actions; to introduce some 

formulas, by which one can find a profitable solution concerning 

both the number of chips or the financial profitability in a particular 

poker game; to show the amount of deviation from the potential 

profitability or the loss rate of chips in a long period of playing a 

high number of games; to present the development of legislation in 

the Czech Republic, the European Union and some selected 

countries; and last but not least based on the development of poker 

to outline the current problems, which have resulted in poker 

heading increasingly towards a gambling game. 

 

Methods: In this thesis the method of statistical deviation and probability is 

used. The data were gained from a poker player´s game history 

using mathematical and statistical software and web applications 

designed for the game of poker. 

 

Results: It was found out that the poker skills have a not inconsiderable 

influence on the game. Similarly not inconsiderable influence has 

coincidence. Nevertheless, by the player´s skills and the long-term 

probability can the element of coincidence be cut down to a 

minimum. Due to the development of poker and the related 

legislation of the individual states, poker increasingly tends to fall 

under the category of a gambling game, whether it is a live game or 

an online game. 

 

Key words: Game, gambling, chance, statistics 
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SEZNAM ZKRATEK 

AČP   Asociace českého pokeru 

BB   Big blind – velká povinná sázka 

CO   Cut off – pozice u stolu na pravo od pozice dealera 

ČR  Česká republika 

EGBA   European gaming and betting association 

EQ   Equity – čistá hodnota 

EU   Evropská unie 

EV   Eventually value – eventuální hodnota 

HJ   Highjack – pozice u stolu na pravo od pozice Cut off 

ICM   Independent chip model – nezávislý žetonový model 

MTT   Multi table tournament – turnaje s více stoly 

MFČR   Ministerstvo financí České republiky 

NSS   Nejvyšší správní soud 

SB   Small blind – malá povinná sázka 

USA   United States of America – Spojené státy americké 

UTG   Under the gun – místo u stolu vlevo od velkého blindu 
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1 ÚVOD 

Hry jsou pro lidstvo velkým lákadlem a pokušením. Ať už se jedná o hry 

sportovní, kde hrají velkou roli dovednosti, fyzická kondice, psychická odolnost a 

mnoho dalších faktorů, nebo o hry hazardní, kdy u většiny nemají dovednosti, 

psychická odolnost ani další faktory žádný či pouze minimální vliv na úspěch. Hraní 

samo o sobě přináší do života lidí radost a vzrušení, vyplavuje adrenalin a přináší 

element možnosti riskovat. Hazardní hry mají navíc lákadlo v podobě možnosti vyhrát 

finanční obnos, a to bez vynaložení námahy. Někdo hazardní hry vnímá jako přirozenou 

součást sociálního a ekonomického života, někdo v nich má zálibu a jsou tací, kteří na 

hazardní hry pohlíží s despektem. Nehledě na posuzování morálnosti hazardních her 

jsou součástí společenského bytí po staletí.  

V této práci se budu věnovat hře na rozhraní těchto dvou kategorií, a to 

konkrétně hře poker Texas hold´em ve variantě No limit v turnajové variantě (dále jen 

MTT – multi table tournament). Někteří lidé přejali představu o pokeru z filmů, kde tuto 

hru hrají pistolníci z Divokého západu s knírkem a vysokou mírou všudypřítomné 

kriminality. Případně ji vnímají jako hru gangsterů ve Spojených státech z 30. let 

dvacátého století s kulatým stolem, láhví whisky na stole a nízko zavěšenou lampou 

osvětlující hustý a všudypřítomný dým cigaret. 

Poker však v posledních letech prožil renesanci. Během posledních 15 let získal 

opět na oblibě, a to z velké části díky online pokeru a hlavnímu hráči na poli online 

poker heren PokerStars.com, respektive PokerStars.eu, pod čímž v současnosti 

v Evropské unii kvůli evropské legislativě společnost vystupuje. Díky vynálezu 

minikamer a především online hernám, které sponzorovaly televizní show, se hra velmi 

rychle šířila a stala se nejhranější karetní hrou světa. Spolu s oblibou pokeru se objevily 

i hvězdy pokerového světa, které v těchto show vyhrávaly miliony dolarů. Na poker 

však nebyla připravená legislativa jednotlivých zemí, a to také zapříčinilo zpomalení 

tohoto fenoménu i rozdílnost v začlenění do jednotlivých legislativ zemí po celém světě. 

Tato hra má bezesporu prvky hazardních her a je v České republice za hazardní 

považována, přestože v mnoha státech má své postavení jako dovednostní hra či 

dokonce sport. Je zřejmé, že v této hře je jistý prvek náhody, ale zároveň i dovedností, 

což je zjevné především z toho, že do pozdních fází turnajů se dostávají velmi často ti 

samí pokeroví hráči. Poměr mezi dovednostmi a prvkem náhody bych rád v této práci 
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řešil mimo jiné proto, jelikož se ním soud na žádné instanci v České republice 

nezabýval a zařadil poker mezi hazardní hry bez příslušné analýzy této hry.  
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZA 

Cílem práce je vysvětlit, co vše jsou dovednosti v pokeru, dokázat, jaký vliv má 

pravděpodobnost na poker a co vše – kromě často zmiňovaného faktu rozdávání karet – 

je v pokeru náhoda.  Zároveň je cílem upozornit na rozdíl vlivu náhody dle počtu 

odehraných her a prokázat ho. Nedílnou součástí práce je rekapitulace vývoje 

legislativy v České republice a představit, jak se k pokeru staví vybrané zahraniční státy 

v rámci celého světa. Cílem je i ukázat, jaký vliv na poker má přístup jednotlivých 

legislativ a jak se změnilo herní prostředí v pokeru za posledních pět let od Černého 

pátku pokeru v USA, kdy byl uzavřen online poker na území Spojených států 

amerických. V práci je poukázáno na problémy současného pokeru a na důvody, proč se 

poker čím dál více ubírá směrem k hazardní hře, proč postupně klesají přírůstky zisků 

kvalitních hráčů a proč poker pomalu ztrácí na popularitě. 

Na základě rozboru her jsou představeny vzorce, které rozhodují o výnosnosti, 

respektive ztrátovosti řešení v jednotlivé hře, kdy se hráč musí rozhodnout, zdali 

dorovná soupeřovu sázku all-in (sázka, kdy hráč sází všechny žetony). Představeny jsou 

vzorce, které respektují i nerespektují výplatní strukturu turnaje, a situace, za kterých se 

jednotlivé vzorce uplatňují. Na příkladech je předvedeno, že v některých případech 

ziskové řešení na počet žetonů nemusí být ziskové finančně. Na tomto základě je 

ukázána i hypotéza:  

„Je možné ziskově zahodit preflop (před flopem) i nejsilnější kombinace, jako 

například kombinaci karet AA.“  

Na základě dlouhodobých statistik jsou vypočítány tabulky na dlouhodobě 

profitabilní řešení jak pro případ vsazení all-in z jednotlivých pozic u stolu, tak pro 

případ dorovnání soupeřových sázek, kdy hráč hraje z pozice na velké povinné sázce 

(BB – big blind). Také je představeno, jak velké odchylky se vyskytují mezi 

potencionální hodnotou karet a reálným ziskem (respektive ztrátou) žetonů v závislosti 

na velikosti vzorku. Bude stanoveno, jaký vliv má výše vstupného do turnaje na 

složitost získání velkých povinných sázek soupeře. Jak se vyvíjí ziskovost kvalitních 

hráčů a na kolik se situace změnila za poslední léta.  
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3 METODIKA 

K dokazování jednotlivých faktů je využito pokerových analytických softwarů 

Holdem Manager 2, ICMIZER 2, ShrakScope.com, SNG Wizard a PokerStove. Ze 

softwaru Holdem Manager 2 je využita databáze s celkovým počtem 894 237 her online 

hráče s přezdívkou FerriTheNuts. Data jsou hodnocena převážně pomocí statistické 

odchylky. Na základě případových studí z jednotlivých her z programu ICMIZER 2 a 

programu PokerStove budou představeny a dokázány vzorce na výpočet equity (čisté 

hodnoty) jak bez započítání výplatní struktury, tak se započítáním výplatní struktury. 

Pomocí programu ICMIZER bude vysvětlen odhad soupeřovy range (možných 

kombinací) karet.  

3.1  Hazard 

Slovo hazard, užívané často ve spojení hazardní hra, vzniklo patrně ve 

středověku z arabského názvu hracích kostek azzahr.
1
 Hazardní hry se snaží města 

regulovat již stovky let. První písemná zmínka o zákazu hazardu, respektive hry v karty, 

pochází již z roku 1376 z Florencie.
2
 

U nás v České republice (ČR) slovo hazard slouží k označení velmi riskantního 

podnikání, jednání, jehož výsledky závisí na šťastné náhodě.
3
 Pokud je v literatuře 

definován pojem hazard přímo ve spojení s herní činností, pak je dokonce uváděno, že 

se jedná o ten druh hry, kdy o výsledku rozhoduje výlučně náhoda a nikoliv hráčská 

dovednost.
4
 

Opačný pohled na hazard a hazardní hry má pan doktor Karel Nešpor – ten 

považuje za hazardní hru takový druh herní aktivity, kde je výsledek nejistý a záleží na 

náhodě. 
5
 Podle Nešpora je považováno za hazardní hru také hraní karetních her, které 

vykazuje znaky patologického hráčství. Spojuje však toto hraní dohromady také 

s alkoholem, což u hráčů pokeru nebývá obvyklé. Připouští však nejasné hranice mezi 

                                                 
1
 PRUNNER, Pavel. Psychologie gamblerství, aneb, Sázka na štěstí. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 34 s. ISBN 978-80-7380-074-1. 
2
 21STOLETÍ. Komu karty v ruce šustí. [online]. 2016 [cit. 2016-05-03]. Dostupné na:  

http://21stoleti.cz/2013/12/19/komu-karty-v-ruce-susti/. 
3
 PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: 

Academia, 1998. ISBN 80-200-0607-9. 
4
 PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS. J. a kol: Akademický slovník cizích slov. Academia, 1998, ISBN  

80-200-0607-9 
5
 NEŠPOR, Karel, Hazardní hra jako nemoc. Nakladatelství Aleny Krtilové, 1994. 
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hazardní a nehazardní hrou, jelikož pro jednoznačné posouzení nelze přijmout jen 

kritérium, zda se hraje o hmotný zisk či nikoliv.
6
 

3.2  Dovednosti 

 Existují různé pohledy na chápání pojmu dovednost. Zkoumáním různých 

pojetí dovedností se podrobněji zabýval Vlastimil Švec. Chápání dovedností různými 

autory roztřídil do čtyř základních skupin: 

 učením získaná způsobilost k činnosti 

 osvojená činnost, způsob činnosti, úspěšné provádění činnosti 

 vnitřní plán, schéma nebo model činnosti 

 složitější kognitivní struktura 

 Švec definuje dovednost jako „komplexnější způsobilost subjektu (zahrnující 

vnitřní model dovednosti, sycený dalšími vnitřními složkami, zejména schopnostmi, 

zkušenostmi, stylem učení, motivy a prožitky) k řešení úkolových a problémových 

situací, která se projevuje pozorovatelnou činností“
7
  

 Další pohled na dovednost mají i jiní autoři: 

 „Získaná pohotovost (způsobilost) žáka vědomě a úspěšně řešit (vykonávat) jisté 

úkoly (činnosti) v měnících se podmínkách.“
8
  

 „Složité uvědomělé činnosti prováděné za účelem splnění určitých úkolů 

(většinou na základě vědomostí).“
9
 

 „Učením získaná dispozice (pohotovost) k metodicky správnému, přesnému, 

rychlému a úspornému vykonávání určitých činností.“
10

  

 „Učením, na bázi schopností, získaná připravenost provádět určitou činnost 

vhodnou metodou, tj. správně až bezchybně, rychle a úsporně, s menší únavou, 

popř. i kreativně.“
11

  

                                                 
6
 NEŠPOR, Karel. CSÉMY, Ladislav. PERNICOVÁ, Hana: Zásady efektivní primární prevence. Praha: 

Sportpropag pro MŠMT ČR, 1999. 
7
 ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

1998. 12 s. ISBN 80-210-1937-9. 
8
 PARDEL, Tomáš a kol., Pedagogická psychologie. Praha: SPN, 1963. 24 s. 

