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Aktualizované znění metodického pokynu 

odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
 
 

K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZÁKLADNÍHO POVOLENÍ 
 
 
 
 
 
Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu 

zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání základního povolení vydává 

toto aktualizované znění metodického pokynu. 
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Žádost o vydání základního povolení lze podat prostřednictvím interaktivního formuláře 

zveřejněného na webových stránkách Ministerstva financí. V žádosti žadatel vyplní všechny 

požadované údaje. Níže jsou uvedeny pokyny k vyplnění jednotlivých položek,  

které se žadateli zobrazují interaktivně. 
 

Žadatel (název nebo obchodní firma) 

Do pole „Žadatel (název nebo obchodní firma)“ se uvede obchodní firma právnické osoby 

zapsaná do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu. 

U právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku se uvede název právnické osoby. 
 

Sídlo 

Do pole „Sídlo“ se uvede adresa sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku 
(tuzemské subjekty) či jiného obdobného rejstříku (zahraniční subjekty). Podrobněji k sídlu 
viz Přílohy I bod 1). 
 

Doručovací adresa 

V případě právnických osob se sídlem v ČR správní orgán doručí písemnost prostřednictvím 

veřejné datové sítě do datové schránky. Pokud žadatel požaduje doručovat písemnosti 

ve správním řízení na adresu zmocněnce, uvede tuto adresu do pole „Doručovací adresa“. 
 
Pole „Doručovací adresa“ je vyhrazeno především právnické osobě se sídlem mimo ČR, 

pokud nevlastní datovou schránku a žádá o doručování na adresu odlišnou od adresy jejího 

sídla, pokud to přispěje k urychlení správního řízení. 
 

Identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj 

Do pole „Identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj“ se uvede číselný kód, který slouží 

k identifikaci ekonomického subjektu, přidělený rejstříkovým soudem, popř. jiné unikátní 

označení žadatele vydané příslušným orgánem státu, v němž má žadatel sídlo. 
 

Oprávněná osoba činící úkony/vystupující jménem žadatele a Funkce 

Uvedení identifikačních údajů osoby, která je oprávněna v dané věci jednat za žadatele 
(jméno, popřípadě jména, příjmení) a uvedení funkce (např. právní zástupce na základě plné 
moci, prokurista, jednatel, vedoucí oddělení, apod.). Žadatel též uvede emailovou adresu 
či telefonický kontakt. 
 
Jménem právnické osoby činí úkony ve správním řízení ten, kdo je k tomu oprávněn před 
soudem podle zvláštního zákona (viz ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu). Ustanovení 
§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „o. s. ř.“) stanoví, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, kdy za právnickou 
osobu rovněž jedná zaměstnanec, který byl pověřen statutárním orgánem. Osoby splňující 
požadavky ustanovení § 21 o. s. ř. nepotřebují zvláštní zmocnění, ale z § 21 odst. 5 
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o. s. ř. vyplývá, že každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. 
Ze slova „prokázat“ zcela jednoznačně vyplývá, že nestačí své oprávnění pouze tvrdit,  
ale je nutné toto tvrzení rovněž věrohodným způsobem doložit. To znamená v případě 
statutárního zástupce např. výpisem z obchodního rejstříku, jmenovacím dekretem apod., 
v případě pověřeného zaměstnance předložením pověření uděleného statutárním orgánem 
k jednání v určité konkrétní věci, případně organizačním řádem, stanovami či vnitřním 
předpisem právnické osoby, ze kterého takové pověření vyplývá. Pověření ve smyslu  
§ 21 o. s. ř., zakládající oprávnění zaměstnance jednat za právnickou osobu, je přitom třeba 
odlišit od plné moci udělované dle § 33 správního řádu, kterou účastník uděluje svému 
zástupci (např. advokátovi). V případě zastoupení na základě plné moci tedy je nutno 
doložit plnou moc. 
   
