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ROZHODNUTÍ 
 

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 10 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), projednalo podání obchodní společnosti EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., 
VČP: 681920591 se sídlem Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (dále jen 
„provozovatel“), a to žádost ve věci povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 
písm. b) zákona, ze dne 23. 5. 2018, doručenou dne 28. 5. 2018, a podle ustanovení § 94 odst. 1 písm. 
a) zákona rozhodlo, že 

 
I. 
 

uděluje provozovateli základní povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 
písm. b) zákona (dále jen „kursová sázka“);  
 

II. 
 

schvaluje zařízení s názvem BET X v2, verze softwaru: BET X v2: 5.00, Kursové sázky: 5.00, s hlavními 
servery sériových čísel 99B3736, KD89ZR9, 1Z6FZG2, G1QY3G2 a KD39T1K umístěnými v datovém 
centru BENESTRA, s.r.o., Údernícka 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, s integrovaným 
zařízením, jehož prostřednictvím je účastníkovi umožněna pouze příprava sázkového tiketu, pro jehož 
přijetí je nutná validace obsluhou (dále jen „terminály“), typu STE V2, STE V5, GST, ST TABLE, 
NEMESIS, ATLANTIS, které bylo kladně posouzeno pověřenou osobou Odborným posouzením 
č. 00074 ze dne 5. 9. 2018 a Osvědčeními o provozuschopnosti č. D000072.18 a č. 0010358.18 až 
0010369.18 ze dne 5. 9. 2018 (dále jen „zařízení“), jehož prostřednictvím bude provozována kursová 
sázka uvedená ve výroku III.; 

 
III.  

 
stanoví kursovou sázku, která bude pomocí zařízení provozována; 



IV. 
 
schvaluje herní plán kursové sázky uvedené ve výroku III., který je nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí; 

 
V. 
 

1. Provozovatel oznámí nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením nebo ukončením provozování 
kursové sázky tuto skutečnost celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě sídla 
provozovatele dle § 116 zákona o hazardních hrách ve spojení s § 6 a § 8 odst. 1 zákona 
č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Je-li sídlo 
provozovatele mimo území České republiky, oznamuje provozovatel zahájení nebo ukončení 
provozování dle § 10 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu. V případě provozovatele, kterému 
byla zřízena datová schránka, se oznámení zasílá datovou zprávou z datové schránky 
prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy, a 
v ostatních případech nebo, není-li formulář dostupný, se oznámení zasílá písemně nebo 
v elektronické podobě v souladu s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu. Výše uvedené 
neplatí pro ukončení provozování z důvodu mimořádných událostí, které brání splnění této 
povinnosti. V tomto případě musí být povinnost splněna bezodkladně poté, co k ukončení 
provozování z důvodu mimořádných událostí dojde. 
 

2. Provozovatel označí servery zařízení a terminály ve smyslu vyhlášky č. 208/2017 Sb., kterou se 
stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány 
hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické 
parametry (dále jen „vyhláška č. 208/2017 Sb.“), registrační známkou, a to nejpozději v okamžiku 
zahájení provozování. V případě poškození registrační známky, které znemožňuje její přečtení, 
provozovatel zajistí neprodleně její náhradu. 

 
3. Provozovatel provozuje kursovou sázku pouze prostřednictvím zařízení s platnými výstupními 

dokumenty odborného posuzování a osvědčování, vystavenými pověřenou osobou v souladu s 
vyhláškou ministerstva č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních 
dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím 
státní správu v oblasti provozování hazardních her. Pokud má po dobu právních účinků 
základního povolení kursové sázky dojít k uplynutí platnosti výstupních dokumentů, 
provozovatel předloží nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti těchto dokumentů 
ministerstvu nové dokumenty odborného posouzení a osvědčení o provozuschopnosti vztahující 
se k zařízení tak, aby byla po celou dobu trvání právních účinků základního povolení doložena 
platná výstupní dokumentace. 