9
 KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, 1996. 16 s. ISBN 80-85867-

94-X. 
10

 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. Pedagogika (ISV). 150 s. ISBN 

80-85866-33-1. 
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 Na základě těchto pohledů se většina autorů v současné době přiklání k pojetí 

dovedností jako složitější kognitivní struktury, neboť při osvojování dovedností se 

nejedná pouze o mechanické opakování naučené činnosti, ale také o řešení různých 

problémových situací, které vyžadují od žáků přemýšlení i určitou úroveň tvořivého 

myšlení. Dovednost tedy v souladu se Švecem chápeme jako získanou komplexní 

způsobilost k řešení úkolů a problémových situací, která se projevuje pozorovatelnou 

činností. Skládá ze dvou částí: 

1) Vnější složka dovednosti (výkonová) představuje určitou činnost subjektu a je 

přístupná přímému pozorování a analýze. Např. pozorování a posuzování 

pracovní činnosti, analýza výsledků řešení zadaných úloh a písemného nebo 

grafického projevu. 

2) Vnitřní složka dovednosti je přímému pozorování skryta. Zahrnuje motivy k 

činnosti
12

 , schopnosti, styly poznávání, myšlení a učení. 

 Dovednosti a schopnosti jsou tak těsně spjaty, že bývá obtížné přesně je od 

sebe odlišit. Proto také někteří teoretikové zahrnují dovednosti pod schopnosti jako 

jejich součást. Ve starší literatuře také často docházelo k zaměňování těchto pojmů. 

Pojmy dovednosti a schopnosti spolu sice souvisí – jsou to předpoklady ke správnému 

vykonávání činností – ale nevyjadřují totéž. Nápadný rozdíl mezi nimi je především v 

jejich obecnosti a proměnlivosti. Dovednost je speciálnější, schopnost obecnější 

předpoklad k činnosti.
13

 

3.3  Pravděpodobnost 

Historie teorie pravděpodobnosti sahá až do 18. století k Laplaceovi, Gaussovi a 

dalším významným matematikům té doby, kteří si korespondovali s hráči hazardních 

her. Empirický pohled na věc přinesl až Richard von Mises na přelomu 19. a 20. století. 

Ten se na pravděpodobnost jevu díval jako na relativní četnost jeho výskytu v dlouhé 

sérii pokusů. O axiomatickou definici pravděpodobnosti se ještě o pár let později 

zasloužil Andrej Nikolajevič Kolmogorov. Existují i různé další pohledy na 

                                                                                                                                               
11

 ČAČKA, Otto. Nástin psychologie: pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002. Edice 

pedagogické literatury. 84 s. ISBN 80-7315-016-6. 
12

 Jestli se žák učí kvůli dobrým známkám a případné odměně za ně, nebo ze strachu z trestu za špatné 

zámky, nebo z důvodu získání nových vědomostí a dovedností a pocitu uspokojení z toho, že něco 

dokázal. 
13

 ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 87 s. ISBN 80-7066-

534-3. 
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pravděpodobnost, jako je například zjednodušená subjektivní sázková definice Bruna de 

Finettiho a Franka Ramseyho. Podle nich je pravděpodobnost férový kurz vypsaný na 

výskyt nějakého jevu.
14

 

 Vojtěch Hordějčuk definuje teorii pravděpodobnosti jako matematický nástroj 

pro modelování systémů, kde budoucí pravdivost jevů závisí na náhodě nebo 

okolnostech, které nejsou zcela známé. Teorii lze použít i pro zjednodušené modelování 

systémů, které jsou pro přesné modelování příliš složité. Pravděpodobnostní model se 

snaží co nejlépe předpovídat budoucí chování takových systémů.
15

 

 Pokud jde o takový náhodný pokus, u něhož jsou (elementární) výsledky stejně 

možné (pravděpodobné), je jich konečný počet a vzájemně se vylučují, potom číselnou 

hodnotu pravděpodobnosti jevu A určíme podle vzorce klasické pravděpodobnosti:  

𝑷(𝑨) = 𝒎/𝒏         (3.1)  

m - počet příznivých výsledků, n - počet všech možných výsledků 

Zde platí vlastnosti pravděpodobnosti: 

𝟎 ≤  𝐏(𝐀)  ≤  𝟏        (3.2) 

 Z této rovnice (3.1) je možné vyvodit, že pravděpodobnost je míra naděje 

výskytu určitého konkrétního jevu. 

 Statistika je dalším nástrojem, který slouží k hledání a ověřování 

pravděpodobnostního modelu, a to na základě jeho pozorování. Pomocí statistiky lze 

vyhledat nejpravděpodobnější příčinu jevu a najít v systému takové závislosti, které 

nejsou bez potřebného množství dat zjevné. Statistika se používá i k vytváření a ladění 

pravděpodobnostního modelu daného systému.
16

 

3.4  Náhoda 

Z matematického pohledu je náhoda komplex velkého počtu drobných, 

nezjistitelných, nekontrolovatelných faktorů obtížně kontrolovatelnými faktory. 

Náhodný pokus je každá aktivita, kde je výsledek předem nejistý a je ovlivněn 

náhodnými faktory. Náhodný jev je výsledek náhodného pokusu a je to kvalitativní 

                                                 
14

 HORĎĚJČUK, Vojtěch. Pravděpodobnost. Creative Commons BY-NC-SA. [online]. 2016 [cit. 2016-

12-03]. Dostupné na: http://voho.cz/wiki/pravdepodobnost/.  
15

 HORĎĚJČUK, Vojtěch. Pravděpodobnost. Creative Commons BY-NC-SA. [online]. 2016 [cit. 2016-

12-03]. Dostupné na: http://voho.cz/wiki/pravdepodobnost/.  
16

 NAVARA, Mirko, Pravděpodobnost a matematická statistika. Skriptum ČVUT, Praha, 2007. 5 s. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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charakteristika náhodného pokusu. Pokud je pravděpodobnost jevu (A) rovna 0, jedná 

se o jev nemožný. Naopak pokud je pravděpodobnost rovna 1, jedná se o jev jistý. 

V jakémkoliv jiném případě v rozmezí 0 až 1 má pravděpodobnost jistý prvek náhody.
17
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[online]. 2015 [cit. 2015-27-12]. http://k101.unob.cz/~neubauer/pdf/pravdepodobnost1.pdf. 
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4 POKER 

Poker není jen jedna hra. Ve skutečnosti jde o soubor příbuzných her (například 

Five card draw, Omaha, Texas hold’em, Seven card stud a mnoho dalších), které mají 

množství příbuzných znaků zahrnujících například pořadí výherních kombinací, 

kontrolování (check), sázení (bet), navýšení (raise), dorovnávání (call), složení karet 

(fold), prvek předstírání (blufování) a některé další.  

Poker se definuje jako hra peněz hraná kartami, což je blíže pravdě, než se může 

zdát. Pokud by peníze nehráli hlavní roli, poker by nebyl testem vůle a uměním hrát. 

Byla by to hra o štěstí, jelikož hráč by si mnohem častěji či dokonce neustále nechával 

karty až do úplného konce a vyhrál by ten s nejlepší dokončenou kombinací karet. Kvůli 

faktoru peněz se z hry o štěstí stává hra, kdy se člověk snaží hru ovlivnit natolik, aby 

jeho hra byla co nejvíce zisková.
18

 

4.1  Historie pokeru 

Přestože nás westernové filmy ujišťují, že poker je americkou hrou, jeho kořeny 

sahají hluboko do minulosti dávno před objevením amerického kontinentu Kryštofem 

Kolumbem. O Peršanech je známo, že hráli hru podobnou pokeru. Právě od nich se 

Francouzi naučili tuto hru hrát a v podobných variantách se ujala ve Francii jako Poque 

či v Německu jako Pochen. To se datuje do průběhu 16. století. Poté Francouzi přivedli 

tuto hru do New Orleans a díky cestovatelům plujících na parnících po řece Mississippi 

se popularita této hry rozšířila. Poque se stal známým pod názvem poker a v 19. století 

se také změnila pravidla do současné podoby pokeru Five card draw, kdy si hráči 

mohou dobrat list, a tím si zlepšit výherní kombinaci. Ve stejném období se objevila i 

varianta Five card stud pokeru.
19

 

Ve variantě Texas Hold’em se poker objevuje od počátku 20. století. Ze začátku 

se hrál převážně ve státu nesoucí jeho jméno. Až v 60. letech 20. století se objevil v Las 

Vegas a od té doby získával na popularitě.
20
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 KRIEGER, Lou. Poker: jak hrát a vyhrát. V Praze: Slovart, 2007, 12 s. ISBN 978-80-7209-869-9. 
19

 KRIEGER, Lou. Poker: jak hrát a vyhrát. V Praze: Slovart, 2007, 16 s. ISBN 978-80-7209-869-9. 
20

 ČESKÁ POKEROVÁ TOUR. Historie pokeru. [online]. 2015 [cit. 2015-27-12]. Dostupné na:  
http://ceskapokerovatour.cz/Historie-Pokeru/264.html. 
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4.2  Pravidla hry Texas Hold‘em 

Je na místě přiblížit pravidla pokeru. Ústavní soud uvádí pravidla pokeru Texas 

Hold’em takto:  

„Počet hráčů této karetní hry se pohybuje v rozpětí 2 až 10. Nejdříve první a 

druhý hráč vloží do banku tzv. malý a velký vklad, který je dohodnut předem. Poté 

rozdávající (tzv. dealer) rozdá všem hráčům po dvou kartách. Podstatné přitom je, že 

karty jsou po celou dobu hry dané a nelze je měnit. Kdo se chce účastnit hry, musí 

dorovnat velký vklad nebo jej zvýšit. Jinak karty složí a končí ve hře. Po dokončení 

sázek, kdy všichni hráči, kteří pokračují ve hře, srovnají své vklady, vyloží rozdávající 

na stůl lícem tři karty („flop“). Poté je zahájeno další kolo sázení a hráči, kteří 

pokračují ve hře, mohou sázet. Po dokončení tohoto kola sázek vyloží rozdávající lícem 

na stůl další kartu („turn“) a hráči opět sází. Po dokončení sázek vyloží rozdávající 

lícem na stůl poslední kartu („river“) a započne poslední kolo sázek. Pokud po 

posledním kole zbývají alespoň dva hráči, otočí své karty a porovnávají jejich hodnotu. 

