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Verze 2.0 zahrnuje úpravy v návaznosti na vydané stanovisko č.j. MF-20005/2021/73-1 
týkající se sjednocení výkladu týkajícího se okamžiku nabývání právní moci 

a účinnosti rozhodnutí vydaných podle zákona o hazardních hrách.  

Úpravy se konkrétně týkají kapitoly 2) tohoto stanoviska. 
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1) Úvodní informace 
S ohledem na četné dotazy týkající se vydávání základního povolení navazujícího 
na stávající platné a účinné základní povolení a s tím související vydávání povolení 
k umístění herního prostoru, vydává Ministerstvo financí níže uvedené stanovisko. Cílem 
tohoto stanoviska je odpovědět na nejčastější dotazy související s danou problematikou 
a předejít tak nechtěnému přerušení provozování hazardních her. S případnými konkrétními 
dotazy, které nejsou v tomto stanovisku řešeny, se můžete obracet na Ministerstvo financí 
prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu: podatelna@mfcr.cz.  
 
Ministerstvo financí zároveň upozorňuje na skutečnost, že jako orgán moci výkonné není 
oprávněno k autoritativnímu výkladu právních předpisů. Tato pravomoc náleží soudům, 
a to pouze v konkrétních případech. Toto stanovisko tak není a ani nemůže být závazným 
výkladovým stanoviskem k zákonu o hazardních hrách. 

2) Žádost o zrušení ZP a PUHP 
Vydání nového základního povolení dle ustanovení § 86 a násl. zákona o hazardních hrách 
je podmíněno zánikem nebo zrušením dosavadního základního povolení nejpozději ke dni 
účinnosti nového základního povolení, a to s ohledem na skutečnost, že provozovatel 
nemůže mít v jeden okamžik dvě platná a účinná základní povolení na tutéž hazardní hru.  
 
K zániku základního povolení dochází nejčastěji uplynutím doby, na kterou bylo základní 
povolení uděleno. V případě, že provozovatel zvažuje možnost podání žádosti o vydání 
nového základního povolení, jehož právní účinky mají nastat před uplynutím doby platnosti 
stávajícího základního povolení, je nezbytné podat žádost o zrušení dosavadního základního 
povolení. V žádosti o zrušení základního povolení může provozovatel stanovit konkrétní 
datum, ke kterému má rozhodnutí o zrušení základního povolení nabýt účinnosti, uvedené 
lze rovněž v žádosti podmínit vyhověním žádosti o vydání nového základního povolení. Toto 
datum by se mělo shodovat se dnem, ve kterém nabude účinnosti nové základní povolení, 
pakliže má být zajištěn plynulý provoz hazardní hry (např. rozhodnutí o zrušení základního 
povolení nabude účinnosti 5. 7. 2021 a základní povolení nabude účinnosti dne 5. 7. 2021 – 
v tomto případě, za předpokladu, že budou rozhodnutí pravomocná, zanikne oprávnění 
plynoucí z předchozího základního povolení uplynutím posledního okamžiku dne 5. 7.  2021, 
oprávnění plynoucí z nového základního povolení vznikne také uplynutím posledního 
okamžiku dne 5. 7. 2021 )1.  
 
Ministerstvo financí provozovatelům doporučuje uvádět ve svých žádostech o vydání nebo 
zrušení základního povolení všechny skutečnosti, ze kterých je patrné, co je předmětem 
žádosti (např. v žádosti o zrušení základního povolení uvést, že na tuto žádost navazuje 
žádost o vydání základního povolení s odloženou účinností), aby se tím předešlo 
případnému nedorozumění, prodlužování správního řízení a aby byl předmět podané žádosti 
jednoznačně vymezen. 
 
S ohledem na množství dotazů spojených s otázkou navázání základních povolení, 
a očekávánému nárůstu nápadu takových žádostí doporučujeme podat žádosti 
s dostatečným časovým předstihem před datem předpokládané účinnosti rozhodnutí, 
případně uvést v žádosti o zrušení základního povolení informaci, že účinnost vydávaného 
rozhodnutí o zrušení má být provázána s účinností nově vydávaného základního povolení. 

