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MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Ing. Karel K o r y n t a
ředitel odboru 34
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

•

Tato kaple (opis) louh'II" ,nopl
(ověteRoU kopU - opIsem) O 6 -o
V Praze dne

V Praze dne, 7.6.2010

.
Věc: Technický výklad slovního spojení "technické herní zařízení" pro účely zpoplatňování

podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Váš dopis č.j. 34/66682/2010 dt 3.6.2010 SI dovolujeme kpředmětné
záležitosti uvést následující:

1) ..technické zařízení = technické herní zařízení" ? ...

z technického pohledu na věc lze usuzovat, že pojem "technická herní zařízení" je pouze
bližší upřesnění pro obecnější název "technická zařízení", tak jak jsou míněna v ZoL
č. 202/1990 Sb. Dále je možno tento technický náhled podpořit zavedenou praxí
zařazování skupiny zboží/výrobků dle jednotné celní nomenklatury (D-báze EK TARIC).

2) "technická zařízení" iiná než VHP ...

jsou "technická zařízení a systémy pro provozování loterií a jiných podobných her" ("Tl")
tak, jak byly definovány v metodice Idopise 1MF ČR (s platností od 1.9.2006), tedy:

./' Zařízení pro losování loterií a jiných podobných her pro velký počet sázejících,

./' lařízení pro losování her po telefonu,

./ Ruletová kola včetně doplňků (např. ruletové "kotle", dráhy, kulička) pro klasickou
hru RULETA v kasinech (mechanická zařízenO, .

./ Elektromechanické rulety "otevřené" s elektronikou pro automatické losování,
vyhodnocování hry, registrace a archivace výsledků hry,

./' Elektromechanické elektronicky řízené rulety s kamerovým záznamem výsledků hry
a s technickým vybavením k dálkovému přenosu dat, ..

./ Technická zařízení pro provozování sázkových her pomocí terminálů (interaktivní
terminálová zařízení ... CLS s lVI),

./ Zařízení pro více hráčů s fyzikálním generátorem náhodnosti herního procesu
(elektromechanický princip, elektropneumatický princip, a pod.),
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./ Jackpotová sázková zařízení a Jackpoty jako doplněk k jiným sázkovým zařízením
a systémům,

./ Systémy pro monitorování a evidenci provozu technických zařízení a jiná zařízení,
sloužící pro provozování sázkových her a loterií, než popsaná výše ( ... LHZ, VTZ ap.)

•
Technické, provozní a herní parametry výše uvedených TZ jsou dále definovány
a precizovány v příslušných standardech (CLS, EMR, SKV) příp. vzorech rozhodnutích o
povolení provozování TZ (VTZ ap.)

3) ''technická zařízení a systémy pro provozování loterií a iiných podobných her" ...

společným atributem těchto zařízení I systémů I je vždy "funkční neoddělitelnost" tedy
viz. např.:

./ EMR: "hrací místa jsou navzájem propojena s CPV a tím tvoří jeden funkční celek"

./ CLS: "elektronický systém, který sestává z CJ, MJ a koncových zařízení = IVT
(početně neomezeny) a tvoří jeden funkčně nedělitelný celek"

./ VTZ: (i.e. MAX POWER) "elektronický systém tvořený centrální částí se třemi
fyzicky spojenými zařízeními jako funkčně nedělitelný celek"

Zda vyse uvedená technická zanzem JSou technickými zařízeními ve smyslu ZMP
Č. 565/1990 sb. musí upřesnit navrhovatel nebo předkladatel zákona v návaznosti na věcný
záměr předkládané novely.

Zde si dovolujeme podotknout, že ITC nebylo v záležitosti novely ZMP z jeho zněním a
záměrem v jeho přípravné ani schvalovací fázi seznámeno.

S ohledem na skutečnost, že znění a citace ZMP přesně dále nespecifikuje technická zařízení
a jejich případnou návaznost na jednotlivá připojená hrací místa, doporučujeme provést
nezávislý právní rozbor ZMP s ohledem na jeho možný rozdílný výklad.

Děkuji za spolupráci a těším se na další osobní setkání s Vámi v rámci jednání komise PAO.

V úctě

Ing. Jiří Heš
předseda představenstva
Institut pro testování a certifikaci, a.s.

cc. Ing. Michal Plešr
vedoucí střediska pro posuzování hazardních her (ITC a.s.)
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