Nejsilnější kombinace pěti karet ze sedmi vyhrává. Pokud v kterémkoliv stádiu hry 

zůstane pouze jeden hráč z důvodu, že ostatní hráči složili své karty, vyhrává tento hráč, 

aniž by byl povinen karty otočit. Z popsaného mechanismu vyplývá, že žádný hráč 

nemůže a ani nesmí nijak ovlivnit karty, které obdrží od dealera na začátku hry, stejně 

tak jako karty, které dealer v jednotlivých kolech hry pokládá na střed herního stolu 

jako tzv. společné karty.“
 21

  

Avšak v turnajové variantě není celkový počet hráčů omezen. Pravidla 

jednotlivých kasin a pokerových heren se drobně liší, některé herny přidávají například 

ante, což je suma v žetonech, kterou vkládá každý hráč u stolu před započetím hry 

včetně hráčů na velké (big blind) a malé (small blind) povinné sázce. 

4.3  Výherní kombinace 

Nejslabší herní kombinací je tzv. High hand respektive High card (Obrázek č. 1, levá 

část). Jedná se o kombinaci nejvyšších pěti nepárových karet. Následuje One pair, 

neboli pár (Obrázek č. 1, pravá část), tedy libovolné dvě karty stejné hodnoty. 
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 Bod 19 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ze dne 21. 8. 2014, spisové značky 9 Afs 150/2013 
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Obrázek 1: High hand a one pair 

Následuje two pairs, neboli dva páry (Obrázek č. 2, levá část). Jedná se o dvě 

karty stejné hodnoty s jakýmkoliv jiným párem. Rozhoduje vyšší hodnota páru. Silnější 

kombinací je Three of a kind, tedy libovolné tři karty stejné hodnoty (Obrázek č. 2, 

pravá část). Vyšší trojice vyhrává. 

23
 

Obrázek 2: Two pairs a three of a kind 

Následuje straight, neboli postupka (Obrázek č. 3, levá část). Pět po sobě 

jdoucích karet různé barvy. Eso může značit jak nejvyšší tak nejnižší kartu postupky. 

Silnější kombinací než postupka je flush, neboli barva (Obrázek č. 3, pravá část). Pět 

libovolných karet stejné barvy. Nejvyšší karta určuje hodnotu barvy. 
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Obrázek 3: Straight a flush 

Postupku poráží full house, neboli jakékoliv tři karty stejné hodnoty spolu 

s libovolným párem (Obrázek č. 4, levá část). Při rovnosti rozhoduje lepší trojice. 

Silnější kombinací než fullhouse je four of a kind, také nazýván poker (Obrázek č. 4, 

pravá část). Jedná se o čtyři karty stejné hodnoty. V případě rovnosti čtveřice stejné 

hodnoty rozhoduje pátá karta. 

25
 

Obrázek 4: Full house a four of a kind 

Druhou nejsilnější kombinací je straight flush, neboli postupka v barvě (Obrázek 

č. 5, levá část). Jakákoliv postupka ve stejné barvě. Postupkou v barvě je i kombinace 

royal flush, také nazývaná královská postupka (Obrázek č. 5, pravá část). Jedná se o 

postupku od desítky po eso ve stejné barvě. Jedná se o nejsilnější kombinaci v pokeru. 
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Obrázek 5: Straight flush a royal flush 

Ve hře poker Texas Hold΄em existuje celkem 2 598 960 různých karetních 

kombinací, které můžou chování hráčů při sázení ovlivnit.  

4.4  Druhy turnajů 

Na velikost variance má velký vliv druh jednotlivých turnajů. Mnoho z těchto 

turnajů vzniklo postupem času právě z důvodu snížení variance u jednotlivých turnajů.  

 Knockout turnaje 

V knockout turnajích jsou finanční bounty vypsány na každého účastníka 

turnaje. Pokaždé, když hráč vyřadí protivníka, získá tuto finanční odměnu. Vítěz 

knockout turnaje vyhraje i svou vlastní bounty. Knockout turnaje snižují varianci, a to 

díky finanční odměně z vyřazení protihráče.  

 Bounty turnaje  

Bounty turnaje, neboli také zvyšující se knockout turnaje, jsou jedním z nejméně 

variančních turnajů, a to z důvodu, že při každém vyřazení hráč získává soupeřovo 

bounty ve výši 75%, které se ihned vyplatí na váš účet a 25% se přidává k vašemu 

bounty, to tedy znamená, že v případě vašeho vyřazení soupeř získá o ¼ předchozího 

vyřazení více, než bylo bounty doposud. Vítěz bounty turnaje vyhraje i svou vlastní 

bounty. 

 Rebuy turnaje 

Rubuy turnaje jsou turnaje, kde je možné po určitý časový úsek dokupovat 

žetony. Po časovém úseku pro rebuy následuje možnost dokoupení žetonů, každému 

hráči, což se nazývá Add-on.  
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 Turbo turnaje 

V turnajích s turbo strukturou úroveň povinných sázek stoupá rychleji než ve 

standartní hře. Na herně pokerstars.eu z pravidla stoupají povinné sázky u turbo turnajů 

po pěti minutách oproti standartním 10 nebo 15 minutám.  

 Hyper-turbo turnaje 

Hyper-turbo turnaje jsou turnaje s úrovní sázek rostoucí zpravidla po 3 

minutách. V této variantě je nejnižší prostor pro hru a má nejvyšší varianci.  

 Heads-up turnaje 

Jedná se o turnaje, kde jsou u stolu vždy pouze jen 2 hráči. Hraje se takzvaným 

pavoukem, dokud nezůstane pouze jeden hráč. 

 6-max a 4-max turnaje 

Označení 6-max, respektive 4-max u turnajů znamená, kolik maximálně může 

sedět u jednoho stolu hráčů. Od počtu hráčů u stolu se výrazně závisí taktika, převážně 

z hlediska procentuálního počtu odehraných her. 

 Zoom turnaje 

U zoom turnaje jde o speciální formu turnaje, kdy je člověk po složení karet 

okamžitě přesunut k novému stolu s novými soupeři. 

 Kvalifikační turnaje 

U kvalifikačního turnaje se jedná o turnaj, kde namísto finanční odměny hráč 

může vyhrát vstupenku na další turnaj. Výplatní struktura těchto turnajů bývá specifická 

v tom, že všichni hráči, kteří vyhrají vstupenku, vyhrají stejně bez ohledu na počet 

žetonů či umístění. 

 Další druhy turnajů 

Kromě zde zmíněných druhů turnajů existuje mnoho dalších. Na PokerStars.eu 

lze najít například shootout turnaje, deep turnaje, 2x a 3x turbo turnaje, časové turnaje, 

multistack turnaje a jiné méně populární varianty. Kromě těchto variant existuje ještě 

mnoho dalších u jednotlivých heren a kasin.
27
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5 LEGISLATIVA POKERU 

Poker prožil během posledních let obrovský rozmach. Z lokální hry hrané 

převážně ve Spojených státech se stal hrou oblíbenou celosvětově nejen v kasinech, 

online kasinech, ale také doma, v hospodách a na jiných společenských událostech. 

V České republice se také dříve hrál v občanských sdruženích (dnes spolcích). 

Legislativa jednotlivých států se k pokeru však staví velice rozdílně. V některých 

zemích je poker považován za sport, jinde je dovednostní hrou, někde neřešen či 

tolerován, ale existují i země, kde je poker zcela zakázán, ať se jedná o online či živou 

hru. 

5.1  Legislativa pokeru v ČR 

V legislativě pokeru v České republice nastaly v posledních několika letech 

zásadní změny. Poker, který se nehrál v kasinu na základě povolení Ministerstva financí 

ČR, nebyl do novelizace zákona o loteriích zák. č. 300/2011 Sb. žádným způsobem 

regulován. K pokeru byl nejednotný postoj i mezi mocí výkonnou, přičemž Ministerstvo 

vnitra ČR tvrdilo, že je to dovednostní hra a na úspěch má náhoda nižší vliv než 

dovednosti hráče, a proto nemělo problém se zakládáním občanských sdružení (dnes již 

spolků), která organizovala živé pokerové turnaje. Naopak Ministerstvo financí ČR 

tvrdilo, že jde o jasnou formu hazardní hry a měla by být tedy regulována, povolována a 

zpoplatněna z důvodu nezanedbatelné míry náhody. Částečné řešení tohoto problému 

přinesl zákon č. 300/2011 Sb., kterým se změnil zákon o loteriích. To však zapříčinilo 

soudní spory občanského sdružení (spolku) Asociace českého pokeru, zda je poker 

dovednostní či hazardní hra. 

5.1.1 Změny zákona o loterijních hrách  

Nejdůležitější změny zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných 

hrách ve znění novely zákona č. 215/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014 jsou pro poker § 

1 a 2. 

Zákon o loteriích v § 1 odst. 1 stanovuje, že: „Provozování loterií a jiných 

podobných her je zakázáno, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem. Účelem 

tohoto zákona je vymezit rámec pro zákonem povolené podnikání v oblasti loterií a 

jiných podobných her a pro jejich provozování, přispět k ochraně osob, které se účastní 
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loterií a jiných podobných her, a k omezení společenských rizik této účasti.“
28

 Pojem 

loterie a jiné podobné hry vymezuje § 1 odst. 2 zákona tak, že loterií nebo jinou 

podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která 

zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře 

rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená 

provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen herní plán). 

Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronicko-

mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení. Uvedené ustanovení lze 

chápat jako určitou generální klauzuli resp. legální definici pojmu loterie a jiná podobná 

hra.  

Zákonodárce následně v § 2 demonstrativním (příkladným) výčtem vymezil hry, 

které považuje za loterie nebo jiné podobné hry, zařaditelné pod generální klauzuli. 

Podle § 2 písm. m) loterijního zákona, relevantního v projednávané věci, patří mezi 

loterie a jiné podobné hry: „Turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za 

pomoci karet, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše 

vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se 

účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek stanovených herním 

plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách 

(kasinech). Tyto hry jsou uskutečňovány jako stolní hry, při nichž sázející hrají jeden 

proti druhému na hracích stolech na základě povolení podle písmene i), nebo 

prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě 

internet, interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních loterních systémů, 

výherních hracích přístrojů).“
29

  

5.1.2  Soudní spor Asociace českého pokeru (AČP) 

V roce 2012 bylo provedeno několik policejních razií po českých pokerových 

klubech vedených jako občanská sdružení (dnes spolek). Nejznámějším případem a 

průlomem v českém právním prostředí byl soudní spor, který se dostal přes všechny 

stupně soudů kasační stížností až k Nejvyššímu správnímu soudu a posléze 

k Ústavnímu soudu. Jednalo se o turnaj se startovným 200 Kč + 1 rebuy + 1 add on. 

Žalobcem v této věci byl Finanční úřad Pardubice, který podal podnět k projednání 
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přestupku ke Krajskému soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích, který sice 

uznal dovednosti ve hře poker, ale na základě loterijního zákona udělil Asociaci 

českého pokeru pokutu ve výši 20 000 Kč. Na toto rozhodnutí podal advokát Mgr. Petr 

Kvůta kasační stížnost, o které rozhodoval Nejvyšší správní soud.  