                                                            
1 Stanovisko odboru 73 týkající se okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí vydávaných podle 
zákona o hazardních hrách dostupné ZDE. 

mailto:podatelna@mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/zadatele-a-provozovatele/stanoviska/2021/stanovisko-k-okamziku-nabyvani-pravni-mo-42324
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Informaci týkající se účinnosti lze v návaznosti na vývoj konkrétního správního řízení pak 
v jeho průběhu konkrétněji specifikovat. Zákon o hazardních hrách provozovatele 
ve stanovení odložené účinnosti výslovně neomezuje, avšak Ministerstvo financí, s ohledem 
na dodržení základních zásad sledovaných právní úpravou zákona o hazardních hrách, 
nebude vydávat rozhodnutí o zrušení základního povolení s delší odloženou účinností než 
zpravidla 2-3 měsíce od data vydání takového rozhodnutí.   
 
V případě žádosti o zrušení základního povolení k provozování loterií dle § 3 odst. 2 písm. a) 
zákona o hazardních hrách je pak vhodné uvést, zda provozovatel zamýšlí pokračovat 
v emisi losů okamžité loterie vydaných v souladu se stávajícím základním povolením 
či nikoli. 
 
V souvislosti se zrušením základního povolení dochází k zániku všech povolení k umístění 
herního prostoru, která navazují na toto základní povolení, a to v souladu s § 104 písm. b) 
zákona o hazardních hrách. Není tedy bezpodmínečně nutné žádat o zrušení povolení 
k umístění herního prostoru, pokud povolení k umístění herního prostoru nemají být zrušena 
dříve než je požadované datum zrušení základního povolení. Právě skutečnost, že povolení 
k umístění herního prostoru jsou navázána na vydané základní povolení, vede k tomu, 
že povolení k umístění herního prostoru jsou vydávána nejdéle na dobu trvání základního 
povolení uděleného k provozování hlavní činnosti v herním prostoru. Doba povolení 
provozování kasina proto nesmí překračovat dobu, na kterou bylo vydáno základní povolení 
k provozování živé hry, jehož je provozovatel držitelem ke dni vydání žádosti, maximální 
doba právních účinků se pak stanoví na dobu 3 let. Obdobně je tomu v případě žádostí 
o vydání povolení k umístění herny, jehož platnost nesmí přesáhnout platnost základního 
povolení vydaného pro provozování technické hry land-based. Pokud by v některých 
případech došlo k tomu, že by byla platnost povolení k umístění herního prostoru skutečně 
delší, než je platnost základního povolení k hlavní činnosti v herním prostoru, došlo 
by i přes toto v případě zániku nebo zrušení tohoto základního povolení k zániku povolení 
k umístění herního prostoru podle § 104 písm. b) zákona o hazardních hrách.2 V opačném 
případě by docházelo k absurdním situacím, kdy by provozovatel mohl na základě povolení 
k umístění herního prostoru provozovat hazardní hru na dané adrese, ačkoliv by platnost 
základního povolení již uplynula. Provázanost těchto dvou správních aktů je kromě zákonné 
textace prakticky vyjádřena ve výroku povolení k umístění herního prostoru, a to uvedením 
konkrétní spisové značky, pod kterou je základní povolení opravňující k provozu dané 
hazardní hry, vydáno. Nicméně ani neuvedení spisové značky základního povolení ve výroku 
povolení k umístění herního prostoru by automaticky neznamenalo, že by toto základní 
povolení po svém zrušení nebo zániku mohlo být bez dalšího zastoupené jiným.   
 
Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud dojde ke zrušení základního povolení k hlavní činnosti 
v herním prostoru a provozovatel má i nadále záměr na tomto místě provozovat herní 
prostor, je nutné znovu zažádat o nové povolení k umístění herního prostoru podle § 97 
a násl. zákona o hazardních hrách.  
 