 
4. Provozovatel provozuje kursovou sázku uvedenou ve výroku III. a zařízení ve verzi softwaru, 

technické specifikaci hardwaru a v souladu s požadavky na zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 
provozovány hazardní hry, a na ochranu a uchovávání herních a finančních dat tak, jak bylo 
zařízení posouzeno a schváleno výše uvedenými výstupními dokumenty odborného posuzování 
a osvědčování, a to ve vztahu ke všem parametrům, jejichž shoda s požadavky podle zákona byla 
v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 zákona ověřována. 

 
5. Pokud má dojít k plánované dočasné odstávce zařízení (např. z důvodu nasazování nové verze 

softwaru po předchozím schválení ministerstva) oznámí provozovatel tuto skutečnost nejpozději 
24 hodin předem ministerstvu a celnímu úřadu, kterému zasílá oznámení podle bodu výroku V. 
bodu 1, a to způsobem tam uvedeným, a dále o tom vhodným způsobem informuje účastníky 
kursové sázky. V případě odstávky zařízení z důvodu mimořádných událostí musí být tato 
povinnost splněna bezodkladně poté, co provozovatel odstávku zjistí. 



 
6. Provozovatel vede knihu oprav evidující stručný záznam o každé kontrole a opravě či jiném 

zásahu do serveru zařízení nebo do jeho softwaru, kterou spolupodepisuje provozovatelem 
k tomu písemně pověřená osoba a způsobilý servisní technik, který kontrolu, opravu či jiný zásah 
provedl. Provozovatel rovněž uchovává podklady související s vedením knihy oprav, jimiž se 
rozumí zejména pověření k činnosti dle tohoto bodu a dokumenty prokazující způsobilost 
servisního technika, a to po celou dobu platnosti základního povolení a poté alespoň po dobu 5 
let. 

 
7. Registrace do kursové sázky může být provozovatelem zahájena vždy pouze na základě 

konkrétní žádosti osoby žádající o registraci. 
 

8. V místě, kde je umožňována účast na kursové sázce (dále jen „pobočka“) nebo kde provozovatel 
zajišťuje registraci, a to i jen dočasně, musí být provozovatelem umístěno viditelné upozornění 
na zákaz účasti na hazardních hrách a registrace osob mladších 18 let a varování, že účast na 
hazardní hře může být škodlivá. 
 

9. Provozovatel nezpřístupní přihlašovací údaje do webové služby pro ověření totožnosti a věku 
osob žádajících o registraci, které obdržel v návaznosti na vydání základního povolení, žádné 
třetí osobě a v rámci své organizační struktury zajistí, aby byly přihlašovací údaje známy 
výhradně osobám, které zajišťují technickou infrastrukturu registrace a to tak, aby nemohlo dojít 
k jejich zneužití. Provozovatel je oprávněn využívat webovou službu výhradně v rámci registrace. 
 

10. Provozovatel zajistí, že si osoba žádající o registraci jednotlivě nastaví nebo jednotlivě odmítne 
sebeomezující opatření podle § 15 odst. 1 nebo 2 zákona a že účastníku kursové sázky nebude 
umožněna účast na kursové sázce, pokud by tím nebylo dodrženo sebeomezující opatření 
nastavené podle § 15 odst. 1 nebo 2 zákona účastníkem kursové sázky. Zmírní-li účastník 
kursové sázky sebeomezující opatření, je provozovatel povinen provést změnu nejdříve 
s účinností od sedmého dne ode dne změny sebeomezujícího opatření. Zpřísní-li účastník 
kursové sázky své sebeomezující opatření, je provozovatel povinen provést změnu neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku změny sebeomezujícího opatření. Provozovatel nesmí 
v souvislosti s nastavením sebeomezujících opatření činit žádná sdělení, která by mohla vést 
k jejich neuplatnění nebo mírnějším nastavením. 