Veškeré podklady dokládající oprávnění činit úkony ve správním řízení uvede žadatel v části 
„Ostatní podklady dokládající jiná tvrzení účastníka“) a přiloží je k žádosti o vydání základního 
povolení. 
 

Místo pro vylepení kolků / údaje o platbě 

Podání žádosti o vydání základního povolení je zatíženo správním poplatkem ve výši  

5 000,- Kč dle Položky 21 písm. a) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek lze uhradit vylepením kolků v příslušné výši 

na místo vyhrazené v žádosti o vydání základního povolení nebo na účet Ministerstva financí 

vedený u České národní banky. 
 
Správní poplatek je možné uhradit na bankovní účet, č.ú. 3711-14027001/0710, variabilní 

symbol: 34, do poznámky pro příjemce žadatel uvede identifikační číslo nebo jiný obdobný 

údaj a druh hazardní hry, o jehož povolení žadatel žádá (viz pole „Druh hazardní hry“ 

např. loterie, živá hra, technická hra apod.). Do žádosti na místo pro vylepení kolků žadatel 

po zaplacení správního poplatku uvede číslo účtu, ze kterého byla platba provedena. 

 

Druh hazardní hry 

Do pole „Druh hazardní hry“ žadatel uvede, o povolení provozování jakého druhu hazardní 

hry žádá. Druhy hazardní hry jsou taxativně stanoveny v ustanovení § 3 odst. 2 zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“ nebo zkráceně 

„ZHH“). Žadatel vybere z předem definovaného výběru. 
 

Specifikace jednotlivých hazardních her 

Do pole „Specifikace jednotlivých hazardních her“ žadatel uvede konkrétní hazardní hru 

a specifikuje ji jejím názvem (číselná loterie s názvem …, okamžitá loterie s názvem …, 

Centrální loterní systém MULTI LOTTO s uvedením názvů her v něm provozovaných, apod.). 

V případě provozování technické hry způsobem landbased, uvede žadatel konkrétní hazardní 

hry v provázanosti k modelům koncových zařízení technické hry (např. lokální loterní systém, 

model MULTI BONUS, hry TOP BULLET, BONUS JACK…). 
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Způsob provozování hry 

Žadatel vybere mezi možnostmi provozování LAND-BASED a INTERNET, popřípadě zvolí obě 
tyto varianty. 
 

Doba, na kterou má být základní povolení vydáno 

Žadatel uvede dobu, na kterou žádá vydání základní povolení, a to buď ve formě počtu let 

(například 5 let, 6 let), nebo ve formě data (například do 31. 12. 2018). V souladu 

s ustanovením § 87 odst. 3 ZHH se základní povolení vydává nejdéle na dobu 6 let. 
 

Datum požadované účinnosti od 

Žadatel v kalendáři označí datum požadované účinnosti základního povolení pouze v případě, 

že nežádá o účinky základního povolení ode dne nabytí právní moci povolení. 

 

Přílohy žádosti 

Dle ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „správní řád“), se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. 

Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (vyjma jazyka slovenského) předkládá žadatel  

v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, není-li níže 

uvedeno jinak. Dále, jedná-li se o cizí veřejnou listinu, musí být v souladu s § 53 odst. 4 

správního řádu opatřena předepsaným ověřením, tedy apostilou (dle tzv. Haagské úmluvy  

ze dne 5. října 19611), nebo superlegalizací, pokud se nejedná o veřejnou listinu, kterou není 

třeba na základě uzavřené bilaterální smlouvy dále ověřovat.2 

 
Žadatel může požadovat, aby Ministerstvo financí některé údaje zjistilo z veřejně přístupného 

rejstříku (v žádosti žadatel specifikuje kterého) či postupovalo dle § 92 odst. 3 zákona 

o hazardních hrách (prokázání bezúhonnosti), případně opatřilo některé přílohy z jiného jím 

vedeného spisového materiálu. Při využití této možnosti žadatel deklaruje, že se stav jím 

dokládaných skutečností nezměnil a že přílohy jsou stále relevantní a nedošlo k jejich změně, 

v případě § 87 odst. 1 písm. c) ZHH též splnění podmínky maximálního možného stáří 

dokumentu. V případě, že žadatel žádá o zajištění podkladu Ministerstvo financí  

dle § 6 odst. 2 správního řádu, tedy využít žadatelem již doložené podklady v rámci jiného 

správního řízení o vydání základního povolení, je nutné uvést č. j. tohoto správního řízení,  

či jinou dostatečnou specifikaci. 

