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Věc: Žádost O technický výklad slovního spojení "technické herní zařízení"pro účely
zpoplatňování podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Vážený pane řediteli,

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. (dále jen EZÚ) je Ministerstvem financí ČR pověřen
k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti a k výkonu následné technické
kontroly:

• výherních hracích přístrojů ve smyslu ustanovení §1 odst. 1, 2 a 5, §2 písmo e) a
příslušných ustanovení §17, §18, §19, a §46 ve spojení s § 47 zákonač.202/1190 Sb.
ve smyslu §1 odst. 6 a 7, §2 a §3 vyhlášky Ministerstva financí č.223/1993 Sb.,

• technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her,
s výjimkou VHP, ve smyslu dikce ustanovení §1 odst. 1, 2 a 5 a příslušných
ustanovení §46 ve spojení s §47 zákona 202/1990 Sb..

EZÚ nemá kompetence k tomu, aby se mohl odpovědně vyjadřovat ke zpoplatňováním loterií
a jiných podobných her z pohledu zákona č.56511990 Sb. o místních poplatcích. Proto se
budeme k problému vyjadřovat jen z hlediska zákona č. 20211990 Sb..

Technický výklad poimu •• technické herní zařízení"

1) Definice výherního hracího přístroje (dále jen VHP) v §17 odst. 1 zákona č.20211990 Sb.
v platném znění (dále jen zákon) se opírá technické zařízení se specifickými vlastnostmi:

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod Usem 129, 171 02 Praha 8 - Troja
tel.: 266 104111, fax: 284 680 070, http://www.ezu.cz

bankovní spojení: Komerční banka, Praha 8, Č. ú.: 1806081/0100, IČ: 00001481, DIČ: CZ00001481
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha v oddflu A, vložka 33767 .

http://www.ezu.cz
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§ 17
(1) Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně

nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním
určeným pouze pro jednoho hráče ...".

VHP je tedy v tomto smyslu technickým zařízením (a to i vícemístný VHP ve smyslu §17
odst. 1 zákona).

2) Loterie a jiné podobné hry ve smyslu §2 a §50 odst. 3 zákona mohou být realizovány
pomocí technických zařízení např. sázkové hry dle §2 písmo e) zákona viz VHP, §2 písmo
j) zákona:

§ 2
j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení

obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při
nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa
výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladú anebo
podle podmínek stanovených v herním plánu;

3) Provozování loterií a jiných podobných her i podle dalších písmen §2 zákona a §50 odst. 3
zákona (kromě zákonem uvedených §2 písmo e) a písmo j) viz výše) je v současné době
nemyslitelné bez využití technických zařízení a to jak mechanických, tak
elektromechanických či elektronických např.:

§2 písmo h): technické zařízení - Systém pro provozování kurzových sázek,
§2 písmo i): technické zařízení - Elektromechanická mleta, Multiherní ruletový systém
§2 písmo k): technické zařízení - Systém pro provozování dostihových sázek

4) Loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, jsou
provozovány pomocí technických zařízení např.:

§50 odst. 3: technické zařízení - Centrální loterní systém s videoloterními terminály
§50 odst. 3: technické zařízení - Systém pro provozování hry " Internetová kurzová sázka"
§50 odst. 3: technické zařízení - Kostky, Black Jack, Dostihy, Lokální herní systémy,

Pokerové stoly, Gotes, Multiherní zařízení ...

5) Technickým zařízením je i zařízení dle §17 odst. 7 - Systém kumulované výhry-
JACKPOT.

Všechna uvedená technická zařízení slouží k realizaci loterie ajiné podobné hry, přičemž
definice loterie ajiné podobné hry je v §l odst. 1 zákona:

č.j.61-100/2010
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§ 1

(1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní
dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož
návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda
nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem
stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na
tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických,
elektronických nebo obdobných zařízení.

Na základě uvedených argumentů rozumíme" Technické herní zařízení" jako funkčně
nedělitelné technické zařízení, určené k realizaci loterie nebo jiné podobné hry ve smyslu §1
odst. 1 zákona. Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických,
elektromechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.

Z tohoto pohledu je technickým herním zařízením takové funkčně nedělitelné zařízení, které
realizuje hru (hry) tj. umožňuje účastníkovi dobrovolný vklad (sázku) do hry, náhodný herní
proces dle herního plánu s možností výhry, která není zaručena, a s možností výplaty výhry a
hráčem vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané
hry.

Vzhledem k požadavku společného stanoviska obou pověřených autorizovaných osob, a
protože tato jednání ještě neproběhla, berte prosím tento názor za předběžný, který ještě může
doznat změn.

V každém případě jsme připraveni spolupracovat na technickém výkladu slovního spojení
"technické herní zařízení".

S pozdravem

RNDr. Vladimír Filiač, CSc.
ředitel

č.j.61-100/2010
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