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Rejstřík vyloučených osob



Osoby zapisované do rejstříku vyloučených 
osob

Do Rejstříku vyloučených osob jsou zapisovány fyzické osoby:

• které o zápis samy požádají,

• které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona

upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

• které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího

pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,

• vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,

• kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,

• kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích

přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního

zákoníku,

• které mají k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní

výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném (platné od 1. 7. 2022).



Přenosy údajů do rejstříku vyloučených osob                
z jiných systémů orgánů veřejné moci

Automatický přenos dat do RVO z jiných systémů:

• Ministerstvo spravedlnosti (ISIR) – údaje o osobách, které jsou v úpadku

• Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• OKNouze – údaje o osobách, které:

• pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení

• jsou společně posuzovanou osobou

• OKCentrum - údaje o osobách, které mají k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou 
neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné



Aktuálně vyloučené osoby (stav k 21. 11. 2022)

Aktuálně vyloučeno 196 831 osob
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4 863 60 481 23 870 105 126 2 52 6 663

Počty osob s jednotlivými důvody vyloučení:
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Osoby s důvodem vyloučení
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Osoby s důvodem vyloučení
Společně posuzovaná osoba pro dávky v hmotné nouzi
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Osoby s důvodem vyloučení 
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Osoby s důvodem vyloučení 
Zdržet se hraní HH/ochranné léčení nebo Zákaz her a sázek
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Osoby s důvodem vyloučení
Náhradní výživné
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Osoby zapsané na Vlastní žádost 
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Ověřování osob



Ověření osoby - správnost údajů  

• Zasílané povinné identifikační údaje musí být správné a úplné

• Nepovinné údaje musí být také správné, jsou-li vyplněny

• Odpovědi ze služby ověření osoby jsou poskytovány výlučně na základě provozovatelem

zaslaných údajů (identifikační údaje nebo HID)

• Nesprávné údaje mohou vést k:

• odmítnutí zprávy kvůli chybě

• vytvoření duplicit

• nejednoznačným odpovědím (neověřeno)

• Odpovědnost za správnost zaslaných údajů v rámci požadavku nese provozovatel



Principy ověřování dle důvodů 

Ministerstvo financí doporučuje u důvodu Vstup do herního prostoru zasílat v požadavku herní

identifikátor osoby (HID) nikoliv identifikační údaje.
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Příklady nesprávně zaslaných údajů

• Číslice ve jméně nebo příjmení

• Znaky z azbuky nebo specifické znaky z vietnamštiny

• Stát uvedený v jiné položce (Obec: Slovensko, Ulice: Slovensko)

• Číslo popisné v položce ulice

• Číslo orientační uvedeno k číslu popisnému



Chybové zprávy 1

• Požadavky na ověření nebo změnu jsou na vstupu kontrolovány na formální správnost.

Pokud nevyhoví nějaké kontrole, RVO odpoví zprávou o chybě vč. upřesnění (faultstring).

Kód Popis Faultstring

9001 Struktura datové zprávy není validní. Struktura datové zprávy není validní.

9002 Datová zpráva není podepsána. Datová zpráva není podepsána.

9003 Zpráva je chybně podepsána. Zpráva je chybně podepsána.

9004 Certifikát není zaevidován. Certifikát není zaevidován.

9005 Platnost certifikátu vypršela. Platnost certifikátu vypršela.

9006 Platnost certifikátu je na žádost provozovatele dočasně pozastavena. Platnost certifikátu je na žádost provozovatele dočasně

pozastavena.

9007 Používání certifikátu bylo ministerstvem ukončeno. Používání certifikátu bylo ministerstvem ukončeno.

9010 Herní identifikátor osoby (HID) nenalezen.

Pozn. Pouze pro služby „Ověření osoby“, „Změnit údaje osoby“.

Herní identifikátor osoby (HID) nenalezen.

9011 Číslo dávky neexistuje.

Pozn.: Pouze pro službu „Získání výsledků hromadného ověření osob“.

Číslo dávky neexistuje.

9012 Nelze změnit údaje osoby evidované v ROB.

Pozn.: Pouze pro službu „Změnit údaje osoby“.

Nelze změnit údaje osoby evidované v ROB.



Chybové zprávy 2

Kód Popis Faultstring

9020 Obsah datové zprávy neodpovídá 

specifikaci.

 Prázdná hodnota v povinné položce

 Chyba v IČO nebo VČP

 Chyba ve státním občanství

 Chyba v datu narození

 Chyba v okresu místa narození

 Chyba v obci místa narození

 Chyba ve státu místa narození ve světě – nesmí obsahovat CZ

 Chyba v obci trvalého pobytu

 Chyba ve státu trvalého pobytu

 Chyba ve státu trvalého pobytu ve světě – nesmí obsahovat CZ

 Chyba ve státu narození

 Chybný kód obce narození

 Chybné PSČ 

 Kladné číslo %s neodpovídá specifikaci. (%s je v chybě nahrazeno zadaným číslem)

9999 Datová zpráva nebyla zpracována kvůli 

technické chybě.

 Datová zpráva nebyla zpracována kvůli technické chybě.

 Duplicitní požadavek.



Chybové zprávy - kód

Příklad:

<soap:Fault>

<faultcode>soap:Client</faultcode>

<faultstring>cz.cca.aisg.rovo.error.ApiError: Chyba v obci místa narození

</faultstring>

<detail>

<ErrorMessage xmlns="http://hazard.mfcr.cz/rovo/v1">

<Kod>9020</Kod>

<Popis>Obsah datové zprávy neodpovídá specifikaci.</Popis>

</ErrorMessage>



Dotazy provozovatelů



Dotazy provozovatelů

Ztotožňování nerezidentů

Jak probíhá ztotožňování nerezidentů v případě, že mají na různých dokladech odlišné identifikační údaje? Setkali jsme se

s rozdíly v datu narození, různým přepisem hlásek (nejtypičtějším případem je ostré ß nebo ö), chybějícími prostředními jmény

a podobně. Jaká konkrétní sada latinky je systémem podporována? Případně existuje nějaká transkripční tabulka pro znaky

v této sadě neobsažené?