5.1.3  Rozhodnutí nejvyššího správního soudu(NSS) 

V odstavci 17 soudce Nejvyššího správního soudu hodnotí námitku AČP: 

„Námitka stěžovatelky směřuje do toho, že soud nepřezkoumal roli náhody ve hře poker 

Texas Hold’em. Tak tomu ovšem není. Soud se náhodou ve hře zabýval, spatřoval ji v 

úvodním rozdání karet, popř. v podobě složení hracího stolu a momentálního naladění 

hráčů.“
30

 Argumentace náhodného rozdání karet může být považována za mylnou 

z důvodu, že pokud není hráč na povinné sázce a není spokojen s kartami, které dostal, 

nemusí do hry vložit žádný vklad. Podobně mylnou argumentaci je možné shledat i ve 

složení stolu a momentálního naladění hráčů. Zde lze uvést příklad dovedností hry 

šachy, kde je také podstatný rozdíl, zda hráč hraje proti dobrému, či špatnému hráči. 

V odstavci 25 NSS dále uvádí: „V posuzovaném případě jsou splněny všechny 

zákonem stanovené předpoklady pro aplikaci jak § 1 odst. 2, tak § 2 písm. m) na hru 

poker Texas Hold’em. V souladu § 1 odst. 2 zákona o loteriích se této karetní hry 

účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se 

účastníkovi nezaručuje. Dále je splněna podmínka, že o výhře nebo prohře rozhoduje 

náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v herním 

plánu. Zásadní okolností, která také rozhoduje o výhře nebo prohře v jednotlivé 

posuzované hře, je dle názoru Nejvyššího správního soudu úvodní rozdání karet, což je 

okolnost zcela závisející na náhodě. Úvodní rozdání karet následně determinuje další 

chování jednotlivých hráčů, které je dáno jejich dovednostmi. Zdejší soud 

nezpochybňuje, že v posuzované karetní hře hrají dovednosti významnou roli, nicméně 

pravděpodobnost výhry není dána pouze dovedností hráče, ale také úvodním rozdáním 

karet. Tato pravděpodobnost se mění v závislosti na dalších kartách (max. 5), které 

přichází na stůl v rámci jednotlivé hry. Tak např. v situaci (1 hracím kole), kdy proti 

sobě budou stát dva hráči světového formátu, se jejich dovednosti zcela jistě podobají a 

jsou na srovnatelné úrovni. Jsou-li na stranách obou hráčů dovednosti srovnatelné, 

dochází v podstatě k jejich vzájemné eliminaci a již nehrají tak velkou roli, jako právě 

                                                 
30

 Bod 17 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ze dne 21. 8. 2014, spisové značky 9 Afs 150/2013 



28 

 

ono úvodní rozdání karet, a to, jaké karty přijdou na hrací stůl v průběhu hry. Náhoda 

je nedílnou součástí hry poker Texas Hold’em.“
31

  

Soudce sice jasně dokládá, že poker podle platného znění loterijního zákona pod 

tento zákon spadá, ale i zde opakuje podobně pochybnou argumentaci ohledně 

vyrovnanosti soupeřů a rozdaných karet. Opět uvedeme příklad sportovního utkání, a to 

konkrétně fotbalu, kde pokud proti sobě stojí dva vyrovnaní soupeři, tak 

pravděpodobnost vítězství jednoho, či druhého bude vyrovnaná a rozhodovat bude 

taktika a aspekt náhody, kterou může být například podklouznutí hráče. Pokud by zde 

uvedl soudce například nutnost platit poplatek kasinu, v ten moment by bylo nutné dát 

soudci zapravdu, jelikož v takovém případě – pokud hráči dělají totožná a správná 

rozhodnutí – bude v dlouhém období vyhrávat pouze kasino. Takovým způsobem to ale 

soudce bohužel nezdůvodnil.  

Prvek náhody soudce uvádí i v odstavci 27 NSS: „Výklad stěžovatelky, že na hry, 

v nichž je podíl náhody nebo předem neznámé okolnosti nerozhodný (méně než 50 %), 

se tento zákon nevztahuje, a proto je nutné v každém konkrétním případě zkoumat míru 

náhody ve hře, není udržitelný. Český loterijní zákon pro takové zkoumání nedává 

prostor. Zákon o loteriích nikde nevymezuje, jaké procento náhody musí být ve hře 

zastoupeno, aby šlo ještě o loterii nebo jinou podobnou hru. Není stanoveno, zda míra 

náhody se má vyskytovat v převažující nebo v podstatné míře. Zcela jistě však náhoda 

musí být ve hře přítomna, a to v míře nezanedbatelné.
32

 V citaci je problematické slovo 

nezanedbatelném. Kdo rozhoduje o tom jaké procento je nezanedbatelné? V celém 

rozhodnutí není jediná zmínka o tom, jak velký prvek náhody je nutný, aby byla náhoda 

nezanedbatelnou. Je také zřejmé, že prvek náhody se bude těžce dokládat i u jiných 

sportů. Pokud proti sobě hrají vyrovnané týmy v jakémkoliv sportu, prvek náhody bude 

vyšší. Pokud jeden ze soupeřů je výrazně slabší, je logické, že prvek náhody bude nižší. 

To lze jednoznačně prokázat na kurzovém sázení, kde nižší kurzy vyhrávají častěji než 

kurzy vysoké. 

Nejzajímavější a rozhodující informace uvádí NSS v odstavci 24: „Z celého 

legislativního procesu, jeho vývoje při regulaci společenských vztahů vznikajících v 

rámci určitých turnajových sázkových karetních her, lze vysledovat jasnou snahu 

zákonodárce podřadit tyto hry pod loterijní zákon. Jeho vůle je vyjádřena právě v § 2 
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písm. m) zákona o loteriích, kde výslovně specifikoval a upřesnil způsob, kterým musí 

být turnajová sázková karetní hra organizována, aby podléhala regulaci zákona o 

loteriích. U takových her vymezených v příkladném výčtu zákonodárce předpokládal i 

naplnění generální klauzule. Nelze ovšem opomenout skutečnost, že pokud se 

zákonodárce rozhodl regulovat určitý způsob organizování takových her, bude loterijní 

zákon dopadat právě jen na takto organizované turnajové sázkové karetní hry s 

korektivem v podobě generální klauzule. Které hry zákonodárce výslovně pod pojem 

loterie nebo jiné podobné hry zařadí, je zcela na jeho úvaze. Došlo-li v rámci 

legislativního procesu k politickému rozhodnutí zařadit mezi loterie a jiné podobné hry 

např. i určitým způsobem organizované hry karetní, není soud oprávněn vůli 

zákonodárce zpochybňovat. Soud je pouze oprávněn posoudit, zda lze právní normu 

aplikovat na jím konkrétně posuzovaný případ (konkrétní hru).“
33

  

Nejvyšší správní soud tak z důvodu vůle zákonodárců, tedy z důvodu 

politického rozhodnutí, musel připustit, že podle současné právní úpravy je poker hrou 

spadající pod loterijní zákon, kde tedy prvek určité výše náhody pro rozhodnutí není 

stěžejní. Poker je tedy z tohoto důvodu v České republice hrou hazardní. 

5.1.4  Rozhodnutí o ústavní stížnosti 

AČP se na základě článku 2 odstavec 2 a 3, v článku 4 odstavec 1 a v článku 36 

odstavec 1 Listiny základních práv a svobod domáhala zrušení rozhodnutí NSS.  

V odstavci 12: „Z vyžádaného spisového materiálu vyplývá, že stěžovatelka 

předložila v řízení před správními orgány k důkazu stanovisko Ministerstva financí z 

roku 2006 zabývající se pojmem náhody, Statistickou analýzu vypracovanou Katedrou 

matematiky a informatiky Ohio Wesleyan University nazvanou "Náhoda a dovednosti v 

pokeru", dále Memorandum, příkaz a rozsudek Okresního soudu USA New York – 

východ ve věci Spojené státy americké versus Lawrence Discristina ze dne 21. 8. 2012, 

rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 1 ze dne 5. 3. 2012 a výňatek z návrhu nového 

herního zákona. Odvolací finanční ředitelství ve svém rozhodnutí ze dne 22. 3. 2013, č. 

j. 9593/13/5000-26000-711065, stěžovatelce sdělilo, že předloženou statistickou 

analýzu, vědeckou studii ani rozhodnutí okresního soudu v USA nemohl správní orgán 

akceptovat jako důkazní prostředek, neboť musí postupovat v souladu se zákony a 
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ostatními právními předpisy (včetně mezinárodních smluv), a odborné články a právní 

řád USA pro něj nejsou závazné.“
34

  

Ve stejném odstavci dále uvádí, že Ústavní soud tedy nemůže přisvědčit 

stěžovatelce, že by, jak uvedla již ve své žalobě, se správní orgán "k předloženým 

důkazům vůbec nevyjádřil, tím méně zdůvodnil, proč argumentaci uvedenou v těchto 

odborných pracích neakceptuje." To platí i pro dokazování prováděné soudem prvního 

stupně, kdy stěžovatelka podáním ze dne 10. 10. 2013 předložila k důkazu znalecký 

posudek a současně navrhovala, aby v rámci ústního jednání mohl její zástupce 

demonstrovat ukázku hry poker Texas Hold'em. Krajský soud v Hradci Králové - 

pobočka Pardubice v odůvodnění svého rozsudku ze dne 6. 11. 2013, č. j. 52 Af 

36/2013-109, uvedl, že stěžovatelkou navržené důkazy měly prokázat, že v pokeru nemá 

náhoda rozhodující úlohu. Vzhledem ke skutečnosti, že velikost podílu náhody není dle 

krajského soudu v daném případě pro rozhodnutí ve věci podstatná, soud navržené 

dokazování neprovedl.
35

 

I zde je zřejmé, s odkazem na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové – 

pobočka Pardubice, že předchozí soudy neměly zájem zkoumat podstatu hry poker 

Texas Hold’em, ani velikost míry dovedností či náhody s odůvodněním, že velikost 

podílu náhody není dle soudu podstatná. Bohužel zde opět není vymezení, kde je 

hranice náhody pro to, aby daná hra spadala pod loterijní zákon, abychom se takovýchto 

sporů do budoucnosti vyvarovali.  

V odstavci 15 pak Ústavní soud vzhledem k tomu, že neshledal žádné porušení 

základních práv AČP daných ústavními zákony nebo mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti 

účastníků jako návrh zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písmeno a) zákona o 

Ústavním soudu odmítl. Na základě zjištění vydal konečné rozhodnutí, jelikož odvolání 

u Ústavního soudu není přípustné.
36

 

5.1.5  Licence pro pořádání turnajů v ČR 

Jak uvádí ministerstvo financí: „Pro pořádání sázkových her podle § 2 písm. m) 

(tzv. karetní turnaje) loterní zákon vyžaduje splnění zákonných podmínek. Vedle 

obecných podmínek obsažených například v ustanoveních § 1, 3 nebo 4, lze příkladmo 
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uvést další podmínky. Loterní zákon stanovuje, že sázkové hry podle § 2 písm. m) může 

provozovat pouze akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž základní 

kapitál činí nejméně 100 000 000 Kč [§ 4 odst. 6 písm. b)]. Vedle této povinnosti se 

vyžaduje složení jistoty ve výši 20 000 000 Kč [§ 4b odst. 1 písm. e)]. Ministerstvo 

financí konstatuje, že k provozování sázkových her podle § 2 písm. m) je zapotřebí 

platného povolení vydaného povolujícím orgánem, zde Ministerstvem financí. V 

opačném případě by se jednalo o neoprávněné provozování loterie nebo jiné podobné 

hry, za něž by se dotčená osoba vystavovala možnosti sankčního postihu podle § 48 

loterního zákona.“
37

 

Vzhledem k faktu, že pro mnoho kasin není turnajový poker lukrativní z důvodu 

vysoké personální a tedy i finanční náročnosti, není mnoho kasin, kde by se pořádaly 

pokerové turnaje. Turnaje v pokeru využívají kasina převážně k nalákání lidí a posléze 

agresivním marketingem svádějí hráče pokeru k hraní společensky nebezpečnějších 

hazardních her, které v sobě povětšinou nemají jediný prvek dovedností. 

