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Zákonné zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů  

§ 133 

Ministerstvo stanoví vyhláškou: 

• a) způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem orgánům 

vykonávajícím státní správu, rozsah přenášených dat a jiné technické parametry přenosu dat, 

• b) rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry 

provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické 

parametry, 

• c) požadavky na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a 

osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování 

hazardních her podle tohoto zákona, 

• d) rozsah technických parametrů pro informační systém provozování hazardních her, 

požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, požadavků na přenášená data, 

způsob přenosu dat, zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich technické 

parametry. 

Vyžaduje-li to řádné provozování hazardní hry, ministerstvo může vyhláškou stanovit: 

• další přílohy žádosti o základní povolení, 

• další náležitosti, které je provozovatel povinen upravit v herním plánu. 

  



Vyhláška c) 

• Vyhláška upravuje: požadavky na  

– minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného 

posuzování a osvědčování a  

– jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v 

oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona 

• Proces přípravy vyhlášky 

– Dne 21. 7. 2016 zahájeno vnitřní připomínkové řízení 

– Dne 9. 8. 2016 bude postoupeno do meziresortního 

připomínkového řízení (lhůta 10 dní k vyjádření)  

• Přihlášení jako nepovinné připomínkové místo – výzva na stránkách MF 

 



Výstupní dokumenty odborného 

posuzování a osvědčování 

• Odborné posouzení 

– Obsahově podobný inspekční zprávě 

– Posouzení typu zařízení nebo hazardní hry 

• Osvědčení o provozuschopnosti 

• V případě zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo hazardní 

hry, které byly přímo předmětem odborného posouzení, jde o pouhý výpis z odborného 

posouzení (např. losovací zařízení u číselné loterie) 

• v případě koncového zařízení, které je typově identické s koncovým zařízením, které bylo 

samostatným předmětem posouzení nebo bylo posuzováno jako součást technického 

zařízení v případě, že jej nelze podle zákona upravujícího hazardní hry provozovat 

samostatně, se jedná o prohlášení o parametrické shodě 

– V rámci jednoho osvědčení o provozuschopnosti lze uvést více koncových zařízení 

(jejich výrobní čísla) nebo lze uvést koncová zařízení jednotlivě 



Způsob poskytování 

• Pověřené osoby jsou povinny poskytovat výstupní dokumenty odborného posuzování 

a osvědčování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her tím 

způsobem, že jim umožní vzdálený přístup do archivu výstupních dokumentů pověřené 

osoby. 

 



• § 1 

Minimální náležitosti odborného 

posouzení 
• (1) Odborné posouzení je výstupním dokumentem odborného posuzování 

a osvědčování, kterým se prokazuje splnění jednotlivých parametrů 

zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

hazardní hry, které jsou stanoveny v právních předpisech upravujících 

hazardní hry. 

 



• (2) Titulní strana odborného posouzení obsahuje 

 a) označení dokumentu „Odborné posouzení“, 

 b) prohlášení, že 
– 1. předmětem posouzení je komplexní posouzení zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

komplexní posouzení hazardní hry, 

– 2. se nejedná o právní posouzení, 

– 3. odborné posouzení je podkladem pro správní řízení o vydání povolení k provozování hazardních her, 

– 4. odborné posouzení nelze bez souhlasu pověřené osoby reprodukovat jinak než jako celek a 

– 5. kladné ani záporné posouzení shody s jednotlivými parametry, které jsou stanoveny v právních předpisech upravujících 

hazardní hry, nezakládá oprávnění k provozování zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

hazardní hry, 

 c) jedinečný identifikátor odborného posouzení a datum jeho vystavení, 

 d) identifikační údaje pověřené osoby, která odborné posouzení vydala, 

 e) identifikační údaje objednatele posouzení, 

 f) identifikaci předmětu posouzení, která obsahuje zejména jeho 
– 1. název, 2. základní charakteristiku, 3. výrobce, 4. místo výroby, 5. verzi softwaru, 6. model hardwaru a 7. výrobní číslo, 

 g) počet stran odborného posouzení, 

 h) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkci fyzické osoby, která provedla 

  posouzení, a její podpis, 

 i) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkce oprávněné fyzické osoby, která 

  schválila odborné posouzení, a její podpis, 

 j) datum provedení posouzení, 

 k) dobu platnosti odborného posouzení a 

 l) shrnutí výsledku posouzení. 



• (3) Odborné posouzení dále obsahuje zejména 

 a) podrobnou technickou charakteristiku předmětu posouzení a 

  v případě posouzení hazardní hry podrobný popis  

  jejího průběhu, 

 b) výčet metod, podle kterých pověřená osoba provedla  

  posouzení, 

 c) popis průběhu posouzení, 

 d) seznam podkladů, ze kterých pověřená osoba při posouzení 

  vycházela, 

 e) číslování stránek včetně uvedení jedinečného identifikátoru 

  odborného posouzení na každé straně a 

 f) výsledek posouzení. 