3) Žádost o vydání ZP a PUHP 
Žádost o vydání základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru musí 
splňovat všechny podmínky a náležitosti stanovené zákonem o hazardních hrách. Zákon 

                                                            
2 V případě, že základní povolení pro technickou hru zanikne nebo je zrušeno dříve před uplynutím platnosti 
povolení k umístění kasina, tak lze dovodit, že povolení k umístění kasina zaniká pouze v části týkající se 
technické hry. Pro opětovné umožnění provozování technické hry v kasinu je nutné podat žádost o změnu 
tohoto povolení k umístění herního prostoru.  
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o hazardních hrách neupravuje zjednodušený proces vydávání základního povolení 
v souvislosti s vydáváním základního povolení žadateli, kterému již základní povolení 
na předchozí období bylo vydáno.  
 
Ministerstvo financí musí při své činnosti postupovat v souladu se zákonnou úpravou, tedy 
ustanoveními zákona o hazardních hrách a mimo jiné také v souladu se zásadou materiální 
pravdy zakotvenou v ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle které musí správní orgán postupovat tak, 
aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V souladu s touto zásadou 
a také se zásadou zákonnosti, tj. povinnosti správního orgánu postupovat v souladu 
se zákony a ostatními právními předpisy, je pak nutné doložit k žádosti o vydání základního 
povolení nebo povolení k umístění herního prostoru všechny podklady vyžadované 
zákonem.  
 
Ačkoliv zákon o hazardních hrách ukládá, že je třeba doložit splnění určitých podmínek 
stanovených v zákoně o hazardních hrách, není nezbytně nutné dokládat ty přílohy, u nichž 
není omezena platnost, případně ty, které stále splňují stáří dokumentu ve smyslu 
§ 88  odst. 1, resp. § 99 odst. 1 zákona o hazardních hrách. V takovém případě stačí 
odkázat Ministerstvo financí nebo příslušný obecní úřad na využití dokumentu z jiného 
konkrétního správního řízení, ve kterém byl tento dokument doložen, resp. kdy byla 
oznámena změna dle ustanovení § 93 nebo § 101 zákona o hazardních hrách spolu 
s doložením příslušného dokumentu a požádat Ministerstvo financí nebo příslušný obecní 
úřad o využití tohoto dokumentu výslovným odkazem v podávané žádosti, pokud je daná 
příloha i nadále aktuální. Také v případě skutečností, které může Ministerstvo financí získat 
z obchodního rejstříku České republiky, stačí na tento rejstřík odkázat a požádat o využití 
těchto informací z veřejně přístupného rejstříku. Pokud se jedná o dokumenty, které 
si Ministerstvo financí nebo obecní úřad nemohou obstarat sami nebo které mají omezenou 
platnost, je nezbytně nutné, aby byly opětovně doloženy při podání žádosti o vydání 
základního povolení (např. výpis z rejstříku trestů u cizích státních příslušníků), resp. 
povolení k umístění herního prostoru.   
 
Pokud se jedná o vydávání povolení k umístění herního prostoru, zde je třeba zmínit, že tato 
povolení jsou navázána na základní povolení a vyhovění této žádosti je tedy odvislé 
od vydání nového základního povolení. Doložení základního povolení je totiž jednou z příloh 
žádosti o vydání herního prostoru, platnost povolení k umístění herního prostoru může 
pak být platností základního povolení ovlivněna, jak bylo popsáno výše.  
 