 
Při dokládání příloh postupuje žadatel tak, že vybere z předem definovaného okruhu příloh, 
či zvolí jiný druh přílohy a doplní její název. Dvě výše uvedené možnosti lze též kombinovat. 
 
Přílohy jsou v žádosti rozděleny do čtyř níže vyjmenovaných skupin. 

                                                                 
1
 Seznam smluvních států citované úmluvy lze nalézt zde: 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 
2
 Seznam států, s nimiž byla v této věci uzavřena bilaterální smlouva, lze nalézt zde: 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064  (první odkaz v dolní části 
internetové stránky) 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=5096&d=9064
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PŘÍLOHY I – OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE podle § 6 odst. 1 písm. b) ZHH; § 87 
odst. 1 písm. c) ZHH 
 
V části Přílohy I. dokládá žadatel přílohy dle § 6 odst. 1 písm. b) a dle § 87 odst. 1 písm. c) 

ZHH. Na dokumenty prokazující skutečnosti uvedené v těchto ustanoveních se neuplatní 

podmínka, že přílohy nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců, pokud nejsou zároveň 

povinnými přílohami žádosti dle § 88 ZHH. 
 

Doložení formy a sídla právnické osoby 

Právnická osoba musí mít sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie  

nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru  

(viz § 6 odst. 1 písm. b) bod 1 ZHH. 

 
Žadatel je povinen doložit adresu sídla společnosti, která je uvedena v záhlaví žádosti. 

V případě, že žadatel dokládá skutečnost sám, je možné doložit sídlo například výpisem 

z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru státu, kde má žadatel sídlo. 

 
V případě zahraničních žadatelů je vždy povinnost doložit výpis z obchodního  

nebo obdobného rejstříku tamního státu, nebo obdobnou veřejnou listinu. Uvedené žadatel 

dokládá opatřené předepsaným ověřením (viz výše), spolu s úředně ověřeným překladem 

této listiny, přičemž tato podmínka vychází z ustanovení § 16 odst. 2 správního řádu, 

případně lze odkázat na vyhledání podkladu Ministerstvem financí z jiného správního řízení. 

 
Shodnými přílohami žadatel též dokládá, že je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) 
ZHH právnickou osobou. 
 

Doložení organizační struktury 

Žadatel může doložit splnění této podmínky zejména organizačním schématem společnosti, 

u kterého je možná volná forma s platností originálu (razítko + podpisy osob oprávněných 

jednat za právnickou osobu). Doporučuje se použít graficky větvené znázornění struktury tak, 

aby byla zachována maximální přehlednost. Organizační schéma společnosti musí  

dále minimálně obsahovat schéma statutárního a kontrolního orgánu (včetně uvedení 

informací o rozdělení pravomocí) příp. uvedení společností ve skupině, skutečných majitelů 

atd. Z této přílohy musí být zřejmá nepřetržitá linie ovládání. 
 

Doložení zřízení kontrolního orgánu 

Žadatel prokáže uvedenou podmínku prostřednictvím výpisu z obchodního rejstříku  

nebo jiného obdobného registru státu, kde má žadatel sídlo, shodně jako v případě sídla 

společnosti. Toto pole by tedy mělo být vyplněno totožně jako v případě pole „Doložení 

formy a sídla právnické osoby“. 
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Doložení vlastních zdrojů v min. výši 2.000.000 € 

Vlastní zdroje bude možné doložit především účetní závěrkou, a to za nejbližší období 

předcházející podání žádosti (nevztahuje se § 88 odst. 1 ZHH), která musí splňovat nezbytné 

náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

povinnost auditu účetní závěrky, u zahraničních subjektů musí splňovat náležitosti  

dle tamního práva. Účetní závěrka českých subjektů je seznatelná z obchodního rejstříku, 

proto může žadatel odkázat na vyhledání si dokumentu Ministerstvem financí podle § 6 odst. 