• (4) Výsledek posouzení obsahuje zejména 

 a) vyhodnocení shody jednotlivých parametrů zařízení, jehož 

  prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

  hazardní hry, které jsou stanoveny v právních předpisech 

  upravujících hazardní hry, a uvedení použitých metod a 

 b) uvedení hodnot jednotlivých parametrů podle písmene a) u 

  těch parametrů, které lze hodnotově vyjádřit. 



• (5) Odborné posouzení technického zařízení dále obsahuje zejména 

 

 a) výrobní číslo koncového zařízení, které bylo posuzováno 

  jako součást technického zařízení v případě, že jej nelze 

  podle zákona upravujícího hazardní hry provozovat  

  samostatně, 

 b) počet herních pozic koncového zařízení a jejich výrobní čísla. 

 

• (6) Přílohou odborného posouzení hazardní hry je herní plán, který byl 

podkladem pro posouzení hazardní hry. 



• § 2 

Minimální náležitosti osvědčení o provozuschopnosti 

• (1) Osvědčením o provozuschopnosti je  

 

 a) v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být  

  provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, které byly 

  přímo předmětem posouzení podle § 1, výpis z odborného 

  posouzení, nebo 

 b) v případě koncového zařízení, které je modelově identické 

  s koncovým zařízením, které bylo samostatným  

  předmětem posouzení nebo bylo posuzováno jako součást 

  technického zařízení v případě, že jej nelze podle zákona 

  upravujícího hazardní hry provozovat samostatně, prohlášení 

  o parametrické shodě. 



• (2) Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje 

 a) označení dokumentu „Osvědčení o provozuschopnosti“, 

 b) prohlášení, že 

– 1. osvědčení o provozuschopnosti je podkladem pro správní řízení o vydání povolení k provozování 

 hazardních her a 

– 2. kladné ani záporné posouzení shody s jednotlivými parametry, které jsou stanoveny v právních 

 předpisech upravujících hazardní hry, nezakládá oprávnění k provozování zařízení, jehož prostřednictvím 

 má být provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, 

 c) jedinečný identifikátor osvědčení o provozuschopnosti a datum jeho vystavení, 

 d) identifikační údaje pověřené osoby, která osvědčení o provozuschopnosti 

  vydala, jméno, popřípadě jména, příjmení a funkce oprávněné fyzické osoby a 

  její podpis, 

 e) identifikační údaje objednatele osvědčení o provozuschopnosti, 

 f) jedinečný identifikátor a datum vystavení odborného posouzení, na základě 

  kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti,  

 g) identifikaci předmětu osvědčení o provozuschopnosti, která obsahuje zejména 

  název, základní charakteristiku, verzi softwaru, model hardwaru a výrobní číslo 

  v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra,  

 h) hodnoty jednotlivých parametrů zařízení, jehož prostřednictvím má být 

  provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, které jsou stanoveny v právních 

  předpisech upravujících hazardní hry u těch parametrů, které lze hodnotově 

  vyjádřit, a 

 i) dobu platnosti osvědčení o provozuschopnosti, která nesmí překročit dobu 

  platnosti odborného posouzení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení 

  o provozuschopnosti nebo se kterým je prohlášována shoda. 



• (3) Osvědčení o provozuschopnosti koncového zařízení dále obsahuje 

zejména 

 

 a) výrobní číslo koncového zařízení, 

 b) počet herních pozic koncového zařízení a jejich výrobní čísla. 



• § 3 

• Způsob poskytování výstupních dokumentů odborného posuzování a 

osvědčování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her 

 

• Novelizace po vyhlášení technické specifikace 

 

• (1) Výstupní dokumenty odborného posuzování a osvědčování poskytuje 

pověřená osoba orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování 

hazardních her vzdáleným přístupem do archivu výstupních dokumentů 

pověřené osoby. 



• (2) Odborná posouzení jsou poskytována v elektronické podobě opatřená 

zaručeným elektronickým podpisem. 

 

• (3) Osvědčení o provozuschopnosti jsou poskytována zpřístupněním 

zejména údajů o 

 a) době platnosti, jedinečném identifikátoru a datu vydání 

  osvědčení o provozuschopnosti, 

 b) výrobním čísle zařízení, prostřednictvím kterého má být 

  provozována hazardní hra, a 

 c) jedinečném identifikátoru odborného posouzení, na základě 

  kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti. 



• (4) Pověřená osoba umožní orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her vyhledat v archivu výstupních dokumentů 

pověřené osoby odborná posouzení nebo údaje uvedené v osvědčení o 

provozuschopnosti dle odstavce 3 zejména na základě uvedení 

 

– a) výrobního čísla koncového zařízení nebo zařízení, jehož 

  prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

 

– b) jedinečného identifikátoru odborného posouzení nebo 

  osvědčení o provozuschopnosti. 



§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 



Pověřené osoby 
Pověření  k odbornému posuzování a osvědčování  

Povolení se vydává nejdéle na dobu 5 let 

Seznam pověřených osob bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí 

 

Proces pověření: 

– Jedná se o řízení na žádost ve smyslu správního řádu (30 dní pořádkově, až 60?) 