Obecním úřadům, které vydávají povolení k umístění herního prostoru, Ministerstvo financí 
doporučuje ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k umístění herního prostoru 
uvádět spisovou značku základního povolení. Takovou povinnost zákon o hazardních hrách 
sice explicitně neukládá, nicméně potřebu uvést spisovou značku základního povolení, 
ke kterému se povolení k umístění herního prostoru inherentně vztahuje, lze však dovodit 
právě ze vztahu základního povolení a povolení k umístění herního prostoru. Na několika 
místech zákon o hazardních hrách podmiňuje samotné vydání a účinnost povolení 
k umístění herního prostoru platností základního povolení, konkrétně tak činí v § 97 odst. 3 
a § 104 písm. b) zákona o hazardních hrách. Bylo by zcela v rozporu s požadavkem právní 
jistoty3, kdyby se ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k umístění herního 
prostoru spisová značka základního povolení neuváděla. V opačném případě by byl 
znemožněn postup podle § 104 písm. b) zákona o hazardních, kdy je třeba mít základní 
povolení s povolením k umístění herního prostoru provázané (k tomu blíže viz dále v této 
kapitole),  současně by došlo ke ztíženému výkonu dozorové činnosti. 
                                                            
3 Ten souvisí s principem právního státu, který je imanentní principu předvídatelnosti práva a zákazu libovůle 
orgánu veřejné moci (bod 20. I. ÚS 420/09). 
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Nadto je nutno uvést, že obec při vydávání povolení k umístění herního prostoru 
nevychází pouze ze skutečnosti, že žadateli bylo uděleno základní povolení k provozování 
příslušné hry, ale musí ze samotného textu základního povolení ověřit, že provozovatel 
může danou hazardní hru provozovat způsobem land-based. Dále je předmětem posouzení 
zejména to, zda základní povolení obsahuje oprávnění k provozování příslušné hazardní hry, 
která má být v herním prostoru provozována, zda provozovatel může provozovat typy 
technických zařízení, o jejichž umístění provozovatel žádá apod. Vzhledem k tomu, že 
v případě nově vydaných základních povolení budou rovněž podmínky pro jeho vydání 
posuzovány opětovně, nelze bez dalšího posouzení, ke kterému musí dojít ve správním 
řízení, předpokládat automatickou akceptaci nově vydaného základního povolení jako 
podkladu pro vydání povolení k umístění herního prostoru.  
 
K podávaným žádostem je nutno přihlížet individuálně v návaznosti na to, co je jejich 
předmětem (jinak bude posuzována žádost o zrušení základního povolení, jinak žádost 
o jeho vydání) a v návaznosti na složitost obstarávání předmětných podkladů (například 
doplnění podkladů doručovaných ze zahraničí bude pravděpodobně více časově náročné 
než obstarání konkrétního podkladu z České republiky), samozřejmě při respektování 
zásady rovného přístupu a zacházení ve skutkově obdobných okolnostech daného případu. 
S ohledem na hladký průběh správního řízení lze doporučit, aby k podání žádosti ze strany 
žadatele docházelo až za situace, kdy bude mít veškeré podklady vyžadované zákonem 
o hazardních hrách kompletní, po podání žádosti by mělo docházet k doplňování podkladů 
pouze výjimečně, případně by mělo docházet k opravám podkladů již zaslaných 
za předpokladu, že obsahují formální či obsahové nedostatky. Pokud bude takový postup 
ze strany žadatelů dodržován a žádosti včetně podkladů nebudou vykazovat vady, lze 
předpokládat, že proces vydávání základního povolení bude výrazně méně časově náročný.  
 
Také při vydávání základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru je rovněž 
klíčové, s jak velkým časovým odstupem žádá provozovatel o odložení účinnosti případného 
rozhodnutí. Zákon o hazardních hrách provozovatele ve stanovení odložené účinnosti 
výslovně neomezuje, avšak Ministerstvo financí s ohledem na dodržení základních zásad 
sledovaných právní úpravou zákona o hazardních hrách tj. prokazovat podmínky pro vydání 
základního povolení s nevelkým časovým odstupem od podání žádosti (např. podmínka stáří 
vydávaných dokumentů posuzovaná k datu podání žádosti nebo podmínka absence 
likvidace či pravomocného vyhlášení úpadku v posledních třech letech od vydání rozhodnutí) 
nebude vydávat základní povolení s delší odloženou účinností než zpravidla 2-3 měsíce 
od data vydání takového rozhodnutí.  
 