 
11. Pokud provozovatel na internetové stránce nebo pod svou obchodní značkou nabízí účast 

na tzv. „play for fun“ verzi kursové sázky (tedy takových kursových sázek, kde není vyžadován 
vklad a nelze vyplatit výhru), které jsou názvem nebo grafickou vizualizací shodné s kursovou 
sázkou provozovanou na základě tohoto základního povolení, musí zajistit, aby způsob určení 
výsledku a ostatní parametry těchto her odpovídal způsobu určení výsledku a ostatním 
parametrům kursové sázky. 

 
12. Provozovatel neposkytne, a to ani prostřednictvím třetí osoby, úvěr nebo zápůjčku na úhradu 

vkladu do hazardní hry. 
 

13. Provozovatel eviduje peněžní prostředky vložené na uživatelských kontech odděleně 
od peněžních prostředků provozovatele. 

 
14. Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním kursové sázky musí být 

provozovatelem účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele a evidovány dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 



15. Provozovatel bezodkladně poté, co získá informace o možném nezákonném ovlivnění sázkové 
události, informuje o této skutečnosti ministerstvo způsobem uvedeným ve výroku V. bodě 1 
a orgány činné v trestním řízení. 

 
16. Provozovatel bezodkladně poté, co obdrží pokyn od ministerstva, pozastaví příjem sázek 

na sázkové příležitosti týkající se sázkové události specifikované v pokynu, u níž je důvodné 
podezření, že může být nezákonně ovlivněna, a to do doby odvolání pokynu. 

 
17. Provozovatel nestanoví další podmínky upravující účast na kursové sázce a pravidla kursové 

sázky nad rámec herního plánu, a to s výjimkou zmírnění limitů vkladů a výběrů z uživatelského 
konta a na uživatelské konto, pokud je tato možnost v herním plánu výslovně upravena. Pokud 
provozovatel vydává návštěvní řád nebo jiný obdobný dokument, nesmí být podmínky v něm 
stanovené v rozporu s herním plánem. 

 
18. Provozovatel zajistí, že účastnit se kursové sázky prostřednictvím uživatelského konta nebude 

osoba odlišná od účastníka hazardní hry, kterému bylo takové uživatelské konto zřízeno. 
 

19. Provozovatel v případě odkladu výplaty peněžních prostředků z uživatelského konta (např. 
z důvodu nedostatku hotovosti v pokladně pobočky, herního prostoru nebo jiného místa) vystaví 
účastníkovi kursové sázky potvrzení o nevyplacení peněžních prostředků z uživatelského konta. 
Toto potvrzení obsahuje alespoň identifikační údaje provozovatele, název a adresu pobočky, 
herního prostoru, nebo jiného místa, kde nebyly peněžní prostředky vyplaceny, jméno, příjmení, 
datum narození a bydliště účastníka hazardní hry, důvod nevyplacení peněžních prostředků 
bezodkladně, datum a čas, od kdy si může peněžní prostředky vyzvednout, jméno, příjmení, 
funkce a podpis pověřené osoby provozovatele. Odklad výplaty peněžních prostředků nesmí být 
delší než 60 dnů ode dne podání žádosti o jejich vyplacení. Vyplacení peněžních prostředků nelze 
podmiňovat předložením potvrzení podle předchozí věty. Nevyplacené peněžní prostředky 
z uživatelského konta provozovatel eviduje na uživatelském kontě do doby jejich vyplacení.  

20. Provozovatel provozuje kursovou sázku v herní měně CZK. 

21. Výhru z jedné kursové sázky, která byla vyplacena na uživatelské konto, provozovatel vyplácí 
a každé další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka kursové 
sázky k účasti na konkrétní kursové sázce (dále jen „doprovodné plnění“), přijímá pouze 
ve stejné herní měně, ve které byla přijata sázka. Každé další plnění stanovené provozovatelem, 
které kromě sázky opravňuje účastníka kursové sázky k účasti na kursové sázce a které zároveň 
není vázáno na konkrétní kursovou sázku (dále jen “ostatní plnění“), může provozovatel 
účastníku kursové sázky vrátit pouze ve shodné měně, ve které ostatní plnění přijal. 