5.1.6  Daňový výnos z pokeru v ČR 

Zajímavý je i fakt nízké výnosnosti z turnajů v pokeru pro samotný stát. Jak 

uvádí Milan Sláma, člen Asociace českého pokeru, v diskusi na Českém rozhlasu 

v pořadu Pro a proti ze dne 9. září 2014. V turnaji, kde je celkový prizepool  

1 000 000 Kč
38

 si kasino z celkové sumy strhne 5 % tedy 50 000 Kč a z toho odvede 

daň do státního rozpočtu dle loterijního zákona § 41c d) 23 % pro dílčí základ odvodu z 

karetních turnajových a hotovostních sázkových her, což je v tomto případě 11 500 Kč. 

Zde je zřejmé, že ani příjmy pro stát z turnajového pokeru nejsou výrazným příjmem do 

státního rozpočtu.
39

 

5.1.7  Online legislativa pokerových heren v ČR 

Podmínkou pro sázení přes internet, tedy i hraní pokeru, je především dosažení 

plnoletosti. V České republice je podle loterijního zákona potřeba registrovat se 

v kamenné pobočce sázkové kanceláře a tudíž je možné legálně hrát poker pouze u 

tuzemských kasin s licencí Ministerstva financí ČR. Jedinou legální možností hraní 
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online pokeru na českém trhu je prostřednictvím společnosti Synot a.s.
40

 a to konkrétně 

přes stránku www.synottippoker.cz. Z pohledu hráčů je tato herna vysoce neatraktivní, 

což dokládá fakt, že týdně se na této herně odehrají celkem 4 turnaje (únor 2016) a 

počet hráčů se pohybuje mezi 14 a 24 hráči. Synot Tip Poker herna je legálně na českém 

trhu od roku 2013.
41

 

5.1.8  Online legislativa cizozemských pokerových heren v ČR 

Dle ustanovení § 4 odst. 10 zákona o loteriích je: „provozování cizozemských 

loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou 

sázky placeny do zahraničí a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí 

nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí, zakázáno. 

Ministerstvo financí ČR může na základě principu vzájemnosti založeném ratifikovanou 

a vyhlášenou mezinárodní smlouvou povolit z tohoto zákazu výjimku.“
42

 

Takováto smlouva však doposud nebyla uzavřena a ani se přijetí takovéto 

smlouvy neočekává z důvodu odlivu peněz do zahraničí. Jedná se o protekcionistické 

opatření českého státu, které je v rozporu s evropským právem, za což jsme byli 

několikrát kritizováni z EU z důvodu nerovnosti v možnostech podnikání českých a 

zahraničních subjektů v rámci EU, avšak náprava doposud nepřišla. Nutno však dodat, 

že takovéto opatření bylo logické, jelikož společenská rizika spojené s hraním v České 

republice zůstávají.
43

 

Z pohledu českého ústavního práva lze zákaz účasti na sázkách v zahraničí 

považovat za porušení základních práv a svobod, neboť zákon by neměl zakazovat 

sázení v zahraničí, pokud je na vnitrostátní úrovni povoleno. Stát navíc nedisponuje 

mechanizmem, který by mu umožnil tyto aktivity kontrolovat, nebo na ně dohlížet. Za 

porušení zákazu účasti na zahraničních sázkách hrozí právnické, ale i fyzické osobě 

pokuta až do výše 10 000 000 Kč, viz ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona o 

loteriích. Taková výše pokuty pro fyzické osoby se jeví poněkud neadekvátní vzhledem 

ke společenské nebezpečnosti. Doposud jsem však dohledal pouze jeden případ, kdy 
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byla fyzická osoba potrestána, a to do výše celkové výhry ze zahraniční herny v řádech 

stovek tisíc Kč.
44

  

Zahraniční kasina a herny tedy licenci Ministerstva financí ČR zatím nemají, 

musely by v ČR založit kamennou pobočku a přesunout sem také své servery. Povolení 

nelze vydat ani tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani 

právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. Výjimka platí pro 

povolení sázkových her v kasinu. Svou činnost zde provozují zahraniční online kasina 

na základě licence vydané v jiném státě EU
45

 a současný loterijní zákon tudíž považují 

za odporující evropskému právu. 

5.2  Legislativa pokeru v cizině mimo EU 

Globálně lze jen stěží zaujmout jednotný názor, když i ve světě se postoj k 

charakteru hry různí. Například v USA v kauze DiCristina federální soudce konstatoval, 

že poker je hra založená převážně na dovednostech a na základě toho zprostil DiCristinu 

obžaloby, později vyšší instance zrušila toto rozhodnutí. Lawrence DiCristina čelil 

trestnímu stíhání za to, že ve svém skladu pořádal poker a účtoval si 5 % poplatek z 

každého potu. Kauza slouží především jako důležitý precedens. Online poker je ve 

Spojených státech od Černého pátku blokován, výjimkou je například Nevada a 

Delaware, kde se opětovně může online poker hrát.
46

 V Indii byl soudem konstatován 

charakter pokeru jakožto hry dovednostní. Toto rozhodnutí však nedostálo celostátní 

platnosti, avšak jako precedent je četně užíván a dynamika pokeru v Indii roste.
47

 

Nejvíce rostoucí dynamika v pokeru je v poslední době v Brazílii. Ministerstvo sportu 

nejenže uznalo poker jako dovednostní disciplínu, ale přímo jej označuje za sport. Dle 

ministerstva jde o hru, která vyžaduje soustředění, trénink a studium. K tomu, aby byl 

hráč v pokeru úspěšný, musí disponovat přiměřenou inteligencí a širokým spektrem 

dovedností. Je také zajímavé říci, že přestože je poker považován za sport, online poker 
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se nesmí hrát na veřejných místech.
48

 Jedním z posledních tvrdě regulovaných států jak 

v živém, tak online pokeru je Rusko, což je opět velký zásah do pokerové ekonomiky, 

z důvodu vysokého počtu hráčů.
49

 Opačný přístup má Švýcarsko, které zastává názor, 

že zakazovat online sázení a poker je méně výhodné, než ho povolit, ale zdanit.
50

 

5.3  Legislativa pokeru v Evropské unii 

I v rámci Evropské unie se pohled na poker výrazně liší. Jsou zde dvě hlavní 

linie boje za poker. V první řadě jde o legálnost hraní, jak online, tak live pokeru. 

V druhé řadě jde pak o uznání pokeru jako dovednostní disciplíny.  

Itálie, Španělsko a Francie sice online poker povolují, ale regulují vlastní trh a 

blokují zahraniční portály na poli online pokeru. Itálie s tímto řešením přišla jako první 

evropský stát a uzavřela trh jen pro občany Itálie. Zároveň ale blokují zahraniční 

portály, i ty, které jsou v rámci Evropské unie například z Malty. Soudní dvůr Evropské 

unie rozhodl, že členské státy Evropské unie nemohou uzavírat svůj národní herní trh ve 

snaze zvýhodnit své vlastní provozovatele hazardních her před zahraničními subjekty 

licencovanými a se sídlem v jiném členském státě. Legislativní úprava státu, která 

neumožňuje přístup přeshraničních operátorů (bez ohledu na to, v jakém sektoru) na 

národní trh, je v rozporu s právem Evropské unie. Soudní dvůr Evropské unie kromě 

toho ve svém rozhodnutí ještě zdůraznil, že provozovatelům není možné ukládat a 

vymáhat na nich finanční či jiné sankce na základě národní legislativy, která je v 

rozporu s evropským právem.
51

 Přes toto rozhodnutí se přístup těchto zemí nezměnil. 

Jednou z posledních zemí, která zakázala zahraniční portály, je Německo. I zde 

Soudní dvůr Evropské unie na začátku roku 2016 rozhodl podobně. Soudní verdikt 

potvrzuje předchozí právní názory, že německé úřady včetně policie a orgánů činných v 

trestním řízení nemohou legálně podniknout žádné akce proti provozovateli s platnou 

licencí na provoz sportovních sázek v jiném členském státě. Rozhodnutí sice nemluví 
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výslovně o hře poker,
52

 nicméně obecný princip z něj vyplývá naprosto jasně. Dále pak 

nemůže členský stát ukládat postihy za nesplnění formálních a administrativních 

náležitostí, které nemohly být řádně provedeny, neboť to dotyčný členský stát v rozporu 

s právem EU neumožnil nebo odmítl akceptovat. Evropská asociace hazardních her a 

sázek (EGBA – European Gaming and Betting Association) to okomentovala tak, že 

stávající legislativa upravující online hazardních hry dorazila na konec slepé ulice. 

V tiskovém prohlášení k tomu EGBA ještě doplnila, že je zřejmé, že německý zákon 

porušuje právo Evropské unie a jako takový je nevymahatelný.
53

 

 Mezi další státy, kde je poker v rozporu s Evropskou unií již delší dobu 

regulován, patří Švédsko, Polsko, Řecko, Belgie či Rumunsko.
54

 V posledních dvou 

letech pak přibývají další státy, například jako poslední by mělo přibýt Portugalsko. 

Naopak mezi neregulované trhy, či trhy regulované v rámci pravidel Evropské unie, 

patří Irsko, Velká Británie, Rakousko, Bulharsko, Malta či Gibraltar.  

 Pokud se jedná o rozhodnutí soudů v rámci Evropské unie, zda je poker 

dovednostní hrou, tak soudy v Itálii, Švédsku a naposledy v Nizozemsku rozhodly o 

tom, že poker je dovednostní hrou. Ne vždy je však rozsudek úplně jednoznačný ve 

prospěch dovedností z důvodu, že hru podobně jako v České republice neanalyzovali. 

V posledním případě z Nizozemska soud trval dlouhou dobu. Již v roce 2010 vyhrál 

spor pokerový profesionál a organizátor turnajů Steve van Zadelhoff. V konečném 

verdiktu soudu stojí, že poker není hra, ve které rozhoduje náhoda, ale hra, ve které 

rozhodují dovednosti. Jedním z důvodů, proč soudu trvalo tak dlouho, než dospěl ke 

konečnému rozhodnutí, bylo to, že si vyžádal podrobnou analýzu skupiny expertů 

zaměřenou právě na posouzení toho, zda je poker dovednostní hra, kde rozhodují 

schopnosti jednotlivých hráčů. Advokát Peter Plasman okomentoval rozhodnutí takto:  

 "Poker se v průběhu několika uplynulých let výrazně změnil. V dnešní době 

poker hraje velmi mnoho lidí, kteří se věnují jeho studiu, a experti se jednoznačně 
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shodli na tom, že se úroveň nezbytných dovedností posunula do takového bodu, že se již 

rozhodně nedá mluvit o tom, že by poker byl hra o náhodě." 
55
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Získaná data budu z důvodu extrémního množství dat analyzovat pomocí 

několika pokerových softwarů. Základními softwary jsou Holdem Manager 2, 

ICMIZER 2, PokerStove, aplikace PokerStars.eu a webová stránka Sharkscope.com.  

