
MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 525/15, poštovní přihrádka 77
118 00  Praha 1
  +420 257 041 111 Fax:  +420 257 042 360

V Praze dne 25.9.2014
PID:    MFCR4XKWSP
Č. j.:   MF-49362/2014/34-10
Vyřizuje: Ing. Mgr. Kateřina Průšová    257 043 322

SAZKA a.s.
K Žižkovu 851/4
190 00  Praha 9

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 6 odst. 
1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), projednalo podání obchodní společnosti  SAZKA a.s., IČ: 26493993, se sídlem  
K Žižkovu 851/4, 190 00  Praha 9 (dále jen „SAZKA a.s.“ nebo „účastník řízení“), a to žádost ze dne 
23.6.2014, doručenou dne 23.6.2014, naposledy doplněnou dne 23.9.2014, ve věci povolení provozování 
loterie nebo jiné podobné hry a podle ustanovení § 2 písm. c) ve spojení s § 4 odst. 10 (věta poslední) 
zákona, a v souladu s § 45 odst. 1 zákona ve spojení s § 67 odst. 1 správního řádu,

povoluje

provozování loterií a jiných podobných her podle ustanovení § 2 písm. c) zákona „EUROJACKPOT“ 
a doplňkové hry „Plus Mega“ a „Extra 6“ (dále „číselná loterie“) a

schvaluje

herní plán číselné loterie, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (dále jen „herní plán“).

I.

1. Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude provozována číselná loterie prostřednictvím 
níže identifikovaného technického zařízení ke slosování číselné loterie:

Model Identifikační číslo

Venus N 1 VS 11 08 63 A

Venus N 2 VS 31 11 86 A

Perle N 1 M 02 08 20 A

Perle N 2 P 04 12 21 A

virtuální osudí RNG 2156.08

TOPAZE 6 T6 01 08 44 A BIS



II.

Provozovatel je při provozování číselné loterie povinen dodržovat zákon, se zákonem související právní 
předpisy, schválený herní plán a podmínky stanovené v tomto rozhodnutí.

III.

Pro řádné provozování číselné loterie, včetně technického vybavení, zajištění veřejného pořádku 
a souladu s jinými právními předpisy, ministerstvo stanovuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona 
následující parametrické požadavky na technické zařízení ke slosování číselné loterie:

1. Provozovatel číselné loterie může provozovat technické zařízení ke slosování číselné loterie pouze 
s platným osvědčením o provozuschopnosti, vystaveným pověřenou autorizovanou osobou 
[autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále "ZTPV")], kterým pověřená autorizovaná osoba osvědčuje, že technické zařízení 
splňuje požadavky tohoto povolení a ZTPV. Výstupními dokumenty pověřené autorizované osoby 
jsou Osvědčení o provozuschopnosti a výpis z osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení, 
registrační známka, Inspekční zpráva a Inspekční certifikát. Registrační známku musí být 
na technickém zařízení ke slosování číselné loterie umístěna vždy na viditelném a přístupném místě, 
a to nejpozději v den zahájení provozu. V případě poškození registrační známky, které znemožňuje 
její přečtení, provozovatel zajistí neprodleně její náhradu.

2. Provozovatel je povinen vést knihu oprav evidující stručný záznam o každé kontrole, opravě 
či výměně technického zařízení ke slosování číselné loterie, kterou spolupodepisuje provozovatelem 
k tomu zmocněná osoba a servisní technik, který kontrolu, opravu či výměnu provedl. 

IV.

Pro řádné provozování číselné loterie, včetně technického vybavení, zajištění veřejného pořádku 
a souladu s jinými právními předpisy, ministerstvo stanovuje v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona 
následující podmínky provozu číselné loterie:

1. Číselná loterie se povoluje za účelem rozšíření portfolia stávajících nabízených loterií a her o novou 
číselnou loterii.

2. Státní dozor nad provozováním číselné loterie podle tohoto rozhodnutí vykonává v souladu s § 46 
odst. 1 písm. c) zákona ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 písm. h) zákona č. 456/2011, o finanční 
správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Specializovaný finanční úřad (dále jen „orgán 
státního dozoru“). 

3. Osobám mladším 18 let je účast na číselné loterii zakázána. Provozovatel je povinen přijmout taková 
opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. 

4. Provozovatel je povinen písemně oznámit orgánu státního dozoru zahájení provozování číselné 
loterie, a to nejpozději 1 den před tímto zahájením. Ukončení provozování číselné loterie (mimo 
mimořádných událostí – např. požár, zcizení apod.) je provozovatel povinen písemně oznámit 
orgánu státního dozoru nejpozději 1 den před tímto ukončením.