22. Provozovatel na žádost účastníka kursové sázky poskytne tomuto účastníkovi přehled o herních 
a finančních datech souvisejících s jeho účastí na kursové sázce, a to po dobu alespoň 3 let od 
jejich vzniku, nestanoví-li zákon jinak. 

 
23. Provozovatel na své náklady zajistí zabezpečený, vzdálený přístup k serveru zařízení (dále jen 

„vzdálený přístup“), který poskytuje chronologický přehled o následujících herních a finančních 
datech kursové sázky, a zároveň jejich zobrazení a filtrování, a to neprodleně od jejich vzniku 
alespoň po dobu pěti let, podle jednotlivých níže uvedených kategorií a podkategorií za volitelné 
časové období s přesností na minutu, hodinu, den (00:00-24:00) a kalendářní měsíc, a to 

 
a. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

 
i. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti 
s udělením základního povolení, 



ii. název nebo obchodní firma provozovatele, 
iii. druh hazardní hry; 
 

b. ve vztahu ke každé sázkové příležitosti, 
 

i. jedinečný identifikátor sázkové příležitosti, 
ii. název nebo jiný identifikátor sázkové příležitosti, který umožní sázkovou příležitost 

jednoznačně určit,  
iii. sázková událost s uvedením následujícího: 

1. jedinečný identifikátor sázkové události, ke které je vypsána sázková 
příležitost, 

2. název nebo jiný identifikátor sázkové události, který umožní sázkovou událost 
jednoznačně určit, 

3. datum a čas předpokládaného zahájení sázkové události, 
4. výsledek sázkové události, 
5. jedinečný identifikátor sportovní události nebo události veřejné pozornosti, 

v případě, že je sázková událost pouze její dílčí částí, 
 

iv. datum a čas zahájení náběru sázek na sázkovou příležitost, 
v. datum a čas ukončení náběru sázek na sázkovou příležitost, 

vi. v případě přerušení náběru sázek na sázkovou příležitost: 
1. datum a čas přerušení náběru, 
2. datum a čas ukončení přerušení náběru, 

vii. kurs s uvedením následujícího: 
1. výše kursu 
2. datum a čas stanovení výše kursu, 
3. každá změna kursu tak, že se uvede nová výše kursu, 
4. datum a čas každé této změny, 

viii. každé omezení příjmu sázek na sázkovou příležitost s uvedením následujícího: 
1. uvedení konkrétního omezení příjmu sázek, 
2. datum a čas zavedení omezení, 
3. datum a čas ukončení omezení, 

ix. vyhodnocení sázkové příležitosti ve smyslu jejího porovnání s výsledkem sázkové 
události, 

x. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, která se pro zjištění nároku 
na výhru posuzuje vůči této sázkové příležitosti, s uvedením následujícího: 

1. jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 
2. v případě, že je nárok na výhru podmíněn uhodnutím výsledku další sázkové 

příležitosti nebo sázkových příležitostí, tato skutečnost, 
3. jedinečný identifikátor tiketu, jehož je sázka, nebo její část součástí, 
4. v případě, že se jedná o živou kursovou sázku, označení této příležitosti, 
5. jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného ke kursové sázce, nebo 

v případě kursové sázky na zvířecí dostih jedinečný identifikátor sázkové 
kanceláře, ve které byla sázka, nebo její část přijata, 

6. v případě kursové sázky jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které 
byla sázka, nebo její část přijata, 

7. výše kursu, na základě kterého byla sázka, nebo její část přijata, nebo v případě 
společně přijaté sázky, nebo její části podle písmena b) výše kursu, která byla 
rozhodná pro tuto kursovou příležitost v době přijetí sázky, nebo její části, 

8. v případě, že byla přijata dohoda o cash outu, výše dohodnutého výplatního 
poměru, 

9. v případě, že byla přijata dohoda o cash outu, datum a čas přijetí dohody 
o cash outu, 