S ohledem na shora uvedené, tedy relativně individuální průběh každého konkrétního 
správního řízení v návaznosti na povahu a kvalitu dokládaných dokumentů, odvislý rovněž 
od celkového nápadu agendy, doporučuje Ministerstvo financí formulovat v žádosti 
odloženou účinnost základního povolení, o které je žádáno, buď s dostatečným časovým 
odstupem od podání takové žádosti, anebo podat informaci, že účinnost vydávaného 
základního povolení má být provázána s účinností požadovaného zrušení předchozího 
základního povolení vydaným pod konkrétní spisovou značkou. Informaci týkající 
se požadované účinnosti rozhodnutí lze v návaznosti na vývoj konkrétního správního řízení 
pak v jeho průběhu konkrétněji specifikovat.  

4) Kauce 
Žadatel o vydání základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru musí 
poskytnout kauci, a to buď ve formě složení peněžních prostředků na zvláštní účet 
Ministerstva financí, nebo bankovní zárukou, kterou Ministerstvo financí přijalo. Uvedené 
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vyplývá z ustanovení § 87 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 89 zákona o hazardních hrách 
u základního povolení a z ustanovení § 98 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 100 zákona 
o hazardních hrách u povolení k umístění herního prostoru. 
 
Poskytnutí kauce formou odkázání na stávající kauci složenou formou peněžních 
prostředků na zvláštním účtu Ministerstva financí dle § 89 odst. 1 písm. a) nebo § 100 odst. 1 
písm. a) zákona o hazardních hrách není vyloučeno, avšak Ministerstvo financí je 
přesvědčeno o tom, že v takovém případě nelze dosáhnout plynulého provozu 
předmětných hazardních her.  
 
Uvedené vyplývá ze skutečnosti, že v případě zrušení základního povolení, povolení 
k umístění herního prostoru nebo jejich zániku dochází k aplikaci ustanovení § 90, resp. 
§ 100a zákona o hazardních hrách, kdy je Ministerstvo financí povinno zkoumat, zda 
v souvislosti s provozováním hazardních her nevznikly závazky vymezené v § 89 odst. 4 
zákona o hazardních hrách, které by bylo z kauce nezbytné uhradit. Tento proces vyžaduje 
učinění určitých kroků ze strany Ministerstva financí, tj. ověření nedoplatků, případně důvodů 
pro stavení běhu lhůty u orgánů finanční a celní správy a ověření případných přihlášek 
k uhrazení nevyplacených výher sázejících. Vydání nového základního povolení nebo 
povolení k umístění herního prostoru by tak bylo vázáno na ukončení a vypořádání tohoto 
procesu (teprve v okamžiku zjištění, že je zde vratitelný přeplatek, lze na tento přeplatek 
odkázat jako na kauci poskytnutou v souvislosti s žádostí o vydání základního povolení nebo 
povolení k umístění herního prostoru). Zároveň je třeba upozornit na možnost stavení běhu 
lhůty pro vypořádání závazků z důvodu vedení řízení podle § 90 odst. 2 a § 100a odst. 2 
zákona o hazardních hrách. 
 
V případě, že je kauce složená podle § 89 odst. 1 písm. b) nebo § 100 odst. 1 písm. b) 
zákona o hazardních hrách ve formě bankovní záruky, může být proces zjišťování závazků 
vymezených v § 89 odst. 4 zákona o hazardních hrách delší, a to s ohledem na lhůtu 
stanovenou v § 90 odst. 3 resp. 100a odst. 3 zákona o hazardních hrách.  
 