Odpověď: Dle sdělení SZR povoluje ROB ve jméně a příjmení tyto znaky:

• upper ascii: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

• lower ascii: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• latinka: 

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþĀāĂăĄąĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģ

ĤĥĦħĨĩĪīĮįİıĲĳĴĵĶķĸĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŊŋŌōŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸÿŹźŻżŽžȘșȚțḂḃḊḋḞḟṀṁṖṗṠṡṪ

ṫẀẁẂẃẄẅỲỳ

• ze speciálních znaků lze zadat: mezera, apostrof, pomlčka a tečka Název znaku Znak UTF-8

Mezera 20

Apostrof ' 27

Pomlčka - 2d

Tečka . 2e



Dotazy provozovatelů

Změna údajů osoby nalezené v ROB

Jak postupovat v případě změny údajů osoby nalezené v ROBu?

Odpověď:

Údaje osob nalezených v ROBu se pravidelně automaticky aktualizují. Provozovatel nemá zasílat do RVO

změny údajů těchto osob.

Pokud by osoba nebyla v ROBu nalezena, tak postup pro změnu údajů je uveden v technické specifikaci

k RVO (zde) v kapitole 3.1.4 Změna údajů osoby.

Osoby vyloučené z účasti na hazardních hrách na vlastní žádost

Je existence rejstříku vyloučených osob důvodem k udělení zákazu vstupu do provozu na základě vlastní

žádosti klienta (Self-blacklist)?

Odpověď:

Pokud je osoba zapsána v RVO na vlastní žádost, musí jí být zamezen i přístup do herního prostoru.

§ 17 - Osobu zapsanou v rejstříku nesmí provozovatel vpustit dále do herního prostoru a nesmí jí umožnit

zřídit nebo používat uživatelské konto.

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-rvo/pro-provozovatele/kompletni-technicka-specifikace-rvo/kompletni-technicka-specifikace--rvo-36886


Dotazy provozovatelů

Přepis adres

Jaký je správný přepis sídel v zahraničí? Jsou města, u kterých se vyskytuje na dokladech několik

přepisů, jako například Krems and der Donau / Krems a d Donau a Krems…. Dále se setkáváme s

případy, kdy je v dokladu přepis názvu obce či sídla do jazyka autority vydávající doklad Budweiss /

Pilsen. Je možné, tato města psát i v tomto přepisu, nebo je třeba je přeložit do ČJ?

Odpověď:

Údaje adres se přepisují z dokladů tak, jak jsou tam uvedeny (u zahraničních adres). Pokud jde o

českou adresu (např. obec narození), pak je třeba uvést název v českém jazyce, protože je kontrolován

proti číselníku obcí a např. Pilsen nebude nalezena a bude vrácena chyba, je nutné uvést Plzeň.

Validace

Plánují se nějaké implementovat další validační kontroly pro volání, jako byla evidence sídel?

Odpověď:

Uvažuje se o kontrole na povolené znaky latinky, ev. délku řetězců, zejm. pro jméno a příjmení.



Změny a aktuality týkající se RVO



Identifikace fyzické osoby

• Zrušení uvádění rodného čísla na občanských průkazech k 31. 12. 2023 =>

navrhujeme vypuštění toho údaje jako identifikačního údaje fyzické osoby, povinným

identifikačním údajem by bylo vždy datum narození.

 Dopady do legislativy (bude nutná úprava):
• § 130 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

• § 13 vyhlášky č.208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, …..

• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti……

• Rozšíření možnosti ztotožnění fyzické osoby v ROB dle druhu a čísla dokladu =

návrh MF k diskuzi =>menší chybovost identifikačních údajů fyzické osoby pro

identifikaci v ROB => méně duplicitně zaevidovaných fyzických osob.



Reporting herních a finančních dat



Změny a aktuality v reportingu



Plánované změny při přijímání 
automatizovaných výstupů

1) Obsah potvrzovacího balíčku

2) Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných výstupů a chybových kódů 

Analytického modulu

Potvrzovací balíček OK

- potvrzuje formální správnost balíčku, nikoli věcnou

- formálně správný je balíček, pokud je v předepsaném formátu a struktuře, je zapečetěn uznávanou

elektronickou pečetí provozovatele, je zašifrován pomocí veřejného klíče orgánu vykonávajícího

dozor a neobsahuje herní a finanční data, která do něj zjevně nepatří

- formální správnost datového balíčku značí, že je tento balíček způsobilý k dalšímu strojovému

zpracování, protože byly dodrženy základní požadavky na způsob jeho poskytování. Formální

správnost automatizovaného výstupu nelze považovat za správnost věcnou, neboť věcnou

správnost nelze odhalit při formální automatizované kontrole při přijímání balíčku.



Obsah potvrzovacího balíčku

- Kromě návratového statusu potvrzovacího balíčku (OK/ERR) sledovat i obsah souboru

db-validation-errors.csv

- chyby označené jako „error“ nebo „warning“

- „error“ – informují o nesplnění validace

- „warning“ - nevedou k odmítnutí přijetí automatizovaného výstupu, pouze
u validací, u kterých je v okamžiku zpracování automatizovaného výstupu
nastavena nulová váha (např. z důvodů čištění dat)



Obsah potvrzovacího balíčku – oprava chyb

- Kromě návratového statusu potvrzovacího balíčku (OK/ERR) sledovat i obsah souboru

db-validation-errors.csv

- návratový status ERR – odmítnutý balíček

- Chyby označené jako „error“ opravit v rámci další poskytované verzi
automatizovaného výstupu

- Mohou se objevit chyby „error“ i „warning“

- návratový status OK – přijatý balíček

- nepředpokládá se oprava těchto chyb (ani „error“ ani „warning“) v tomto
automatizovaném výstupu

- chybám věnovat pozornost, aby se tyto chyby v dalších automatizovaných
výstupech již nadále neobjevovaly



Změny obsahu potvrzovacího balíčku

- Z každého validovaného CSV souboru se do souboru zapisuje maximálně 1 000 řádků
chyb navýšení na 100 000 v rámci jednoho csv

- Na jednom řádku dosud docházelo ke zgrupování chyb  nyní každá chyba samostatný
řádek



Seznam vstupních kontrol (validací) 
automatizovaných výstupů a chybových kódů 

Analytického modulu

- V aktualizované formě zveřejněno na webu MF – zde

Záložka Columns

- pro všechny položky uvedené v jednotlivých datových souborech jejich pořadí v záznamu,

popis, vyžadovaný datový typ, pravidla pro nevyplnění a měnitelnost položek (nullable,

changeable)

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-11-10_DQ-Kontroly-ver005.xlsx


Pravidla changeable

NOT CHANGEABLE: Pole v daném řádku již bylo dříve vykázáno za některý předchozí časový slot a nesmí měnit

svoji hodnotu. Kontrola validací: ERR_FIELD_CANNOT_CHANGE.