10. výše sázky, nebo její části, 
11. datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 
12. výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 
13. datum a čas každé této opravy, 
14. ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 
15. datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 
16. měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

xi. každá výhra (pro účely této části se výhrou rozumí výhra nebo výplata na základě 
dohody o cash outu nebo jejich část, která poměrně připadá k sázce, nebo její části 
na konkrétní výše uvedenou sázkovou příležitost) vyplacená účastníkovi hazardní hry 
s uvedením následujícího: 

1. jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 
na výhru, 

2. výše výhry, na niž vznikl nárok, 
3. výše vyplacené výhry, 
4. datum a čas vyplacení výhry, 
5. výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 
6. datum a čas každé této opravy, 
7. ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry 

po sníženích na základě oprav, 
8. datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 
xii. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 
1. jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části,  
2. ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 
3. datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí sázky, 
xiii. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 
1. jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 
2. ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 
3. datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 
xiv. každá sázka, nebo její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se zákonem 

o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 
následujícího: 

1. jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 
2. výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 
3. datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 
4. výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena na základě opravy, 
5. datum a čas každé této opravy, 
6. ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 
na základě oprav, 

7. datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 
její části v původní výši, 



xv. každé doprovodné plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
1. jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné 

plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 
2. výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 
3. datum a čas přijetí doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 
4. výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné 

části na základě opravy, 
5. datum a čas každé této opravy, 
6. ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 
na základě případných oprav, 

7. datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí 
doprovodného plnění v původní výši, 

xvi. každé vrácené doprovodné plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu 
než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

1. jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné 
plnění, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

2. výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 
3. datum a čas vrácení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 
4. výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného 

plnění, nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 
5. datum a čas každé této opravy, 
6. ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho 

poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho 
poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

7. datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí 
doprovodného plnění v původní výši, 

xvii. každá část doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, které byly 
provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

1. jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné 
plnění, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

2. ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění, nebo jeho poměrné 
části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

3. datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 
přijetí, 

xviii. záznam o každé nepřijaté kursové sázce s uvedením následujícího: 
1. jedinečný identifikátor nepřijaté sázky, nebo její části, 
2. datum a čas odmítnutí kursové sázky, jímž se rozumí datum a čas odmítnutí 

přijetí sázky nebo sázek, 
3. jedinečný identifikátor uživatelského konta, zřízeného ke kursové sázce, bylo-li 

zřízeno, 
4. jedinečný identifikátor sázkové příležitosti, nebo jedinečné identifikátory 

sázkových příležitostí, ze kterých měla být kursová sázka složena, 
5. v případě kursové sázky jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které 

byla sázka, nebo její části odmítnuta, 
6. důvod odmítnutí sázky, nebo její části; 

 
c. ve vztahu ke každému tiketu 

 
i. jedinečný identifikátor tiketu, 

ii. datum a čas uzavření kursové sázky, jímž se rozumí datum a čas přijetí sázky nebo 
sázek, 



iii. jedinečný identifikátor uživatelského konta, zřízeného ke kursové sázce, nebo 
v případě kursové sázky na zvířecí dostih jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, 
ve které byla sázka, nebo její část přijata, 

iv. způsob uzavření kursové sázky, 
v. jedinečný identifikátor sázkové příležitosti, nebo jedinečné identifikátory sázkových 

příležitostí, ze kterých je kursová sázka složena; 
 

d. ve vztahu ke každému uživatelskému kontu zřízenému ke kursové sázce  
 

i. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 
ii. každé nastavené sebeomezující opatření ke kursové sázce, nebo jeho změna 

s uvedením následujícího: 
1. typ sebeomezujícího opatření, 
2. hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 
3. datum a čas jeho nastavení, 
4. datum a čas účinnosti nastavení, 
5. měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

iii. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením 
následujícího: 