6.1  Výplatní struktura turnajů 

Velmi důležitou součástí MTT turnajů je výplatní struktura. U herny 

PokerStars.eu se výplatní struktura pro vítěze pohybuje nejčastěji mezi 9% a 25%, 

podle počtu účastníků. První případ na obrázku č. 6 je pravidelný nedělní turnaj Sunday 

Storm s počátečním vkladem 11 $ a garancí 300 000 $. V tomto turnaji bylo 30 519 

hráčů a pro vítěze turnaje bylo připraveno 9.35% vybraného prizepoolu. Devátý hráč 

turnaje získal již jen 0,495 % což je přibližně 
1

18,89
 peněz pro vítěze. Celkem si peníze 

rozdělilo 4 500 hráčů.  Nějakou výhru si tedy odnesl přibližně jeden z 6,78 hráčů.  

56
 

Obrázek 6: Výplatní struktura turnajů 

Uprostřed je další pravidelný nedělní turnaj Sunday Million s počátečním 

vkladem 215 $ a garancí 1 milion $. Tento turnaj hrálo 5 799 hráčů a je z těchto tří 

nejblíže průměrné struktuře garantovaných turnajů, jelikož podobný počet hráčů je 

velmi obvyklý u denních hlavních turnajů. Celkem si peníze rozdělilo 855 hráčů. 

Nějakou výhru si tedy odnesl přibližně jeden z 6,78 hráčů. Pro prvního hráče bylo 

připraveno 15,5% a devátý hráč turnaje zde získal 0,78% tedy přibližně 
1

19,87
 peněz pro 

vítěze. 
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Napravo je menší turnaj s méně příznivou hrací dobou a méně častou a 

zdlouhavou strukturou povinných sázek Deep stack s garancí 2 500 $ a počátečním 

vkladem 33 $. Z důvodu menšího počtu hráčů (114) zde bylo připraveno pro vítěze 23% 

celkového prizepoolu. Celkově si rozdělilo prizepool 18 hráčů. Nějakou výhru si tedy 

odnesl přibližně jeden z 6,33. Pro devátého hráče bylo připraveno 2,5% celkově 

vybrané sumy, což je jen 
1

9,2
 peněz připravených pro vítěze. 

Zde je vidět, že struktura turnajů je velmi strmá. Strmostí se myslí převážně 

násobek mezi výplatní strukturou pro devátého hráče a pro hráče prvního. U turnajů 

s nižším počtem hráčů je vidět, že finanční rozdíl mezi hráčem na devátém místě a na 

prvním je až dvojnásobně nižší než u turnajů s vyšším počtem hráčů. Čím strmější je 

struktura turnajů, tím větší variance působí na hráče. 

Z důvodu takto nastavených struktur je nutností hráče snažit se turnaj vyhrát a 

nikoliv skončit na chvostu finálového stolu. Pokud bychom si vzali potencionální 

příklad ze struktury z obrázku č. 6 vlevo ze Sunday Stormu, tak jedno vítězství je větší 

finanční ohodnocení než součet pěti umístění na finálových stolech od pátého do 

devátého místa.  

28 563,42$ − 7 477,15$ − 45777,85$ − 3 204,49$ − 2 136,33$ − 1 510,69

= 9 656,91$ 

Profit je tedy vyšší pouze na nejlepších umístěních, a pokud je na konci turnaje 

většina hráčů velmi dobrá, dostáváme se do situace, kdy náhoda mezi dvěma hráči 

rozhoduje o vysoké, či nízké výhře. 

6.2  Struktura povinných sázek 

Strukturu povinných sázek neboli strukturu blindů jednotlivých turnajů je 

důležité znát ke zvolení vhodné taktiky pro daný turnaj. Existují turnaje s mnoha žetony 

a pomalým navyšováním blindů (15-30 minut a 10 000 až 20 000 žetonů), ale i turnaje 

s rychlým navyšováním blindů a nízkým počátečním stavem žetonů (3-5 minut a 500 až 

3 000 žetonů).  

Podle rychlosti navyšování blindů se může stát, že turnaj s podobným počtem 

hráčů i startovacích žetonů, ale jinou strukturou blindů, může trvat např. 1 hodinu 44 

minut (obrázek č. 7) oproti 8 hodinám 46 minutám (obrázek č. 8). U prvního turnaje 

typu hyper-turbo se hra dostane po 18 minutách na blindy 200/400 ante 80. U druhého 
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turnaje se stupňující se strukturou, kdy prvních 15 levelů jsou blindy  8 minut, dalších 

15 levelů 10 min a poslední část turnaje se dohrává s 12 minutovými levely, se na stejné 

povinné sázky 200/400 ante 80 dostane hráč až po 130 minutách. 

Důležité je zde vysvětlit pojem ante. Jedná se o povinnou sázku, kterou vkládá 

každý hráč před začátkem hry. Nikoliv tedy jen hráči na malém a velkém blindu, ale 

každý hráč, který se účastní hry. 

57
 

Obrázek 7: Hyper turbo struktura 

58
 

Obrázek 8: Bounty builder struktura 

6.3  Dovednosti, pravděpodobnost a náhoda 

Pod dovednostmi v pokeru si často lidé představí čtení protihráče podle 

soupeřova chování těla (tells). Je to samozřejmě jedna z dovedností, ale lze ji uplatňovat 

pouze u hraní na živo. Pokud se poker hraje online, hráč je o tento jistě důležitý prvek 

ochuzen a musí využít jiných dovedností. Důležité je říct, co je cílem v pokeru pomocí 
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dovedností zjistit. Snahou hráče by mělo být odhadnout co nejpřesněji range soupeře 

(možné kombinace karet) na základě veškerých postřehů z předchozího chování daného 

soupeře (případně soupeřů) a průběhu sázek v dané hře. Na základě zjištěných 

informací a odhadovaných veškerých možných kombinací soupeřových karet by pak 

hráč měl porovnat sílu vlastních karet s průměrnou procentuální odhadovanou sílou 

soupeřových karet a vyhodnotit ziskovost respektive ztrátovost vůči potu a výplatní 

struktuře. Na základě vyhodnocení by se měl rozhodnout pro nejziskovější řešení, 

respektive v případě zjištění nerentability nalézt nejméně ztrátové řešení. 

Pravděpodobnost v pokeru vyjadřuje, jakou hodnotu mají vlastní karty oproti 

síle karet soupeře. Jelikož je velmi složité na základě informací zjistit přesnou a jedinou 

možnost karet soupeře, je pro pokerové hráče důležité vypočítat odhadovanou 

pravděpodobnost karet vlastních oproti veškerým možným odhadovaným kartám 

soupeře. Přesnost odhadu je velmi důležitou dovedností pokerového hráče, z které pak 

vychází strategie pro další průběh hry, aby byl maximalizován případný zisk a 

minimalizovány ztráty.  

Náhodou v pokeru je kromě rozdání karet, jejichž negativní dopad lze 

eliminovat včasným zahozením slabých kombinací karet, také rozdíl mezi 

pravděpodobností a skutečným výsledkem dané hry. Podstatné pro správné řešení 

situace je však pravděpodobnost odhadovaných karet soupeře, z kterých hráč vychází a 

vytváří strategii pro maximalizaci zisku. Náhodu je tedy možné vidět i v tom, jakou 

konkrétní kombinaci soupeř ze všech možných odhadovaných kombinací má. Pro 

přehlednost bude použit jednoduchý příklad z programu ICMIZER 2: 

Hra v 6 lidech. Povinné sázky 75/150 ante 15. Hráč Hero má karetní kombinaci 

AQo (offsuit – bez barvy) na UTG a sází 300, na což reaguje hráč na SB sázkou all-in 

2985. Hráč Hero, na základě herní historie hráče na malé povinné sázce odhaduje, že by 

hráč vsadil all-in s 8% karet, což odpovídá zvýrazněným kombinacím karet na obrázku 

č. 9. 
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Obrázek 9: Range karet 

Z obrázku č. 10 lze zjistit, že hráč Hero v případě takovéto situace a správného 

odhadu možných soupeřových karet hráče by měl tuto kombinaci zahodit, jelikož 

v případě dorovnání sázky by byla situace více ztrátová než zahození karet. Na obrázku 

č. 10 je vidět s jakými kartami by hráč Hero mohl tuto situaci profitabilně dorovnat. 

Jedná se o zelené čtverce. 

60
 

Obrázek 10: Výsledek příkladu s 8% range karet 
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  Tento odhad soupeřových karet by byl u většiny hráčů špatný. Většina hráčů by 

minimálně s kombinacemi jako AA, KK, QQ zahrála situaci jinak. Možností by bylo 

dorovnat, případně navýšit sázku a snažit se hráče dostat do hry i s horšími 

kombinacemi. V obou případech to hráč na malé povinné sázce dělá z důvodu 

maximalizace zisku, jelikož tuší, že mu jeho sázku soupeř může dorovnat jen 

v minimálním množství případů. Pokud bychom tedy odhadovali, že zde hráč vsadí all-

in v 7,8%, kde AA, KK a QQ bylo nahrazeno kombinacemi KQ v barvě (KQs) a 

kombinací KQ mimo barvu (KQo), bylo by rozhodnutí dorovnat profitabilní. 

61
 

Obrázek 11: Modifikovaný výsledek příkladu s range karet 7,8% 

6.4  Vzorce pro výpočet equity karet 

 Kolik equity musím mít na dorovnání? To je běžná otázka v různých 

turnajových situacích. V turnaji se řeší situace, kdy se musíme rozhodnout, zdali je 

ICM
62

 equity hráče na dorovnání větší než ICM equity na složení karet. 

Správný vzorec pro výpočet je podle vzorce (6.1): 

𝑨𝒘 .  𝑰𝑪𝑴𝒘 + 𝑨𝒕 . 𝑰𝑪𝑴𝒕 + 𝑨𝒍 . 𝑰𝑪𝑴𝒍 > 𝐈𝐂𝐌𝐟   (6.1) 

Aw - % šance na výhru karetní kombinace  
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ICMw - ICM EV (eventually value – eventuální hodnota) výhry   

At - % šance na remízu karetní kombinace  

ICMt - ICM EV remízy  

Al - % šance na prohru  

ICMl - ICM EV prohry   

ICMf - ICM EV složení karet 

Pokud ještě nejsme v blízkosti výplatní struktury, rovnice může být zjednodušena na 

vzorec: 

𝑨𝒘 .  𝑰𝑪𝑴𝒘 + 𝑨𝒕 . 𝑰𝑪𝑴𝒕 > 𝐈𝐂𝐌𝐟      (6.2) 

Rovnice stále zahrnuje jak procentuální šanci na výhru a procentuální šanci na remízu, 

ale nezahrnuje equity kombinace karet: 

𝑬𝑸 = 𝑨𝒘 + (
𝑨𝒕

𝟐
)        (6.3) 

EQ - % Equity karetní kombinace  

Často se vyskytuje špatně zapsaný vzorec založený na procentuální equity, který vypadá 

takto: 

𝑬𝑸 .  𝑰𝑪𝑴𝒘 + (𝟏𝟎𝟎 − 𝑬𝑽). 𝑰𝑪𝑴𝒍 > 𝐈𝐂𝐌𝐟   (6.4) 

Pokud vynecháme výplatní strukturu a ICM EV prohry je 0 %, může být vzorec 

zjednodušen: 

𝑬𝑸 .  𝑰𝑪𝑴𝒘 > 𝐈𝐂𝐌𝐟        (6.5) 

To může být přepsáno jako: 

𝑬𝑸 > (𝑰𝑪𝑴𝒇/𝐈𝐂𝐌𝐰). 𝟏𝟎𝟎%       (6.6) 

Poslední vzorec je velmi jednoduchý na používání a má praktickou hodnotu. 