V případě, že by totožná kauce byla použita pro další základní povolení, bylo by této 
možnosti Ministerstvo financí defacto zbaveno. Zároveň by mohlo docházet k situacím, kdy 
by došlo v důsledku hrazení závazků vymezených v § 89 odst. 4 zákona o hazardních hrách 
ke snížení kauce pod zákonný limit, přestože by zde bylo nadále platné a účinné nové 
základní povolení, což by bylo v rozporu s úpravou institutu tak, jak je v zákoně zakotvena. 
Z uvedeného vyplývá, že není dostačující, pokud je platnost bankovní záruky pouze 
prodloužena, případně pokud je odkázáno na použití již složených peněžních prostředků 
na zvláštním účtu Ministerstva financí jako kauce pro předchozí základní povolení. Pokud 
mají základní povolení na sebe plynule navazovat, je pro vydání nového základního povolení 
nezbytné doložit novou bankovní záruku či složit peněžní prostředky na účet vedený 
Ministerstvem financí v odpovídající výši.  
 
Ministerstvo financí je přesvědčeno o tom, že poskytnutí dalších kaucí, tak jak bylo popsáno 
výše, je v souladu se zásadou zákonnosti zakotvenou v ustanovení § 2 správního řádu. 
Nadto je třeba připomenout, že se zpravidla bude jednat pouze o dočasný stav, kdy jakmile 
budou všechny případné závazky provozovatele vypořádány, dojde k poukázání vratitelného 
přeplatku na bankovní účet provozovatele, resp. dojde k vrácení bankovní záruky.  
 
V souvislosti s uvedeným Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. 1. 2021 došlo k novelizaci 
ustanovení zákona o hazardních hrách upravujícího problematiku kaucí skládaných k žádosti 
o povolení k umístění herního prostoru. Dle § 100a odst. 1 zákona o hazardních hrách vrací 
Ministerstvo financí provozovateli vratitelný přeplatek do 90 dnů ode dne doručení žádosti 
provozovatele o jeho vrácení. Pokud tedy provozovatel eviduje, že má na kauci složeno více 
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peněžních prostředků, než je pro kauci pro příslušný provoz podle zákona o hazardních 
hrách potřebné, musí o vrácení Ministerstvo financí výslovně požádat. 

5) Převedení uživatelského konta 
Zákon o hazardních hrách stanoví povinnost zřízení uživatelského konta u hazardních her 
podle § 3 odst. 2 písm. b) a e) zákona o hazardních hrách a dále pak také u internetových 
hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) ve spojení s § 73 zákona o hazardních hrách.  
 
Stran problematiky evidence uživatelských kont uvádíme, že ačkoliv je registrace účastníků 
hazardních her vyžadována zákonem o hazardních hrách, stále se jedná o vztah mezi 
provozovatelem hazardních her a osobou žádající o registraci. V průběhu procesu registrace 
osoby žádající o registraci dochází k předání osobních údajů, se kterými musí provozovatel 
hazardní hry nakládat v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Konečné 
posouzení, za jakých podmínek byl souhlas udělen a zda je tedy dotčen změnou základního 
povolení, je pak na posouzení provozovatele tak, aby dostál svým povinnostem plynoucím 
z právní úpravy ochrany osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů nespadá 
do gesce Ministerstva financí. Obecně však Ministerstvo financí zastává názor, že vydáním 
nového základního povolení nedochází ke změně subjektů tohoto vztahu a není tak 
bezpodmínečně nutná nová registrace stávajících účastníků hazardních her z hlediska 
právní úpravy zákona o hazardních hrách. Zároveň však je třeba zajistit, aby došlo 
k plynulému navázání původního základního povolení na nové základní povolení. Pokud by 
došlo k situaci, kdy mezi právními účinky předchozího a nově vydávaného základního 
povolení neproběhlo plynulé navázání provozu, je nezbytné, aby veškerá uživatelská konta 
byla náležitě vypořádána postupem popsaným ve schváleném herním plánu a následně 
na základě nově vydaného základního povolení byli zájemci o účast na hazardních hrách 
znovu registrováni. Následně může být opět standardním způsobem zřízeno uživatelské 
konto danému účastníku hazardní hry.  
 