2 správního řádu. Zahraniční žadatelé musí doložit originál, včetně úředně ověřeného 

překladu. 
 

Doložení průhledného a nezávadného původu zdrojů 

Žadatel je povinen doložit původ všech zdrojů, tedy i cizích (všech pasiv). Žadatel může 

požadovat, aby si Ministerstvo financí zjistilo tuto skutečnost samo z veřejného rejstříku 

či jiného správního řízení. V tomto případě zaškrtne pole a uvede označení konkrétního 

dokumentu. Případně tuto skutečnost doloží jinou přílohou, ve formuláři žádosti je uveden 

příkladný výčet listin, prostřednictvím kterých je možnost průhledný a nezávadný původ 

zdrojů prokázat. Pole je volně citovatelné, žadatel tedy uvede pouze dokumenty,  

které dokládá. 
 

Doložení průhledné vlastnické struktury 

Průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je skutečným majitelem žadatele 

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML“), je možné doložit 

shodně jako doložení organizační struktury společnosti, a to prostřednictvím organizačního 

schématu společnosti. Tato příloha by měla obsahovat grafickou strukturu vztahů mezi 

osobami, které vztah mezi žadatelem a skutečným majitelem zprostředkovávají, podpůrně 

žadatel doloží seznam osob dle § 88 odst. 2 písm. a) ZHH. Žadatel by měl zdůvodnit, na 

základě jaké skutečnosti dle AML je dotyčná osoba skutečným majitelem. V případě potřeby 

či pochybností Ministerstvo financí bude vyžadovat doložení takového vztahu (např. 

předložením akcionářské smlouvy či čestných prohlášení). 
 

Doložení věcných, personálních a organizačních předpokladů 

Žadatel může doložit personální předpoklady například předložením relevantní části 

profesního životopisu dokládající délku praxe (min. 3 roky) v oblasti provozování konkrétního 

druhu hazardní hry alespoň pěti osob (např. krupiér u živé hry), které budou reálně působit 

na českém trhu. Případně je možné doložit získané certifikáty a jiné dokumenty dokládající 

dostatečné personální předpoklady těchto osob a uvést další doplňující informace. 

 

Organizační předpoklady je možno doložit například uvedením informace, v jakých zemích 

žadatel působí a jak dlouho. Věcné předpoklady jsou doloženy především již samotnou 
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existencí požadované výše vlastních zdrojů a dále např. předložením dokumentů 

o odborném posouzení a osvědčením o provozuschopnosti. 
 

Doložení neexistence likvidace/úpadku v posledních 3 letech 

V případě žadatele se sídlem v České republice má Ministerstvo financí možnost si tuto 

skutečnost zjistit samo z obchodního rejstříku či insolvenčního rejstříku, žadatel tak může 

požádat, aby Ministerstvo financí zjistilo dokazovanou skutečnost tímto způsobem,  

či z podkladů jiného správního řízení. 
 
Zahraniční žadatel musí tuto skutečnost doložit úplným výpisem z tamního obchodního, 

insolvenčního či jiného obdobného rejstříku. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou 

listinu, bude žadatel dokládat originál s předepsaným ověřením (viz výše), a též úředně 

ověřený překlad do českého jazyka. Výpis z tamního rejstříku nesmí být v době podání 

žádosti starší 3 měsíců. 
 