Vše, co člověk potřebuje vědět, je EV složení karet a EV výhry vůči hráči, který vsadil 

all-in. Může pak rychle získat představu o své požadované equity karet. 

6.5  Analyzování heads up turnaje 

Dříve bylo řečeno, že vzorec (6.1) je správný a vzorec (6.4) je špatně zapsán. To 

platí i pro turnaj v situaci, kdy turnaj hrají více než 2 hráči a výplatní struktura obsahuje 
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různé výhry. Nicméně v situaci, kdy je turnaj již na placených pozicích, nebo v situaci 

heads up, jsou oba vzorce správné. 

Vezměme si následující scénář heads up turnaje: 

63
 

Obrázek 12: Scénář heads up 

Small blind sází all-in a Hero je na BB. Můžeme počítat výsledky s EV v 

žetonech, protože na výplatní struktuře nezáleží (hráč na druhém místě nezískává žádné 

peníze). 

Dokončíme vzorec (6.1) s hodnotami: 

𝑨𝒘 . 𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝑨𝒕 . 𝟓𝟎𝟎 + 𝑨𝒍 . 𝟎 > 480 

Zjednodušeně zkrátíme vzorec o šanci na prohru podle vzorce (6.2): 

𝑨𝒘 . 𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝑨𝒕 . 𝟓𝟎𝟎 > 480 

Pokud získá hráč Hero průměrně více než 48% na výhru, jedná se o profitabilní 

řešení, bez ohledu na šanci na remízu. 

Konečný zjednodušený vzorec bude vypadat následovně: 

𝑬𝑸 . 𝟏𝟎𝟎𝟎 > 480 

Analyzujeme-li ukázkový vzorec a vypočítáme EV sázky all-in (z levé části 

vzorce) za předpokladu, že hráč Hero s kombinací karet vyhraje v 45% případů a 

remizuje v 10% případů. Dle vzorce má hráč Hero 50% equity s takovouto kombinací: 

𝑨𝒘 .  𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝑨𝒕 . 𝟓𝟎𝟎 

Pokud doplníme do vzorce, pak příklad vypadá: 

𝟎, 𝟒𝟓 .  𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝟎, 𝟏 . 𝟓𝟎𝟎 = 𝟓𝟎𝟎 
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𝑬𝑸 .  𝟏𝟎𝟎𝟎 

Pokud opět doplníme do vzorce, pak příklad vypadá: 

𝟎, 𝟓 .  𝟏𝟎𝟎𝟎 = 𝟓𝟎𝟎 

Oba dva vzorce ukazují stejný výsledek, takže můžeme použít jednoduchý 

vzorec pro analýzu těchto pokerových rukou. 

6.6  Analyzování turnaje s efektem ICM  

Oba vzorce produkovaly stejné výsledky v Heads up turnaji, kde výplatní 

struktura roli nehrála. V turnaji s ICM účinkem, kde výplatní struktura podstatnou roli 

hraje, se druhý vzorec ukáže být špatný. 

Vezměme si následující tři možné scénáře v turnaji pro šest hráčů a výplatní 

strukturou 65% pro prvního hráče a 35% pro hráče druhého při zbývajících třech 

hráčích: 

64
 

Obrázek 13: Scénář turnaje pro 6 hráčů 

Opět small blind vsází 500 žetonů, ale teď equity musí být vypočítána s ICM. 

Takže ICM EV hráče Hero jsou:  

ICM EV na výhru 55%, ICM EV na remízu je 33% a ICM EV prohry je 0%. 

Všimněte si, že zdvojnásobení žetonů neznamená zdvojnásobení naší ICM 

equity. Mělo by být 66%, ale skutečná hodnota je pouze 55% z prize poolu. To je tzv. 

nelineární ICM efekt v praxi.  Mělo by být tedy jasné, že rovnice budou ukazovat 

rozdílné výsledky.  

                                                 
64

 ICMIZER. ICMIZER 2. [2016]. dostupné na: https://www. http://www.icmpoker.com/en/icmizer-2-

features/. 



46 

 

Opět předpokládáme, že kombinace karet hráče Hero průměrně vyhraje ve 45% 

případů a remizuje v 10% případů. 

Počítáme vsazení all-in EV na základě vzorce (6.1):  

𝟎, 𝟒𝟓 . 𝟓𝟓% + 𝟎, 𝟏 . 𝟑𝟑% = 𝟐𝟖, 𝟎𝟓% 

Vsazení all-in EV na základě vzorce (6.4):  

𝟎, 𝟓 . 𝟓𝟓% = 𝟐𝟕, 𝟓% 

Všimněte si, že první vzorec ukazuje vyšší hodnotu než druhý vzorec, takže by 

hráč Hero mohl mít ve skutečnosti menší equity než 50% a ještě větší EV než EV 

vypočítanou nesprávným vzorcem 2. Výsledkem tedy je, že pokud hráč využívá špatný 

vzorec (6.4), má užší rozsah kombinací na dorovnání než má ve skutečnosti dorovnávat. 

6.7  Aplikování vzorce pro karetní kombinace a rozsahy kombinací 

Vzorec (6.4) je velmi populární, částečně proto, že některé programy jako SNG 

Wizard provádí výpočty založené na něm a ignorují existenci remíz. Rozeberme 

hypotetický příklad zbývajících čtyř hráčů z turnaje pro devět hráčů, kde výplatní 

struktura je 50% prizepoolu pro prvního, 30% pro druhého a 20% pro třetího hráče. 
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Obrázek 14: Scénář turnaje pro 9 hráčů 

Hero je na BB a SB sází all-in. Kolik equity potřebujeme pro dorovnání? Pokud 

bychom využili druhý, nesprávný, vzorec pro tento příklad, bude vypadat takto: 

ICM očekávané hodnoty pro potenciální výsledky jsou následující: EV složení 

23.53%, EV výhry 38,33%, EV prohry 0% 
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Doplníme do vzorce (6.6) a získáme: 

𝑬𝑸 > (𝑰𝑪𝑴𝒇/𝐈𝐂𝐌𝐰). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑬𝑸 > ( 𝟐𝟑, 𝟓𝟑/𝟑𝟖, 𝟑𝟑). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑬𝑸 >  𝟔𝟏, 𝟑𝟗% 

Equity 61,39 % je velmi hodně. Za předpokladu, že vzorec je správný, by to 

znamenalo, že by hráč musel být v tomto konkrétním případě velice tight (hráč hraje 

pouze úzké rozpětí karet). 

Existují však situace, kdy může hráč mít velmi dobrou profitabilní EV i 

v situaci, kdy equity je 50%. 
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Obrázek 15: Equity AA 

Esa mají přesně 50% equity oproti esům soupeře. Nicméně bychom měli situaci 

dorovnat jen s 61,39%, což je daleko více než 50% v daném příkladu. Abychom 

dokázali, jak je to možné, měli bychom použít správný vzorec (6.1). 

Opět platí, že ICM očekávané hodnoty pro potenciální výsledky jsou následující: 

EV složení karet je 23,53% EV, výhry je 38,33% a EV remízy je 25%. 
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AA vyhraje proti AA 2,17% případů a šance na remízu je 95.65% případů. 

𝑨𝒘 . 𝑰𝑪𝑴𝒘 + 𝑨𝒕 . 𝑰𝑪𝑴𝒕 + 𝑨𝒍 . 𝑰𝑪𝑴𝒍 > 𝑰𝑪𝑴𝒇 

𝟐, 𝟏𝟕% . 𝟑𝟖, 𝟑𝟑% + 𝟗𝟓, 𝟔𝟓% . 𝟐𝟓% + 𝟐, 𝟏𝟕% . 𝟎% > 𝟐𝟑, 𝟓𝟑% 

Výsledek tedy je: 

𝟐𝟒, 𝟕𝟓% > 𝟐𝟑, 𝟓𝟑% 

Pokud hráč bude využívat nesprávný vzorec (6.4), bude přicházet o profitabilní 

situace, které zapříčiní snižování ziskovosti hráče, či dokonce ztrátu hráče. Přestože 

druhý vzorec je špatně, může být používán pro získání představy o tom, které 

kombinace karet rozhodně stojí za dorovnání. Zjednodušený vzorec může být použit v 

heads-upu, kde si můžete vypočítat potřebnou equity v reálné chvíli.  

6.8  Profitabilní sázky all-in, dle pozice u stolu a počtu BB 

Z hlediska dlouhodobé statistiky lze pomocí databáze her dospět k tabulkám 

ziskovosti pro sázku all-in z jednotlivých pozic u stolu s devíti hráči k poměru počtu 

efektivních BB, které jsou profitabilní na základě ziskovosti na žetony. Pro situace, kde 

je důležité ICM, tyto tabulky nelze použít a danou situaci je potřeba individuálně 

vyhodnotit. Tabulku lze nalézt jako přílohu č.1. Výsledky z tabulek říkají, že je možné 

profitabilně vsadit all-in s daným počtem BB co do počtu žetonů, ale nezaručují, že 

sázka all-in je nejziskovější řešení. 

Efektivní počet BB znamená, kolik hráč sází BB do hry. Jestliže je hráč Hero na 

pozici button (hráč, který rozdává karty) a má 15 BB a sází all-in a oba hráči na 

pozicích SB a BB mají jen 10 BB, tak efektivní sázkou se rozumí 10 BB, přestože hráč 

Hero vsadil všech 15 BB. O 5 BB hráč Hero nemůže přijít, jelikož má o 5 BB více než 

hráči ostatní. 

6.9  Profitabilní dorovnání sázky all-in z pozice BB vůči jiným pozicím 

 V příloze č. 2 jsou poté z dlouhodobé statistiky vypočteny karetní kombinace, 

které lze bez započtení ICM profitabilně na počet žetonů dlouhodobě dorovnat proti 

neznámému hráči. Neznámému z důvodu, že pokud hráč hraje pouze nízký počet 

startovacích kombinací, měl by podle toho uzpůsobit i hodnotu svých karet pro 

dorovnání dané situace a naopak.  