5. Provozovatel je povinen umožnit zaměstnancům orgánu státního dozoru podrobné seznámení 
s problematikou provozu číselné loterie a je povinen umožnit podrobnou kontrolu plnění všech 
podmínek, za kterých bylo provozování číselné loterie povoleno.  



6. Řádný průběh slosování číselné loterie dozoruje v místě sídla provozovatele za provozovatele 
zástupce pro slosování, orgán státního dozoru a v případě slosování číselné loterie s herní jistinou 
přesahující 50.000 Kč notář v souladu s ustanovením § 10 písm. a) zákona. Zástupce pro slosování je 
povinen informovat orgán státního dozoru o všech okolnostech, které nastaly při provozu 
a slosování číselné loterie a přijatých opatřeních. Zástupce pro slosování je povinen dbát všech 
pokynů orgánu státního dozoru. 

7. Veřejné slosování číselné loterie „EUROJACKPOT“ se uskuteční každý pátek od 20:00 do 21:00, 
na adrese Yleisradio Oy (YLE), Radiotalo, Uutiskatu 5, Helsinki, FI-00024. Veřejné slosování 
doplňkové hry „Plus Mega“ se uskuteční v osmém sázkovém období, které následuje po sázkovém 
období, ve kterém překročila hodnota Fondu Plus Mega částku 20 mil. Kč v pátek od 20:00 do 21:00, 
na adrese K Žižkovu 851/4, 190 00  Praha 9. Veřejné slosování doplňkové hry „Extra 6“ se uskuteční 
každý pátek od 19:00 do 21:00, na adrese K Žižkovu 851/4, 190 00  Praha 9. 

8. Lhůta pro uplatnění nároku na výhru se stanovuje do 35 dnů po slosování číselné loterie.

9. Lhůta pro vyzvednutí výher se stanovuje při výplatě výhry do 2 000 000 Kč do 30 dnů, při výplatě 
výhry nad 2 000 000 Kč do 60 dnů po uplatnění nároku na výhru a místo pro vyzvednutí výher 
je na adrese sídla provozovatele.  

10. Provozovatel je povinen dokládat ministerstvu ve dvouletém intervalu inspekční zprávu o následné 
kontrole technického zařízení ke slosování číselné loterie a na základě následné kontroly 
technického zařízení vystavené osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení ke slosování 
číselné loterie s prodlouženou dobou platnosti, vystavené pověřenou autorizovanou osobou. 
Současně s tímto osvědčením vydá pověřená autorizovaná osoba registrační známky pro technické 
zařízení ke slosování číselné loterie s platností na 2 roky.

11. Provozovatel je povinen zajistit umístění schváleného herního plánu na viditelném a přístupném 
místě, ve kterém se přijímají sázky na číselnou loterii.

12. Provozovatel je povinen předkládat vyúčtování z provozování číselné loterie orgánu státního dozoru, 
a to ve lhůtě do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku, případně do 2 měsíců po uplynutí měsíce, 
ve kterém ukončil provozování číselné loterie.

13. Provozovatel je povinen uchovávat kopie zahajovacích protokolů a protokolů s měsíčním 
vyúčtováním po dobu 5 let a na požádání je předložit ke kontrole orgánu státního dozoru.

14. Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu změny týkající se skutečností, ze kterých vycházelo 
ministerstvo ve správním řízení o vydání povolení, a to ve lhůtě 30 dnů před předpokládanou 
účinností požadované změny, pokud tato skutečnost je v této lhůtě známa. 

V.

Platnost tohoto rozhodnutí je stanovena na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



Odůvodnění:

Podáním ze dne 23. 6. 2014, doručeném Ministerstvu financí téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-1), jehož obsahem je žádost SAZKA a.s. o povolení k provozování loterie 
EUROJACKPOT, která je provozovaná konsorciem evropských loterijních společností jako koordinovaná 
loterie samostatných provozovatelů se společným slosováním a výherní jistinou, a jejích vázaných her 
(dále jen „žádost“), bylo zahájeno správní řízení o žádosti v souladu s ustanovením § 44 správního řádu. 
Dle žádosti a herního plánu se jedná o číselnou loterii se společným slosováním a společnou výherní 
jistinou, kterou provozují samostatní provozovatelé na základě povolení udělených jejich příslušnými 
národními regulátory, kdy každý provozovatel provozuje loterii podle své legislativy. 