PŘÍLOHY II – PODKLADY podle § 88 odst. 2 ZHH (stáří příloh max. 3 měsíce) 

Tato část specifikuje přílohy společné pro všechny druhy hazardních her vyjma příloh 

uvedených v § 88 odst. 2 písm. b), f) a g) ZHH, které se dokládají pouze u níže specifikovaných 

hazardních her. Přílohy II jsou zákonem o hazardních hrách vymezeny jednoznačně, tudíž zde 

neexistuje možnost prokazovat tvrzené skutečnosti jinými dokumenty. 

 
V této části dokládá žadatel přílohy dle § 88 zákona o hazardních hrách, přičemž tyto přílohy 

nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání žádosti o vydání základního povolení. 

I přesto není vyloučena možnost, aby žadatel odkázal na podklady obsažené v jiné žádosti, 

pokud bude tato podmínka splněna. 
 

Seznamy osob 

Žadatel v seznamu osob uvede identifikační údaje fyzických osob (jméno, popřípadě jména, 

příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum 

a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno), popřípadě právnických osob (název, sídlo, 

identifikační číslo, bylo-li přiděleno), které jsou členem žadatele, členem statutárního orgánu 

žadatele, členem kontrolního orgánu žadatele) dále vykonávají činnost prokuristy anebo jsou 

skutečným majitelem žadatele. U fyzických osob, na které se vztahuje povinnost doložení 

bezúhonnosti (výše uvedené osoby s výjimkou všech členů žadatele), žadatel též může uvést 

místo narození, čímž poskytne údaje též pro vyžádání výpisu z Rejstříku trestů. 
 

Doklad o poskytnutí kauce 

Žadatel je povinen doložit doklad o poskytnutí kauce, a to s výjimkou žádostí o bingo, 

technickou hru a živou hru provozovaných land-based. Skutečnost, že žadatel poskytl kauci 

v zákonem požadované výši, může doložit potvrzením vydaným bankovní institucí o složení 

peněžních prostředků na zvláštní účet Ministerstva financí (č. ú. 10030-3328001/0710)  
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nebo uvede údaje o platbě, na základě kterých Ministerstvo financí podklad obstará samo. 

Dále lze složení kauce prokázat záruční listinou v případě bankovní záruky, jejíž vzor bude  

k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí. V případě, že bankovní záruku 

poskytuje instituce uvedená v § 89 odst. 3 ZHH se sídlem v zahraničí, musí být bankovní 

záruka podřízena českému právnímu řádu, a to z důvodu dodržení podmínek kladených 

na použití kauce ustanovením § 89 a 90 ZHH.  

 
V souladu s ustanovením § 89 odst. 6 ZHH musí žadatel prokázat původ peněžních 

prostředků použitých na složení kauce. Tuto skutečnost lze prokázat tím, že žadatel vyznačí 

tyto prostředky při dokládání původu zdrojů dle ustanovení § 6 ZHH. V případě bankovní 

záruky je tato skutečnost prokázána již předložením záruční listiny. 
 

Doklad o bezdlužnosti 

Žadatel dokládá splnění podmínky bezdlužnosti, a to u osob uvedených v § 91 odst. 1 ZHH. 

Potvrzením o bezdlužnosti je v případě osob s bydlištěm na území ČR potvrzení z finančního 

úřadu, potvrzení z celní správy, potvrzení ze zdravotní pojišťovny a potvrzení z okresní správy 

sociálního zabezpečení. Dokládají se všechna tato potvrzení. Pokud se týká samotného 

žadatele, pak musí toto potvrzení doložit ze všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou 

pojištěni jeho zaměstnanci, za které odvádí pojistné na zdravotní pojištění. 