Příklad nesplnění validace:

[UNCHANGE_V_KONTO|ERROR:|ERR_FIELD_CANNOT_CHANGE|Na řádku došlo k nepovolené změně hodnoty sloupce

v záznamu, který již byl dodán v předchozím balíčku.

Kontrolované sloupce: <IDUzivKonto, IDProvozovatel, ZrizeniCas>,

současné hodnoty: <1234567-3547551, 1234567, 2020-09-11 13:13:28.9+02>,

nové hodnoty: <1234567-3547551, 1234567, 2022-10-11 10:00:00+02>.]



Pravidla changeable

NULL -> NOT NULL: V dřívějším balíčku poskytnutou neprázdnou hodnotu sloupce není možné měnit. Pole se

může změnit z hodnoty NULL (lze poskytnout opakovaně) na hodnotu NOT NULL pouze jednou

NULL  NULL  123  123

Kontrola validací: ERR_FIELD_FILL_ONLY  nová validace

Příklad nesplnění validace:

[UNCHANGE_V_MISTO|ERROR:|ERR_FIELD_FILL_ONLY| V dřívějším balíčku poskytnutou neprázdnou hodnotu sloupce

není možné měnit (pravidlo NULL -> NOT NULL).

Kontrolované sloupce: <GPSX, GPSY, SidloKodRuian>,

současné hodnoty: <NULL, 50.6250870, 21722974>,

nové hodnoty: <14.1617510, 50.6250870, NULL>.]



Pravidla changeable
NULL/NOT NULL -> NOT NULL: Jednou vyplněnou hodnotu sloupce lze pouze měnit, ale nelze ji vymazat. Pole se

může změnit z hodnoty NULL/NOT NULL na hodnotu NOT NULL

NULL  NULL  NULL  123  345  123

Kontrola validací: ERR_FIELD_FILL_OR_CHANGE  nová validace

Příklad nesplnění validace:

[UNCHANGE_ V_MISTO|ERROR:| ERR_FIELD_FILL_OR_CHANGE| Jednou vyplněnou hodnotu sloupce lze pouze měnit, ale

nelze ji vymazat (pravidlo NULL/NOT NULL -> NOT NULL).

Kontrolované sloupce: <PSC, Kraj>,

současné hodnoty: < 38411, Netolice >,

nové hodnoty: <38411, NULL>.]

NULL/NOT NULL -> NULL/NOT NULL: pole se může změnit z hodnoty NULL/NOT NULL na hodnotu NULL/NOT

NULL, u těchto položek jsou přípustné jakékoli změny; není kontrolováno validací



Seznam vstupních kontrol (validací) automatizovaných 
výstupů a chybových kódů Analytického modulu

Záložka Data Quality checks

- detailní seznam explicitně definovaných databázových validací (ve skupině „Aplikace DWH“), vázaných na

jednotlivá pole tabulek

Záložka Domain Types - výčet využívaných datových typů a jejich parametrů.

Záložka Codelist entries - výčet číselník hodnot určených reportingovou vyhláškou.

Záložka Data Quality Types - všechny typy validací a příslušné chybové kódy.

Ve sloupci Kategorie validace je uvedena skupina validací, a to

1.validace ve skupině "Komunikační rozhraní", které jsou vykonávány bezprostředně po stažení datového balíčku;

2.validace ve skupině "Aplikace DWH", které jsou vykonávány v druhém kroku, a to za předpokladu, že jsou všechny

validace Komunikačního rozhraní úspěšné.



Seznam vstupních kontrol (validací) – plánované změny

- Zavedení nového datového typu KursovkaKurs

- tj. navýšení přípustného počtu desetinných míst u položek SpolecnyKursVyse,

CashOutKursVyse, KursZmena v datovém souboru hra_toky_kursova.csv, KursVyse v datovém

souboru kursova_toto_rozpad.csv, KursVyse v datovém souboru prilezitost_kurs.csv

- počet desetinných míst – bez omezení

- Změna pravidla changeable

- NULL/NOT NULL -> NOT NULL – u položky ZahajeniCas v datovém souboru udalost.csv

a u položek PSC a Kraj v datových souborech misto.csv



Seznam vstupních kontrol (validací) – plánované změny

Nasazení nových byznysových validací:

- Misto_MM_8 – v malém modelu v tabulce misto.csv by měl být v každém automatizovaném výstupu uveden právě jeden záznam identifikující 

konkrétní kasino vždy s totožným a jedinečným IDMisto; v názvu balíčku část <Kasino>, která má odpovídat druhé části jedinečného identifikátoru 

IDMisto

- Sdileni_13 – pouze sdílená loterie – datový soubor sdileni.csv - Z dvojice polí PoskytnutaVysePuvodni a PrijataVysePuvodni musí být právě jedno

pole vyplněno

Nasazení nových systémových validací:

- ERR_FIELD_FILL_ONLY

- ERR_FIELD_FILL_OR_CHANGE

- Úprava popisu chyby u validace ERR_FIELD_CANNOT_CHANGE

Změna názvu 4 validací:

- HraTokyKursova_30 -> HraToky_39 - VazbaHraSazka_2 -> HraToky_40

- VazbaHraSazka_1 -> JednaHra_15 - VazbaHraSazka_3 -> HraToky_41



Tolerance k chybám – váhy validací a threshold

- Nyní nastavena určitá míra tolerance k chybám v rámci databázových kontrol (s výjimkou

implicitních validací, tj. zejména validací referenční integrity dat)

- společně s nasazením výše uvedených změn validací dojde současně ke zpřísnění míry této

tolerance

Upozornění:

- Ačkoli nedošlo ke změně v poskytovaných záznamech (některé záznamy jsou v totožné podobě

poskytovány opakovaně, např. misto.csv), může být balíček odmítnutý z důvodu zpřísnění nastavené

míry tolerance chyb

- Konkrétní výčet chyb bude uveden v souboru db-validation-errors.csv, tyto chyby bude třeba v nové

verzi balíčku opravit



Informace a termíny

Bližší informace k plánovaným změnám při příjmu automatizovaných výstupů na webu zde