6) Postup pro zahájení provozování 
Ministerstvo financí upozorňuje, že ačkoliv je zájmem provozovatelů hazardních her plynulý 
přechod ze stávajícího základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru 
na nové základní povolení resp. povolení k umístění herního prostoru tak, aby nedošlo 
k žádnému přerušení provozování příslušné hazardní hry, nic to nemění na skutečnosti, 
že fakticky dojde k ukončení provozování hazardní hry v rámci stávajícího povolení 
a k zahájení provozování hazardní v rámci nového povolení. S tím souvisí i povinnosti 
provozovatele vyplývající jak ze zákona o hazardních hrách, tak také z prováděcích předpisů 
k zákonu o hazardních hrách a v neposlední řadě také z vydaného povolení. 
 
Předně se jedná o povinnost oznámení ukončení nebo zahájení provozování hazardní 
hry, případně koncového zařízení technické hry nebo hracího stolu živé hry ve vztahu 
k hernímu prostoru, příslušnému orgánu celní správy, případně Ministerstvu financí, 
způsobem stanoveným v ustanovení § 12 vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování 
a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat 
a jiných technických parametrech přenosu dat (dále jen „vyhláška č. 10/2019 Sb.“). Tato 
povinnost plyne jednak ze základního povolení, které bude předmětem zrušení (vzhledem 
k povinnosti ukončování provozu), tak bude také plynout z nově vydávaného základního 
povolení. 
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Dále je pak v souladu s vyhláškou č. 10/2019 Sb. nezbytné kontaktovat orgán vykonávající 
dozor (v daném případě celní úřad místně příslušný podle sídla provozovatele, nemá-li 
provozovatel sídlo na území České republiky, je k tomuto oznámení místně příslušný Celní 
úřad pro Plzeňský kraj) a oznámit mu údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování 
automatizovaného výstupu ve smyslu § 108a odst. 1 zákona o hazardních hrách 
vymezených v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 10/2019 Sb. Pokud by se provozovatel rozhodl i nadále 
využívat stejné údaje, včetně jednotlivých certifikátů, může rovněž tuto skutečnost sdělit 
příslušnému celnímu úřadu a současně jej požádat, aby si tyto údaje podle § 6 odst. 2 
správního řádu obstaral, jelikož je již má ve své úřední evidenci.  
 
Provozovatel je rovněž povinen oznámit4 Ministerstvu financí, zda je i nadále platný certifikát, 
který byl provozovatelem nahlášen za účelem výměny informací a dat mezi informačním 
systémem provozování hazardních her a informačními systémy provozovatelů hazardních 
her podle vyhlášené Kompletní technické specifikace informačního systému provozování 
hazardních her (AISG)5. Tento certifikát umožňuje zejména dálkovým způsobem ověření 
totožnosti a věku osob žádajících o registraci a ověření, zda konkrétní osoba je nebo není 
zapsána v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Obdobné 
rovněž plyne pro nahlašování kontaktních osob pro Service Desk Ministerstva financí 
a kontaktních osob pro certifikáty6. Veškerá tato oznámení je provozovatel povinen učinit 
způsobem podle § 12 odst. 2 vyhlášky č. 10/2019 Sb., a to před opětovným zahájením 
provozování hazardních her.  
 

 

                                                            
4 Podrobnější informace k zaevidování a ukončení certifikátů jsou dostupné pod odkazem ZDE. 
5 Kompletní technická specifikace je dostupná pod odkazem ZDE. 
6 Podrobnější informace k zaevidování a ukončení kontaktních osob jsou dostupné pod odkazem ZDE. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-provozovatele/certifikaty-provozovatelu/2020/informace-k-evidenci-certifikatu-provozo-39427
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-provozovatele/service-desk-mf/2020/service-desk-ministerstva-financi-v-souv-38100
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