49 

 

6.10  Analýza hry s kombinací AA, kdy je profitabilní zahození karet 

 Hypotézou této práce je, že i nejsilnější kombinace ve hře poker se dá před 

flopem profitabilně zahodit. Vycházejme ze situace na obrázku č. 16 v posledních třech 

hráčích pokerového kvalifikačního turnaje, kde je výplatní struktura 49,5% pro hráče na 

prvním a druhém místě a 1% pro hráče na třetím místě. Vycházejme z příkladu 

rozložení žetonů, kde hráč na pozici dealera má 8000 žetonů a sází all-in, hráč Hero 

držící AA má 7800 žetonů a hráč na BB má poslední žeton, a to při povinných sázkách 

200/400 ante 80.  

67
 

Obrázek 16: Profitabilní zahození kombinace AA 

 Přestože by hráč na pozici dealera vsadil all-in s jakoukoliv kombinací (což je 

v daném případě také počítáno), kterou by dostal, a přestože hráč Hero má velice 

srovnatelný stav žetonů jako hráč sázející all-in, tak z důvodu výplatní struktury a 

rozložení žetonů hráč v takovéto situaci profitabilně nemůže dorovnat žádnou 

kombinaci a jediným správným řešením je zahodit veškeré karetní kombinace včetně té 

nejsilnější, a to kombinace karet AA. 
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6.11  Odchylky potencionální a reálné ziskovosti/ztrátovosti žetonů 

 V konkrétní hře, kdy jsou hráči proti sobě all-in, jsou možné pouze tři scénáře 

vývoje situace. Výhra, prohra a remíza. Pokud má hráč 0% na výhru, jedná se o jev 

nemožný a prvek náhody v pokeru nebude hrát roli. Stejná situace nastává i v situaci 

kdy má hráč 100% šanci na výhru, tedy pokud se jedná o jev jistý. V ostatních 

případech bude v konkrétní hře vždy hrát roli prvek pravděpodobnosti, v konkrétní hře 

pak o jednotlivé hře rozhoduje náhoda.  

 V dlouhém období se prvek náhody blíží pravděpodobnosti, jak je vidět na 

tabulce č. 1 vycházející z databáze hráče FerriTheNuts a pokerového softwaru Holdem 

Manager 2. Pokud se podíváme na celková čísla (číslo ve druhém a třetím sloupci dole), 

lze zjistit, že přestože v pozdních fázích turnajů nastávají situace, kdy hráči hrají i o 

miliony žetonů, se pravděpodobné množství získaných žetonů blíží skutečně získaným 

žetonům. V konkrétním případě této databáze her se jedná o přibližně 0.5% odchylku 

reálných čísel od potencionálních. To znamená, že v tomto případě jev náhody 

ovlivňuje dlouhodobě pouze v minimálním množství. Pokud se podíváme na jednotlivé 

herní situace (v levém sloupci) a odchylky u jednotlivých situací, tak je zřejmé, že čím 

je databáze situací nižší, tím častěji se objevují odchylky větší. 

68
 

Tabulka 1: Odchylky potencionální a reálné ziskovosti/ztrátovosti žetonů 
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6.12  Ziskovost na 100BB podle výše startovného 

 Jednou z domněnek je, že ziskovost na turnajích s nižším vstupným je výrazně 

vyšší než na turnajích s vyšším vstupným. Tuto domněnku lze analyzovat pomocí 

programu Holdem Manager 2 a databáze hráče z tabulky č. 2. V levém sloupci jsou 

rozděleny turnaje dle vstupného do turnaje. V druhém sloupci z leva jsou veškeré 

odehrané hry na daných limitech. Ve třetím sloupci z leva jsou reálně získané žetony na 

daných limitech a v pravém sloupci je ziskovost na sto vsazených BB na daných 

limitech.  
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Tabulka 2: Ziskovost na 100BB podle výše startovného 

 Zaměřme se na posledně jmenovaný pravý sloupec, tedy na počet získaných BB 

na sto vsazených. Z tohoto sloupce je vidět, že největší ziskovost má hráč na turnajích 

se vstupem mezi 61 $ až 200 $. Na nižších limitech je pak ziskovost nižší. Nejnižší 

ziskovost je na turnajích nad 200 $, zde je však nutnost si povšimnout, že vzorek je 

velice nízký.  

 Příčin tohoto jevu může být několik. Jedním z nich je, že na nižších limitech si 

hráč tolik neváží peněz, jako na turnajích s vyšším vstupným a na vyšších limitech hraje 

tedy více zataženě (užší range karet), a proto je pro hráče snazší získávat žetony bez 

boje, či ukázání karet. 
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7 PROBLÉMY POKERU SOUČASNÉ DOBY A DISKUSE 

Poker od Černého pátku pokeru 15. 4. 2011, kdy byl uzavřen trh USA, 

zaznamenává zvyšující se počet problémů. Prvním problémem byla ztráta důvěry, 

jelikož vzhledem k zavírání jednotlivých trhů se snižuje počet rekreačních hráčů 

z důvodu menšího trhu na poli online pokeru. Vzhledem k upravujícím se legislativám 

se také zvyšuje daňové zatížení pokeru v jednotlivých zemích ať už ze strany hráčů, tak 

kasin. S popularitou pokeru se zvyšuje také vzdělanost hráčů, kvůli jednotlivým 

softwarům a webům věnujícím se pokerové problematice.  

Jelikož společnost PokerStars začala ztrácet trhy, kde mohli tuto hru hráči hrát, a 

zjistila, jakým směrem se legislativy politickým zásahem snaží zakázat tuto online hru, 

případně ji vysoce zdanit jako gambling. Na základě těchto zásahů se PokerStars  

14. 12. 2014 rozhodla k prodeji celé společnosti, vlastnící již také FullTilt, kanadské 

společnosti Amaya Gaming Grop Inc. zabývající se gamblingem za částku 4,9 miliard 

dolarů. Od té doby se PokerStars začala chovat jako klasické kasino. Herna přidala 

kasinové hry jako na příklad ruletu, Black Jack, sportovní sázky a jiné. Snížila 

rakeback
70

 pro hráče, kteří odevzdávali největší částky peněz, a tím zapříčinila 

nerentabilitu hráčů na určitých typech Sit and go turnajů.
 71

  Přidala prvek náhody ve 

formátu her Spin and Go, kde se náhodně losuje, o kolik peněz se daný turnaj bude hrát.  

Všechny tyto zásahy mají za následek snižování ziskovosti kvalitních hráčů. 

Jestliže ještě před třemi lety byla průměrná ziskovost běžného kvalitního turnajového 

hráče vysoce přes 30%, v posledních třech letech po zásazích na trhu pokeru se 

ziskovost u většiny kvalitních hráčů snížila na polovinu, ale i více. 

Také v České republice má poker stále horší pozici. Na základě politického 

rozhodnutí, které zmínil i Ústavní soud České republiky ve svém rozhodnutí, bylo 

zakázáno hrát hráčům v občanských sdruženích (dnes spolcích) a to hráče nutí chodit za 

touto hrou do kasin. Jak bylo dříve vysvětleno, turnajová hra poker pro kasino 

povětšinou zisková není. Jedná se především o výhodný marketingový tah, který má do 

kasina přivést hráče. Hráči, kteří jsou psychicky méně odolní či se pouze nudí během 

jednotlivých pauz v kasinech či po vypadnutí z turnaje, pak často podlehnou 

                                                 
70

 Částečné vracení poplatku. 
71

 Hra pro předem určený počet hráčů, který startuje po zasednutí hráčů ke stolu. 
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agresivnímu marketingu kasin a zahrají si jinou hru – a to hru, která s dovedností nemá 

nic společného a která je společensky mnohem nebezpečnější.  

Online poker u zahraničních společností je v ČR zakázán pod pokutou 10 

milionů Kč jak pro fyzickou osobu (tedy hráče), tak právnickou osobu (tedy 

provozovatele herny). Je však nutno podotknout, že ani český loterijní zákon není 

v souladu s právem Evropské unie, tudíž by neměl být vymahatelný. Na tento problém 

bylo Ministerstvo financí  několikrát upozorňováno Evropskou unií a v současné době 

za nečinnost hrozí postih. I z tohoto důvodu je připravována novela loterijního zákona, 

avšak pro poker pravděpodobně nic nového pozitivního nepřinese. 
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8 ZÁVĚR 

Na základě této práce byla představena hra poker, která je na rozmezí hry 

dovednostní a hazardní, a tento rozpor je znát i v přístupu jednotlivých států a jejich 

legislativ. Pomocí analýzy hry poker bylo prokázáno, co vše jsou v pokeru dovednosti, 

co v pokeru je náhodný prvek a jaký vliv má náhoda na poker. V práci je komplexně 

vysvětleno, jakým způsobem by hráč měl uvažovat při samotné hře. Dále byly 

představeny vzorce, na jejichž základě lze dojít k rozhodnutím, které přispějí 

k profitabilnosti hráče pokeru. Se zapojením vzorce, který vyjadřoval ziskovost na 

žetony, a databází hráče pak byly představeny tabulky, které ukazují dlouhodobě 

profitabilní řešení vsazení all-in z jednotlivých pozic u stolu, či dorovnání all-in 

z pozice na velké povinné sázce. Taktéž byla potvrzena hypotéza, že v určitých 

situacích, při započítání ICM a při příhodných situacích v rozložení žetonů a výplatní 

struktury, je profitabilní zahodit veškeré karetní kombinace. 

V této práci byl dále představen vývoj legislativy pokeru v České republice. 

Vysvětluje i rozpor mezi přístupem Ministerstva financí ČR a Ministerstva vnitra ČR v 

době, kdy byl poker neregulován a tedy povolen i v rámci spolků. Představen byl také 

následný soudní spor Asociace Českého Pokeru, který na základě novelizace zákona o 

loteriích zák. č. 300/2011 Sb. AČP na všech stupních soudu prohrála. 

Zároveň byly představeny i příklady vývoje legislativ v zahraničí, byly 

představeny příklady států, které poker uznaly jako sport či dovednostní hru, a naopak i 

příklady států, které byly v regulaci pokeru striktní a své trhy online pokeru uzavíraly. 

Mezi těmito státy byly převážně představeny státy EU, které čelily za své počínání 

soudním sporům. Ke sporům došlo převážně z důvodu rozporu mezi legislativou 

jednotlivých států s legislativou EU. I když Soudní dvůr Evropské unie opakovaně 

rozhodl v neprospěch legislativ jednotlivých států, na změnu legislativ členských států 

to prozatím výrazný vliv nemělo.  
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Příloha 1: Tabulky shove (sázky all-in) s blindy od 3 do 14 BB ze všech pozic u stolu72 
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 Legenda: Každý obdélník je pro jiný počet efektivních big blindů (3-14 BB),  

z leva je vždy psána pozice, dále procentuální range karet s kterými je možné vsadit all-in, 

 následují jednotlivé kombinace se znaménkem + znamenají nejslabší profitabilní kombinaci pro sázku 

all-in, 

o – znamená off suite (mimo barvu), s – znamená suited (ve stejné barvě) 
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Příloha 2: Tabulky call z BB vůči sázce all-in soupeře dle soupeřovy pozice73 
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 Legenda: Každý obdélník je pro jiný počet efektivních big blindů (3-14 BB),  

z leva je vždy psána pozice, dále procentuální range karet s kterými je možné dorovnat, 

 následují jednotlivé kombinace se znaménkem + znamenají nejslabší profitabilní kombinaci pro 

dorovnání, 

o – znamená off suite (mimo barvu), s – znamená suited (ve stejné barvě) 