Nasazení změn:

- testovací prostředí Playground – 21. 11. 2022

- promazána historie balíčků dříve otestovaných balíčků

- pravidelné promazávání PG dle potřeby

- produkční prostředí – v lednu 2023 (bude upřesněno)

Dotazy pokládat prostřednictvím Helpline Celní správy České republiky zde

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/reportingova-vyhlaska/technicke-informace/2022/seznam-vstupnich-kontrol-validaci-automa-49298
https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Login.aspx?ReturnUrl=/cz/aplikace/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Fcz%2Faplikace%2FStranky%2Fhelpline%2Easpx


Plánované změny
Oprava dat - Misto_MM_8

- Činnost spojená s čištěním dat

- Bude prováděno po nasazení validace na Místo_MM_8 na produkční prostředí

- V názvu balíčku u malého modelu je část <Kasino >, která je definována jako část položky IDMisto

za pomlčkou (identifikátor kasina) uvedená v datovém souboru misto.csv. V datovém souboru

misto.csv by měl být v každém automatizovaném výstupu uveden právě jeden záznam

identifikující konkrétní kasino vždy s totožným a jedinečným IDMisto

- Po výzvě MF – náprava nedostatku - opětovné poskytnutí automatizovaného výstupu



Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných 
výstupů 

- Plánované nasazení – leden 2023, bližší informace budou zveřejněny na webu MF

- Nově bude moci dojít k následnému odmítnutí již v minulosti přijatého balíčku (na který byl

odeslán potvrzovací balíček OK) zejména z důvodu opravy věcných chyb

- Bude vyžádána vyšší verze balíčku - Provozovatel se o odmítnutí balíčku dozví standardním

způsobem jako u prvního a každého dalšího poskytnutí

- MF poskytuje navíc webovou aplikaci, která zobrazuje stav zpracování balíčků a jejíž součástí je také

REST API, které provozovatelé mohou využívat pro sledování stavu zpracování poskytovaných

balíčků



Datová kvalita – vybrané okruhy



Poskytování informací o kurzech cizích měn
Kontrola – záznamů v datovém souboru mena_kurs.csv

Povinností provozovatele je pro každý kalendářní den zdaňovacího období uvést měnový kurs každé měny, ve které jsou

vyjádřena herní a finanční data vztahující se k tomuto dni, s výjimkou české měny.

Pro každý kalendářní den a každou měnu se uvede nejvýše jeden záznam pro velký model. Pro malý model se uvede záznam

pro kalendářní den, měnu a kasino.

Data má provozovatel uvést vždy v datovém balíčku obsahujícím automatizovaný výstup

• pro vzdálený přístup za poslední období posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání k dani z hazardních her

• pro denní herní výkaznictví nebo denní herní zápis za poslední měsíc zdaňovacího období daně z hazardních her.

Porovnává se vůči měnám uvedeným v základním povolení

Kontrolují se:

• Chybějící záznamy

• Nadbytečné záznamy - Provozovatel nemá poskytovat data za kurzy, které nemá povolené v herním plánu.

Pokud se tak děje, pak se jedná o poskytování automatizovaného výstupu v širším rozsahu, než stanoví

reportingová vyhláška

• Nekonzistence – pouze pro malý model, věcná nesprávnost – může být stanoven pouze jeden kurz



Kontrola poskytování informací
o uživatelském kontě

Kontrola – odesílání informací o uživatelském kontu v datovém souboru konto_zmeny.csv

Každý záznam v datovém souboru konto.csv má mít alespoň jeden záznam v datovém

souboru konto_zmeny.csv. Je však třeba reportovat každou změnu v parametrech

uživatelského konta – poskytovat záznam opakovaně při každé změně.



Kontrola poskytování informací
o sebeomezujícím opatření

Kontrola – odesílání informací o nastavení nebo odmítnutí sebeomezujícího opatření

v datovém souboru sebeomezeni.csv

Kontrola, zda ke každému druhu konkrétní hazardní hry, která je součástí uživatelského

konta, byla nastavena všechna sebeomezující opatření.

Záznam by měl být poskytován:

- Při zřízení uživatelského konta, případně rozšíření o druh hazardní hry (byť nedošlo

k nastavení ani odmítnutí SO)

- Při prvním nastavení nebo odmítnutí SO

- Při každé další změně nastavení daného typu SO



Reportování kursové sázky
Platí vazby:

- 1:N - tiket a hra_toky_kursova (Na tiketu kursové sázky může být evidováno více sázek, proto k jednomu záznamu

v datovém souboru tiket.csv může být prostřednictvím IDTiketu navázáno více záznamů v datovém souboru

hra_toky_kursova.csv)

- 1:1 – hra_toky a hra_toky_kursova (Ke každému záznamu pro kursovou sázku v datovém souboru hra_toky.csv právě

jeden záznam v datovém souboru hra_toky_kursova.csv, který má obsahovat další herní a finanční data kursové sázky.)

- 1:N – mezi hra_toky a kursova_toto_rozpad (Ke každému záznamu pro kursovou sázku v datovém souboru

hra_toky.csv minimálně jeden záznam v datovém souboru kursova_toto_rozpad.csv, který má obsahovat údaje o

sázkové příležitosti, na kterou byla sázka do kursové sázky uzavřena)

- Záznamy musí být v aktuálním balíčku (PKG) – červená

- Záznamy v aktuálním nebo některém z minulých balíčků (STG) - zelená



Kontrola poskytování záznamů s informacemi         
o kursové sázce

Kontrola – vykazování záznamů spojených s provozováním kursové sázky – vazby mezi

záznamy v tabulce hra_toky.csv a hra_toky_kursova.csv

Kontrola - každý záznam v tabulce hra_toky existuje právě jeden záznam v tabulce

hra_toky_kursova, pokud je druh hry K

Kontrolují se:

- Chybějící záznamy

- Duplicitní nadbytečné záznamy



Kontrola poskytování informací
souvisejících s odmítnutým tiketem

- Informace o odmítnutém tiketu má být reportována v několika datových souborech:

- tiket.csv  položka TiketOdmitnuti = 1, vyplněný DuvodOdmitnuti

- hra_toky_kursova.csv  uvedou se obdobné informace, jako by byl tiket přijatý

- hra_toky.csv  uvedou se stejné údaje, jako by byl tiket přijatý

- hra_toky_oprava.csv TypTokyOprava = J, TokyOpravaVyse je kladné číslo odpovídající
SazkaVysePuvodni v navázaném záznamu, TokyOpravaCas je také shodný s datem
a časem v SazkaPrijetiCas

Kontrola - pro všechny záznamy tiketů v tabulce tiket, které jsou označené příznakem

odmítnutí tiketu, a existuje navazující záznam na tento odmítnutý tiket v záznam

v tabulce hra_toky, zda každý nalezený záznam v tabulce hra_toky má záznam v tabulce

hra_toky_oprava s příznakem opravy (položka TypTokyOprava) - J.