 
V případě osob s bydlištěm mimo území ČR je bezdlužnost potvrzována obdobnými 

potvrzeními vydávanými orgány příslušného státu. Vyžadován je originál tohoto potvrzení 

spolu s českým překladem, přičemž v pochybnostech může být vyžadován též úředně 

ověřený překlad (viz § 91 odst. 4 ZHH). Uvedené žadatel dokládá opatřené předepsaným 

ověřením (viz výše). Uvedené doklady je nutné doložit ze státu, jehož je osoba  

podle § 91 odst. 1 ZHH občanem (A) nebo v němž má trvalý pobyt (B) anebo sídlo (C),  

a rovněž ze státu, v němž se tato osoba zdržovala nebo působila nepřetržitě déle  

než 3 měsíce v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o základní povolení (D),  

a to s výjimkou potvrzení ze zdravotní pojišťovny, kterou má tato osoba vždy pouze jednu. 

Pokud se jedná o podmínku D, je třeba tyto doklady doložit ze všech států, kde se osoba 

zdržovala uvedenou dobu v posledních 5 letech.  Pro prokázání bezdlužnosti tedy postačí 

doložit doklady ze států (A/B/C) + D, a to s ohledem na správní praxi a legislativní zvyklosti 

spojené s použitím spojek „nebo“ a „a rovněž“ v předmětném ustanovení. V tomto případě 

žadatel doloží potvrzení ze zdravotní pojišťovny z jednoho z výše uvedených států, kde je 

pojištěn, případně z více pojišťoven, pokud došlo v předepsaném období k její změně. 

Žadatel taktéž musí tento doklad doložit ze všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou 

pojištěni jeho zaměstnanci, za které odvádí pojistné na zdravotní pojištění. Pokud stát 

obdobné doklady nevydává, bude postačující doložení čestného prohlášení o bezdlužnosti 

učiněné před notářem/orgánem státu ve stejné formě. 

Doklad o bezúhonnosti 

Za účelem doložení bezúhonnosti osob uvedených v § 92 odst. 1 ZHH si Ministerstvo financí 

v souladu s § 92 odst. 3 zákona o hazardních hrách vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. 
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Potřebné identifikační údaje osob žadatel může vyznačit v seznamu osob (více pole 

„Seznamy osob“), přičemž zažádá o zajištění podkladu Ministerstvo financí. Žadatel může  

též požádat, aby Ministerstvo financí zjistilo tuto skutečnost z jiného správního řízení,  

ve kterém ji doložil, či doložit samostatný seznam osob společně s potřebnými 

identifikačními údaji dle § 130 odst. 1 ZHH a místem narození, na základě čehož Ministerstvo 

financí ověří bezúhonnost. 

 
V případě cizích státních příslušníků žadatel doloží výpis z Rejstříku trestů, popřípadě 

obdobný zahraniční doklad vydaný státem, jehož je osoba občanem (A) nebo ze státu,  

v němž má trvalý pobyt (B) anebo sídlo (C), nebo obdobný zahraniční doklad vydaný 

orgánem státu, v němž se zdržovala nebo působila nepřetržitě déle než 3 měsíce  

v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti o základní povolení (D). Pokud se jedná  

o podmínku D, je třeba tyto doklady doložit ze všech států, kde se osoba zdržovala uvedenou 

dobu v posledních 5 letech. Pro prokázání bezúhonnosti tedy postačí doložit doklad ze státu 

A/B/C/D, a to s ohledem na správní praxi a legislativní zvyklosti spojené s použitím spojky 

„nebo“ v předmětném ustanovení. Uvedené žadatel dokládá předepsaným ověřením 

(viz výše). Nevydává-li tento stát obdobný zahraniční doklad, předloží žadatel čestné 

prohlášení předmětné osoby o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, 

jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Jsou-li 

doklady o bezúhonnosti v jiném než českém jazyce, žadatel je předloží v originále a současně 

v překladu do českého jazyka; v pochybnostech má Ministerstvo financí právo požadovat 

úředně ověřený překlad. 
 

Herní plán 

Žadatel k žádosti přiloží originál herního plánu, jehož minimální náležitosti jsou stanoveny 
v § 8 ZHH. Herní plán je opatřen razítkem, datem a podpisem oprávněné osoby. 
 