Dne 30. 6. 2014 obdrželo Ministerstvo financí písemnost ze dne 27. 6. 2014 (evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-4), jejímž obsahem je sdělení účastníka řízení, že ke dni 27. 6. 2014 změnil 
název své obchodní firmy ze SAZKA sázková kancelář, a.s., na SAZKA a.s. S ohledem na uvedené došlo 
rovněž k úpravě herního plánu, který je přílohou tohoto podání.

Dále se v průběhu správního řízení uskutečnila tři osobní jednání mezi SAZKOU a.s. a Ministerstvem 
financí, a to jednání dne 25. 6. 2014, na němž byl SAZKOU a.s. představen koncept číselné loterie 
EUROJACKPOT, dne 16. 7. 2014, na němž bylo SAZKOU a.s. předvedeno technické a programové 
vybavení pro provoz číselné loterie EUROJACKPOT a předána písemnost s názvem „Posouzení účetního 
zachycení výher a přijatých vkladů v účetní závěrce společnosti SAZKA a.s., sestavované v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, v návaznosti 
na zavedení číselné loterie Eurojackpot“ (materiál od KPMG Česká republika Audit, s.r.o., evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-7), a dne 31. 7. 2014, na němž byla předána písemnost s názvem „Loterijní 
odvod a loterie „EUROJACKPOT“ – Stručné shrnutí“ (materiál od Ernst & Young, s.r.o., evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-2).

Dne 25. 7. 2014 obdrželo Ministerstvo financí písemnost ze dne 24. 7. 2014 (evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-5), jejímž obsahem je žádost SAZKY a.s. o poskytnutí informací o stavu řízení 
dle ustanovení § 36 odst. 2 správního řádu v rámci správního řízení vedeného 
pod č. j. MF-49362/2014/34 (dále jen „žádost o poskytnutí informací“). 

Poskytnutí informací dle § 36 odst. 2 správního řádu spojilo Ministerstvo financí s výzvou k vyjádření 
se k podkladům rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu ze dne 5. 8. 2014 (evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-3), které bylo účastníkovi řízení doručeno dne 8. 8. 2014. V tomto podání 
Ministerstvo financí účastníku řízení sdělilo, že při posuzování žádosti dospělo k závěru, že předmětná 
žádost není v souladu s loterním zákonem a uvedlo čtyři konkrétní oblasti, v nichž spatřuje rozpor. 

Dne 18. 8. 2014 obdrželo Ministerstvo financí vyjádření SAZKA a.s. ze dne 18. 8. 2014 (evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-6). SAZKA a.s. se v uvedeném „Vyjádření se k podkladům rozhodnutí 
dle § 36 odst. 3 správního řádu - vydání povolení k provozování loterie EUROJACKPOT a jejích vázaných 
her“ vyjádřilo k argumentům Ministerstva financí.

Dne 18. 9. 2014 obdrželo Ministerstvo financí podání SAZKA a.s. ze dne 18. 9. 2014 (evidováno 
pod č. j. MF-49362/2014/34-9) „Doplnění žádosti o vydání povolení k provozování číselné loterie 
s názvem EUROJACKPOT a jejich vázaných her č.j. PID: MFCR4XGCEY doručené dne 23. 6. 2014 a žádost 
o udělení výjimky dle § 4 odst. 10 zákona“, ve kterém upřesnili svoji žádost a požádali o výjimku 
dle § 4 odst. 10 zákona. 

Dne 23. 9. 2014 obdrželo Ministerstvo financí email SAZKA a.s., ve kterém SAZKA a.s. specifikovala 
modely a identifikační čísla losovacích zařízení pro číselnou loterii. 

Ministerstvo financí udělilo účastníku řízení výjimku dle § 4 odst. 10 zákona. 



Společně s žádostí byly provozovatelem předloženy všechny potřebné dokumenty a doklady vyžadované 
zákonem.

Ministerstvo předloženou žádost a materiály posoudilo a neshledalo rozpor s právními předpisy a z toho 
důvodu rozhodlo, jak uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze u ministerstva podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu 
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr financí na základě 
návrhu rozkladové komise. Včas podaný rozklad má podle ustanovení § 152 odst. 4 správního řádu 
ve spojení s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání rozkladu 
se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději po uplynutí 
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

………………………………………………...
Mgr. Karel B l a h a
ředitel odboru

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Příloha: schválený herní plán
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