Kontrola párování sázky a hry

Kontrola – vazba_hra_sazka.csv

Kontrola - pro každý záznam v tabulce hra_toky existuje právě jeden záznam v tabulce

vazba_hra_sazka (výjimka – loterie – tam může být záznamů ve vazba_hra_sazka více)

Kontrolují se:

- Chybějící záznamy

- Duplicitní nadbytečné záznamy



Kontrola správného vykazování prostředků
v denním herním výkaznictví

Kontrola – správné vykazování prostředků pro hrací stůl živé hry, turnaj, pokladnu kasina

v datovém souboru prostredek.csv

Kontrola – poskytnutí údajů o jednotlivém typu prostředků pro jednotlivou pokladnu

kasina, hrací stůl živé hry nebo turnaj živé hry. Prostředkem se rozumí peněžní prostředky

v pokladně na bankovky a mince, hodnotové žetony v pokladně kasina nebo v pokladně pro

dotování žetonů a hodnotové žetony v pokladně na spropitné.

Kontrolují se:

- Chybějící záznamy

- Duplicitní nadbytečné záznamy



Kontrola správného vykazování prostředků
v denním herním výkaznictví

1) Pro každý provozní úsek hracího stolu živé hry (záznam má v položce PokladnaStulTurnajBingo hodnotu „S“ v datovém

souboru pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) a pro každou měnu (uvedenou pro tento hrací stůl v položce MenaKod v datovém

souboru pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) by měly být v denním herním výkaznictví uvedeny záznamy s typem prostředku:

 0 – celkový úhrn peněžních prostředků,

 1 – celková hodnota hodnotových žetonů v pokladně kasina nebo pokladně pro dotování žetonů,

 2 – celková hodnota hodnotových žetonů v pokladně na spropitné.

2) Pro každý provozní úsek turnaje živé hry (záznam má v položce PokladnaStulTurnajBingo hodnotu „T“ v datovém souboru

pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) a pro každou měnu (uvedenou pro tento turnaj živé hry v položce MenaKod v datovém souboru

hra_turnaj_bingo.csv) by měly být v denním herním výkaznictví uvedeny záznamy s typem prostředku:

 0 – celkový úhrn peněžních prostředků,

 2 – celková hodnota hodnotových žetonů v pokladně na spropitné.

3) Pro každý provozní úsek pokladny kasina (záznam má v položce PokladnaStulTurnajBingo hodnotu „P“ v datovém souboru

pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) a pro každou měnu (uvedenou pro tuto pokladnu v položce MenaKod v datových souborech

prostredek.csv a PSTB_transakce.csv) by měly být v denním herním výkaznictví uvedeny:

 0 – celkový úhrn peněžních prostředků,

 1 – celková hodnota hodnotových žetonů v pokladně kasina nebo pokladně pro dotování žetonů.



Kontrola správného vykazování transakcí
v denním herním výkaznictví

Kontrola – správné vykazování transakcí pro hrací stůl živé hry, turnaj, pokladnu kasina

v datovém souboru PSTB_transakce.csv

Kontrola – Kontrola, že pro každý záznam v tabulce pokladna_stul_turnaj_bingo existuje

správný počet záznamu v tabulce pstb_transakce.csv (pro každou měnu a každý typ transakce

pro příslušný druh).

Kontrolují se:

- Chybějící záznamy

- Duplicitní nadbytečné záznamy



Kontrola správného vykazování transakcí
v denním herním výkaznictví

1) Pro každý provozní úsek hracího stolu živé hry (záznam má v položce PokladnaStulTurnajBingo hodnotu „S“ v datovém

souboru pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) a pro každou měnu (uvedenou pro tento hrací stůl v položce MenaKod v datovém

souboru pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) by mělo být v denním herním výkaznictví uvedeno celkem 7 záznamů:

 1 záznam pro typ transakce 9, 10, 11, 12 a 13 (TransakceZpusob = NULL),

 2 záznamy pro typ transakce J2 (jeden s vyplněnou hodnotou v položce TransakceZpusob = 1, jeden s vyplněnou hodnotou

v položce TransakceZpusob = 0).

2) Pro každý provozní úsek turnaje živé hry (záznam má v položce PokladnaStulTurnajBingo hodnotu „T“ v datovém souboru

pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) a pro každou měnu (uvedenou pro tento turnaj živé hry v položce MenaKod v datovém souboru

hra_turnaj_bingo.csv) by mělo být v denním herním výkaznictví uvedeno celkem 5 záznamů:

 2 záznamy pro typ transakce 14 (jeden s vyplněnou hodnotou v položce TransakceZpusob = 1, jeden s vyplněnou hodnotou

v položce TransakceZpusob = 0),

 1 záznam pro typ transakce 15, 16 a 17 (TransakceZpusob = NULL)

3) Pro každý provozní úsek pokladny kasina (záznam má v položce PokladnaStulTurnajBingo hodnotu „P“ v datovém souboru

pokladna_stul_turnaj_bingo.csv) a pro každou měnu (uvedenou pro tuto pokladnu v položce MenaKod v datových souborech

prostredek.csv a PSTB_transakce.csv) by mělo být v denním herním výkaznictví uvedeno celkem 20 záznamů:

 1 záznam pro typ transakce 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a L1 (TransakceZpusob = NULL),

 2 záznamy pro typ transakce 5, G1, H1, I1, J1 a K1 (jeden s vyplněnou hodnotou v položce TransakceZpusob = 1, jeden s

vyplněnou hodnotou v položce TransakceZpusob = 0).