Doklad o odborném posouzení a Osvědčení o provozuschopnosti 

Žadatel je povinen zajistit, aby hazardní hra uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetová 

hra a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, splňovaly 

požadavky podle ZHH. 

 

V těchto případech je tedy žadatel povinen přiložit Odborné posouzení a Osvědčení 

o provozuschopnosti, a to ve formě originálu, případně jeho úředně ověřené kopie. 

Osvědčení o provozuschopnosti není vyžadováno u koncových zařízení a zařízení, jejichž 

prostřednictvím je provozováno bingo, neboť jejich jednotlivé povolení není předmětem 

základního povolení, a tyto tak budou dokládány až s žádostí o povolení k umístění herního 

prostoru. 
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Dokument o umístění serveru 

Žadatel musí doložit dokument o umístění serveru v případě, že se jedná o druh hazardní 

hry, u níž nedochází k tvorbě náhody v místě účasti na hazardní hře. Dokumentem o umístění 

serveru je smlouva o umístění serveru nebo čestné prohlášení žadatele v případě, že server 

má umístěný ve své vlastní nemovitosti. 

 

V případě smlouvy o umístění serveru, která je starší tří měsíců, musí žadatel vedle tohoto 

dokumentu rovněž doložit jednostranné prohlášení druhé smluvní strany (tedy osoby odlišné 

od žadatele), že smlouva o umístění serveru je nadále platná, tedy má právní účinky. 

 

Dokumenty musí být předloženy ve formě originálu, v případě cizojazyčných dokumentů 

spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

 
PŘÍLOHY III – SPECIÁLNÍ PODKLADY podle § 88 odst. 3, 4 a 5 ZHH (stáří příloh max. 3 
měsíce) 
 

ŽIVÁ HRA – sada znehodnocených vzorů hodnotových a hracích žetonů 

Žadatel žádající o vydání základního povolení k provozování živé hry land-based je povinen 
předložit sadu znehodnocených vzorů hodnotových a hracích žetonů. V případě hracích 
žetonů postačí zaslání scanu jejich podoby. 
 

PENĚŽITÁ/VĚCNÁ/OKAMŽITÁ LOTERIE – Vzor losu a Dokumentace prokazující zabezpečení 
losu / výrobní specifikace 

Žadatel žádající o vydání základního povolení k provozování věcné, peněžité a okamžité 

loterie je povinen předložit vzor losu, o jehož povolení žádá, spolu s dokumentací prokazující 

zabezpečení losu nebo výrobní specifikaci. Tato dokumentace musí být doložena ve formě 

originálu, v případě cizojazyčné verze musí být doložen rovněž její úředně ověřený překlad 

do českého jazyka. 

 

KURSOVÁ SÁZKA / TOTALIZÁTOROVÁ HRA - Seznam míst, kde bude umožňována účast na 
hře a Smlouva uzavřená se subjektem monitorujícím ovlivňování sportovních výsledků 

Žadatel žádající o vydání základního povolení k provozování kursové sázky, popřípadě 

totalizátorové hry (oboje provozované způsobem land-based), je povinen doložit Seznam 

míst, kde bude umožňována účast na hře. Dále žadatel doloží Smlouvu uzavřenou  

se subjektem monitorujícím ovlivňování sportovních výsledků ve formě originálu. V případě, 

že bude tato příloha starší třech měsíců, je žadatel povinen doložit jednostranné prohlášení 

druhé smluvní strany (tedy osoby odlišné od žadatele), že smlouva je nadále platná, tedy má 

právní účinky. 
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PŘÍLOHY IV – OSTATNÍ PODKLADY DOKLÁDAJÍCÍ JINÁ TVRZENÍ ÚČASTNÍKA 

Příloha IV je pouze fakultativní částí, ve které žadatel dokládá libovolně další relevantní 

skutečnosti. V žádosti žadatel uvede název podkladu a tvrzení, které touto přílohou dokládá. 

Jednou z těchto příloh může být např. plná moc v případě, že je žadatel zastoupen 

zmocněncem. 

 