– Možnost podávat žádosti o pověření k odbornému posuzování a osvědčování od 2. poloviny 

srpna (na internetových stránkách Ministerstva financí bude zveřejněno stanovisko k řádnému 

výkonu odborného posuzování a osvědčování 

– Není omezen počet žadatelů 

 

Ministerstvo financí bude posuzovat  

• Zda se jedná o právnickou osobu se sídlem v České republice nebo jiném členském státě 

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

prostoru 

• Splňuje-li žadatel podmínky bezúhonnosti 

• Je-li žadatel akreditován pro odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních 

zařízení a 

• Je-li zaručen řádný výkon odborného posuzování a osvědčování 

 



Vyhláška b) 

• Vyhláška upravující  

– rozsah technických parametrů pro 

zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 

hazardní hry provozovány, požadavků na 

ochranu a uchovávání herních a 

finančních dat a jejich technické parametry 



• Při tvorbě bylo vycházeno zejména z technických standardů: 

– IAGR 

– UK Gambling Comission 

– Gibraltar Gambling Commissioner 

– The Danish Gambling Authority  

 

– Obecně se zaměří především na kategorie: 

• Software – systém jako celek, řídící software a jeho správa a 

autorizace, paměti a jejich správa, zabezpečení  

• Hardware – fyzické vlastnosti, bezpečnost, identifikace, složení 

zařízení, akceptory finančních prostředků, počítadla a měřidla 

• RNG a jeho vlastnosti 

• Chyby, výstrahy a netypické situace 



• Proces přípravy vyhlášky: 

 

– v první  polovině srpna 2016 – vnitřní připomínkové řízení 

– v druhé polovině srpna 2016 – vnější připomínkové řízení 

– notifikace právního předpisu Evropskou komisí 

(lhůta 3 měsíce) 

 

• Prozatímní řešení: 

 

• Ministerstvo financí stanoví minimální podmínky zajišťující řádné 

provozování hazardních her (výklad § 87 odst. 1 písm. e) ZHH) 

• Podmínky uvedeny ve standardu a v povolení 



Vyhláška a) 

způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat 

provozovatelem orgánům vykonávajícím státní správu 

(=JAK) 

 

rozsah přenášených dat (=CO) a jiné technické 

parametry přenosu dat (=JAK) 

 

Mezitímní řešení – do AISG 



JAK? 

• 1) podání podle správního řádu § 37 

– V případě, že se jedná o novou informaci, kde je 

třeba orgán vykonávající státní správu notifikovat 

• Např. zahájení provozování 

 

• 2) poskytování zřízením vzdáleného přístupu do archivu 

provozovatele 

– V případě periodicky poskytovaných dat 

• Např. denní herní výkaznictví 



CO? 
• to, kde zasílání nebo oznamování nebo přenos dat stanoví zákon 

nebo podmínky v povolení 
– § 41 Denní herní zápis  

(1) Provozovatel je povinen vést denní herní zápis, ze kterého musí být zřejmý průběh hry a 

pohyb peněžních prostředků v souvislosti s provozováním binga. 

(2) Provozovatel je povinen zaslat celnímu úřadu denní herní zápis za každý kalendářní 

měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho uplynutí 

– Podmínka dnes: Provozovatel je povinen na své náklady zajistit orgánu státního dozoru 

dálkový, nepřetržitý a zabezpečený přístup k serveru, umístěném v jeho sídle nebo v jen 

k tomu určeném datovém centru, schváleném ministerstvem, který neumožní ovlivnění 

žádných parametrů PINBALL EMR. Technické řešení přístupu musí umožnit získání 

aktuálních dat z TOTAL počítadel každé PINBALL EMR v kategoriích vloženo (IN) a 

vyplaceno (OUT), a to neprodleně po odeslání požadavku. 

• Způsob ověření žadatelů při registraci – jméno, příjmení, rodné 

číslo, věk (formou přístupu k rozšířenému informačnímu systému 

SDSL) 

 

 

 



 

• Proces přípravy vyhlášky: 

 

– Začátek legislativních prací – 2. pol. srpna 2016 

– Po vyhlášení technické specifikace bude zahájena novelizace 

 

• Novelizace s vyhlášením technické specifikace  

 

– Bude upravovat již i povinnosti zasílání a oznamování, které jsou 

do zahájení činnosti systému v odložené účinnosti 

– Např: Přehled o finančních tocích a herních procesech 

souvisejících s danou technickou hrou (odložená účinnost do 

jednoho roku ode dne vyhlášení technické specifikace) 

 

 

 
 



Vyhláška d) 

• rozsah technických parametrů pro informační systém provozování 

hazardních her, požadavků na ochranu a uchovávání herních a 

finančních dat, požadavků na přenášená data, způsob přenosu dat, 

zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich technické 

parametry. 

 

• Zahájení prací společně s vyhlášením technické specifikace  



 

Děkujeme Vám za Vaši pozornost 