Kontrola správného vykazování informací
o turnaji živé hry v denním herním výkaznictví

Kontrola – poskytování záznamů o turnaji v hra_turnaj_bingo.csv

1) Pro každý turnaj živé hry obsahuje datový soubor pokladna_stul_turnaj_bingo.csv údaje o provozním

úseku turnaje živé hry identifikovaném jedinečným identifikátorem IDZaznamPSTB. V rámci tohoto

záznamu je pro turnaj živé hry v položce PokladnaStulTurnajBingo uvedena hodnota „T“ a přidělen

jedinečný identifikátor turnaji živé hry v položce IDPSTB.

2) V datovém souboru hra_turnaj_bingo by měl být pro každý provozní úsek turnaje živé hry provozovaný

v kasinu (IDZaznamPSTB) uveden jeden záznam. V případě, že je turnaj živé hry konán ve více

provozních úsecích, uvede se za každý provozní úsek, ve kterém je turnaj živé hry konán, jeden záznam

o turnaji živé hry, který obsahuje vždy údaje o těch skutečnostech, které v daném provozním úseku

nastaly.

Kontrolují se: chybějící záznamy



Souhrn procesu čištění dat

Oslovování provozovatelů v rámci těchto okruhů:
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Časté chyby v herních a finančních datech



Nevyhodnocené sázky u technické hry

- Obecně umožněno odeslání záznamu v datovém souboru hra_toky.csv s nevyplněnými položkami

VyhraVysePuvodni a současně VyhraVyplaceniCas, pokud v období, za které je automatizovaný výstup

poskytován nedošlo k výplatě výhry

- Pokud byla sázka vyhodnocena jako proherní, uvede se do položky VyhraVysePuvodni 0

- Obecný předpoklad – u technické hry nedochází k velkému prodlení s vyhodnocením sázky, byť ne všechny

musí být bezprostředně vyhodnoceny

- Dotčení provozovatelé byli vyzváni k nápravě ze strany Ministerstva financí

- Náprava:

- Do budoucna - Systémová oprava na straně provozovatele

- Do minulosti - Zpětné doplnění záznamů – na základě výzvy MF poslat aktualizované záznamy v
budoucnu poskytovaném balíčku (není nutný rollback), nutno řídit opravu, rozvolnit validace – zadat
tiket přes Helpline



„Bonusové“ hry u technické hry
- V záznamu v datovém souboru hra_toky.csv má být poskytována informace o přijaté sázce do jedné hry hazardní hry

- Definice jedné hry technické hry (§ 50 zákona o hazardních hrách) - jedna hra technické hry je ukončený proces, při kterém se

po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte z vkladu sázka na

jednu hru. Současně v průběhu jedné hry není dovoleno uskutečňovat další sázky.

- O tzv. bonusových hrách se proto neposílají samostatné záznamy, ale získaná výhra je reportována v rámci záznamu k této

technické hře.

- Výhra z tzv. bonusové hry (free spiny, bonusy apod.) by měla být o případné výhře získané v rámci těchto bonusových her

reportováno v rámci jednoho záznamu za celou jednu hru technické hry včetně těchto bonusových her.

- Sázka do technické hry nemůže mít nikdy hodnotu 0 a výše vyplacené výhry je do záznamu doplněna souhrnně jak za hlavní

hru, tak i případné bonusové hry  vždy však až po ukončení celé jedné hry technické hry, hodnota v položce

VyhraVysePuvodni se nesmí měnit, pokud by mělo dojít ke změně její hodnoty, je nutné takovou změnu reportovat

prostřednictvím datového souboru hra_toky_oprava.csv



Reportování kursové sázky – událost, příležitost

Poskytnuté automatizované výstupy v následujících položkách „UdalostNazev“ datového souboru

„udalost.csv“, „PrilezitostNazev“ datového souboru „prilezitost.csv“, obsahují identifikátor, který

neumožňuje sázkovou událost, stejně tak jako i sázkovou příležitost jednoznačně určit.

Oprava:

- Poskytování konkrétního názvu sázkové události (položka „UdalostNazev“) a sázkové příležitosti

(položka „PrilezitostNazev“), aby bylo umožněno sázkovou příležitost nebo sázkovou událost

jednoznačně určit

- Pouze u záznamů s nově reportovanými sázkovými událostmi a na tyto sázkové události

navázané záznamy se sázkovými příležitostmi.



Přihlášení a doba účasti
– překrývající se intervaly

Přihlášení

- Poskytuje se pro všechny druhy her

- Pokud je uživatelské konto současně zřízeno pro více druhů hazardních her, měl by být totožný

záznam (stejné IDPrihlaseni) reportován ve všech balíčcích pro tyto druhy HH, včetně totožné délky

přihlášení

Doba účasti

- Pouze technická hra

- Jedno uživatelské konto by nemělo být přihlášeno na více zařízeních současně

- Objevují se také záznamy o dvou překrývajících se přihlášeních i na jednom totožném technickém

zařízení



Chyby v reportovaných adresách heren a kasin



Ustanovení reportingové vyhlášky

Ustanovení reportingové vyhlášky (oddíl 1, pododdíl 3, datový soubor IV „místo.csv“,

položka „ulice“ přílohy reportingové vyhlášky):

„Uvede se název ulice nebo jiného veřejného prostranství, ve kterých je umístěno adresní

místo herního prostoru, prodejního místa, nebo sázkové kanceláře.

Není-li přiřazen název ulice nebo jiného veřejného prostranství, uvede se prázdná položka

(NULL).“



Adresa herního prostoru – příklad typického 
nedostatku

Závěr: 

Provozovatel postupoval v rozporu s reportingovou vyhláškou - v položce sloupce „Ulice“ 

datového souboru „misto.csv“ uvedl chybně adresu ulice ve tvaru „Letenská15/525“ -

správný tvar by měl být „Letenská“.

Nedostatek:
Provozovatel v položce „Ulice“ datového souboru „misto.csv“ uvedl „Letenská15/525“.

Z veřejného dálkového přístupu (viz https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej) 

vyplývá:

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej


Vyhodnocení podezření na porušení právních 
předpisů

Za předpokladu, že chyba je shledána na straně provozovatele, lze dospět k důvodnému

podezření, že došlo k porušení § 108c zákona o hazardních hrách, ve spojení

s § 7 reportingové vyhlášky.

§ 7 odst. 1 reportingové vyhlášky: 

Při poskytování vzdáleného přístupu se herní a finanční data poskytují způsobem,

v rozsahu, formátu a struktuře podle přílohy k této vyhlášce.

V daném případě provozovatel postupoval v rozporu s pododdílem 3 (Obsah

automatizovaného výstupu pro vzdálený přístup), datovým souborem IV (Údaje o místě, kde

dochází k provozování hazardní hry), položkou 6 (Název ulice nebo jiného veřejného

prostranství), neboť v položce „Ulice“ uvedl nejen název ulice, ale zároveň i číslo popisné.



Chyby v reportovaných výrobních číslech 
koncového zařízení technické hry



Výrobní číslo – příklad typického nedostatku

Podle reportingové vyhlášky by měl provozovatel v položce „IDHerniPozice“ datového souboru

„herni_pozice.csv“ uvést identifikační číslo a za pomlčkou výrobní číslo herní pozice koncového

zařízení technické hry uvedené v povolení k umístění herního prostoru.

Informace uvedené v Povolení k umístění herního prostoru

Informace reportované provozovatelem  v datovém souboru „herni_pozice.csv“



Kde se stala chyba?

Prvotní pochybení: na straně obecního úřadu

n na základě administrativního pochybení uvedl výrobní číslo ve tvaru 1702409

(správný tvar měl být I702409)

Následné pochybení: na straně provozovatele

n neprovedl kontrolu vydaného povolení k umístění herního prostoru a nevyzval obec

k opravě zřejmé nesprávnosti, tj. k opravě výrobního čísla z 1702409 na I702409



Chyby v denním herním výkaznictví



Metodické upozornění na časté chyby v denním 
herním výkaznictví

Odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu Ministerstva financí 

připravil metodický materiál „METODICKÉ UPOZORNĚNÍ NA ČASTÉ 

CHYBY V DENNÍM HERNÍM VÝKAZNICTVÍ“

Kdy bude k dispozici: zveřejněno dne 21. 11. 2022

Kde bude k dispozici: internetové stránky Ministerstva financí

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-

hry/reportingova-vyhlaska/metodicke-informace

Účel vydání: eliminace chybných postupů při vykazování herních 

a finančních dat poskytovaných v denním herním výkaznictví



Obsah „Metodického upozornění na časté chyby                   
v denním herním výkaznictví“



Struktura metodického upozornění

 Slovní popis příkladu chybně reportovaných dat

 Ukázka (příklad) chybně reportovaných dat

 Rozbor shledaných nedostatků

 Informace k možné nápravě



Ukázka jednoho z nedostatků na příkladu

„Provozovatelem uvedený Čistý herní výsledek 
stolu živé hry je v rozporu s dílčími údaji 

reportovanými provozovatelem“



Ukázka shledaného nedostatku



Ukázka shledaného nedostatku



Ukázka shledaného nedostatku



Ukázka shledaného nedostatku



Ukázka shledaného nedostatku

Na základě dat poskytnutých provozovatelem v datovém souboru 

prostředek.csv a  PSTB_transakce.csv by měl čistý herní výsledek 

činit 249.300 Kč …

Provozovatel však v datovém souboru 

pokladna_stul_turnaj_bingo.csv reportoval hodnotu čistého herního 

výsledku ve výši 1.000 Kč.



Náprava

Z poskytnutých údajů nelze jednoznačně určit, v jakých položkách byly 

uvedeny nesprávné hodnoty, nicméně je zcela zjevné, že hodnoty 

čistého herního výsledku neodpovídají. 

Ministerstvo financí doporučuje provozovateli bezodkladné provedení 

nápravy ve vlastním informačním systému pro formování 

automatizovaných výstupů či přijetí jiných opatření tak, aby 

v budoucnu k výše uvedeným nedostatkům nedocházelo.



Dotazy provozovatelů



Dotazy provozovatelů

Analýzy herních a finančních dat ze strany MF

- Bylo by možné získat seznam a popis prováděných DQ kontrol nad reportovanými daty?

- MF provádí analýzy herních a finančních dat, v rámci které zasílá provozovatelům informace o nedostatcích ve

výkaznictví. Tuto činnost velmi oceňujeme. Nicméně napadl nás dotaz, zda by nebylo možné okruhy chyb, které

budou v rámci těchto analýz zkoumány, zasílat již předem resp., zda by nám nebylo možné zaslat příslušné soubory

(algoritmy), jejichž prostřednictvím je analýza prováděna tak, abychom tuto analýzu mohli provést sami. Mohlo by

to urychlit a zefektivnit celý proces v tom, že by si provozovatelé mohli opravit chyby ve výkaznictví dříve.

- Bylo by možné získat technický popis dotazu, který se používá při porovnání řádků daňového přiznání a AISG?

- Jaký je výhled na budoucí požadavky na reportování herních dat? Existuje již alespoň nějaký nástin způsobu, jakým

to bude řešeno?

Odpověď:

viz úvodní informace



Dotazy provozovatelů

Doba účasti

Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb., § 50, odst. 3 píše: "Účast na technické hře jedním účastníkem hazardní hry musí být vždy

po uplynutí 120 minut přerušena na dobu nejméně 15 minut..." Bohužel, nikde jsme nenašli přesnou definici toho, co je "účast na

technické hře".

1) Hráč se přihlásí na technickém zařízení ke svému kontu (doba účasti ještě nezačala)

2) Účast na technické hře začíná časem první sázky po tomto přihlášení

3) Přejde-li hráč do menu přístroje, pak se doba účasti na technické hře pozastaví

4) Po návratu do hry z menu přístroje pokračuje doba účasti ihned bez čekání na první sázku

5) Doba účasti končí současně s odhlášením z hráčského konta na technickém zařízení nebo b případě, že je hráč v menu či

odhlášená po dobu rovno nebo delší než 15 minut.



Dotazy provozovatelů
Hlášení údajů sázkových událostí

Je moderní hráčům nabízet široké spektrum sázkových příležitostí na sportovních událostech z celého světa včetně exotických záležitostí

jako fotbal v Alžírsku nebo Tanzanii. Zejména u malých/začínajících provozovatelů, ale drtivou většinu podobných příležitostí nikdo reálně

nevyužije.

Zahrnuje oznamovací povinnost datových souborů "udalost.csv", "prilezitost.csv" a "prilezitost_kurs.csv" i události a příležitosti,

na které nebyla přijata ani jedna sázka? I kdyby šlo o mnoho milionů záznamů tvořících třeba 99% objemu datových balíčků?

Zasílání všech kursů

Dle přílohy k reportingové vyhlášce je třeba reportovat údaje o kursu každé vypsané sázkové příležitosti a v datovém souboru XII data

o všech změnách kursu, které nastaly v období, za které je automatizovaný výstup pro vzdálený přístup poskytován. Za každou nově

stanovenou výši kursu se uvede právě jeden záznam. Tento požadavek se jeví značně nepřiměřený. Pro účely efektivního dozoru

a vyhodnocování provozu kursových sázek by bylo dostačující reportovat pouze sázkové příležitosti spolu s kursy, které byly skutečně

některým sázejícím vsazeny.

Odpověď:

Nyní je třeba v souladu se zněním reportingové vyhlášky poskytovat všechny záznamy. Bude posouzeno jako podnět při přípravě novely

reportingové vyhlášky



Dotazy provozovatelů

Interval zasílání dat

Dle § 7 odst. 2 reportingové vyhlášky je třeba poskytovat herní a finanční data každých 8 hodin. Dle

názoru jednoho z provozovatelů hazardních her je legitimní zamyslet se nad delším intervalem

poskytování vzdálených přístupů, např. jednou za 24 hodin. Jsme přesvědčeni, že pro efektivní dozor

a vyhodnocování provozu hazardních her je tento interval dostatečný. Podstatným důvodem pro tuto

změnu, který přinesla praxe, je oprava formálních nebo věcných chyb, generování opravných balíčků

a následné schvalování, což, při povinnosti zasílání balíčků třikrát denně, přináší neúměrnou

administrativní zátěž jak pro provozovatele, tak pro orgány dozoru.

Odpověď:

Za stávajícího znění vyhlášky není změna možná. Bude posouzeno jako podnět při přípravě novely

reportingové vyhlášky.



Dotazy provozovatelů

Změna názvu hry

Jak postupovat v případě, že dojde ke změně názvu již dříve povolené hry v aktuálně platném povolení,

vypuštění části řetězce názvu apod. Je třeba tuto hru v balíčcích vykazovat jako novou, pod starým

názvem, či změnit její název na poslední platné povolení?

Odpověď:

Pouze změnit název v položce HraNazev a nadále reportovat pod stejným IDHraPopis nebo IDHra

v datovém souboru evidence_her.csv.



Dotazy provozovatelů
Validace balíčků

Máme zkušenost s tím, že nám CU zaslal po 10 měsících po poskytnutí balíčků formální výtky k tisícům údajů,

a přiložil obsáhlé výpisy z nějakého interního validačního nástroje.

Poskytnuté balíčky jsme přitom předem úspěšně kontrolovali nástrojem "csv-validator" z referenčního klienta (viz

https://github.com/Ministerstvo-financi/hazard-komunikacni-rozhrani) a úspěšné bylo i samotné poskytnutí balíčku,

ke kterému jsme dostali zpět potvrzující odpověď "OK" bez výhrad.

Bylo by možné aktualizovat/rozšířit/doplnit validační nástroje tak, abychom upozornění na nedostatky dostali dříve?

Ideální by byla kontrola správnosti ještě před poskytnutím balíčků (ála "csv-validator"). Popř. alespoň odmítnutí

poskytnutého balíčku pomocí potvrzovací odpovědi "ERR".

Odpověď:

Provozovatelé mohou využít testovací prostředí (Playground), kde je možné si splnění prováděných validací

otestovat.

https://github.com/Ministerstvo-financi/hazard-komunikacni-rozhrani


Dotazy provozovatelů

Proces kontroly převydaných datových balíčků

S výše uvedenými chybami souvisí praktická věc. Pokud se vyskytne věcná chyba, která se vyskytuje v již dříve

zaslaném a potvrzeném datovém balíčku, je potřeba zpětně balíček opravit, protože jsou na něj v některých

případech navázána nově zasílaná data. Zpětná oprava tak brzdí též zasílání vyšších verzí navazujících balíčků,

protože odkazem na starší chybně zaslaný balíček by nově zasílané balíčky vykazovaly chyby. Proto je třeba žádost

o převydání vyřídit co nejdříve. V praxi však převydání nevyřizuje Celní správa, ale Státní pokladna Centrum

sdílených služeb, které Celní správa žádosti přeposílá. Ideální by pro časovou úsporu procesu bylo, aby žádost byla

rovnou poskytnuta Státní pokladně Centru sdílených služeb.

Odpověď:

Stávající proces je nastaven v souladu se zněním reportingové vyhlášky. Celní úřad by měl posoudit, zda jsou

splněny podmínky pro vyhovění žádosti o opravu věcných chyb, přičemž po schválení je žádost realizována. Mělo

by se jednat o výjimečný institut.



Dotazy provozovatelů
Reportování vyplacení výher

V rámci loterií sázených na prodejních místech je situace výplaty výhry komplikovanější než u jiných druhů

her, na což nereflektuje znění přílohy k reportingové vyhlášce. Např. u losů z rodiny Rentiér může sázející

zvolit výplatu výher formou renty, tedy formou pravidelných měsíčních plateb. Analogická situace může

nastat u výplat vyšších výher, kdy si sázející u výhry přesahující 250 000 Kč zvolí část výplaty výhry v hotovosti

a částečnou výplatu pozdějším zasláním na bankovní účet. Dojde tak ke dvěma výplatám jedné výhry.

V rámci datové položky uvedené v datovém souboru XVI, položce 12 lze čas výhry reportovat pouze jeden,

jinak by systém oznámil chybu zaslaných dat. Vyhláška by tedy měla být změněna, aby mohlo být

reportováno i částečné vyplacení výhry.

Odpověď:

1) Je třeba rozlišovat mezi výplatou výhry na pobočce a výplatou výhry připsáním na uživatelské konto.

2) Dodatečné vyplacení výhry lze reportovat v souladu s pravidly v reportingové vyhlášce, a to zasláním

záznamu v hra_toky_oprava.csv s TypTokyOprava = B a TokyOpravaVyse bude uvedena kladná hodnota

s dodatečnou výši vyplacené výhry a uvedením času tohoto dodatečného vyplacení.



Děkujeme za pozornost