1. výše převedených peněžních prostředků, 
2. datum a čas jejich převedení, 
3. způsob tohoto převedení, 
4. měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

iv. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením 
následujícího: 

1. výše převedených peněžních prostředků, 
2. datum a čas jejich převedení, 
3. způsob tohoto převedení, 
4. měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

v. informace o nastavení automatického přijímání sázek s odlišnými parametry sázkové 
příležitosti, než byly sázejícím původně zvoleny, pokud se tyto parametry v průběhu 
uzavírání sázky změnily, 

vi. každé ostatní plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
1. jedinečný identifikátor ostatního plnění, 
2. výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
3. datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
4. výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 
5. datum a čas každé této opravy, 
6. ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na 
základě případných oprav, 

7. datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 
plnění v původní výši, 

8. měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 
vii. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu 

než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
1. jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 
2. výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
3. datum a čas vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
4. výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, 

nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 
5. datum a čas každé této opravy, 



6. ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné 
části, případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části 
po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

7. datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 
plnění v původní výši,  

viii. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 
dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

1. jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 
2. ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 
3. datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného 

přijetí; 
 

e. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 
 

i. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 
následujícího: 

1. označení kalendářního dne, 
2. výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční 

toky a herní procesy, 
3. kód této cizí měny; 

 
f. a ve vztahu ke kursové sázce (tzn. za všechny finanční toky a herní procesy na všech 

uživatelských kontech a prostřednictvím prodejních míst související s provozováním 
tohoto druhu hazardní hry); v úhrnu se zohlední výše ukazatelů A1, A2, B1, B2, C1, C2, 
D1, G1, H1, H2 a I1, jejichž datum a čas rozhodný pro daný ukazatel spadá do zvoleného 
časového období, a to s rozdělením podle měny, v níž proběhly finanční toky a herní 
procesy 
 

i. úhrn přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: A*, 
A* = ∑ A1,   

ii. úhrn vyplacených výher účastníkům hazardní hry: B*, 
B* = ∑ B1, 

iii. úhrn dodatečně přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: A**, 
A** = ∑ A2, 

iv. úhrn dodatečně vyplacených výher účastníkům hazardní hry: B**, 
B** = ∑ B2, 

v. úhrn vrácených sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: G*, 
G* = ∑ G1, 

vi. úhrn přijatých doprovodných plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: C*, 
C* = ∑ C1, 

vii. úhrn vrácených doprovodných plnění účastníkům hazardní hry: D*, 
D* = ∑ D1, 

viii. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: 
C**, 

C** = ∑ C2, 
ix. úhrn přijatých ostatních plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: H*, 

H* = ∑ H1, 
x. úhrn vrácených ostatních plnění účastníkům hazardní hry: I*, 

I* = ∑ I1, 
xi. úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: H**, 

H** = ∑ H2, 
xii. X = A* + A** – G* + C* – D* + C** + H* – I* + H**, 



xiii. Y = B* + B**, 
xiv. Z = X – Y, 

 
který předá celnímu úřadu, kterému zasílá oznámení podle bodu výroku V. bodu 1. 
 

24. Provozovatel na své náklady zajistí dozorujícím orgánům automatický export herních 
a finančních dat ze vzdáleného přístupu podle jednotlivých kategorií a podkategorií za volitelné 
časové období podle výroku V. bodu 23 tohoto rozhodnutí na základě konkrétního požadavku 
dozorujícího orgánu, a to v textovém souboru ve formátu csv a ve struktuře zveřejněné na 
internetových stránkách ministerstva. 
 

25. Provozovatel na vyžádání dozorujícího orgánu seznámí osoby pověřené dozorujícím orgánem 
s technickým řešením vzdáleného přístupu do deseti pracovních dnů od vyžádání. Dojde-li 
ke změně v nastavení vzdáleného přístupu, informuje provozovatel o této změně dozorující 
orgány nejméně jeden den předem, s uvedením obsahu změny, tj. čeho se budou plánované 
změny týkat, a data účinnosti této změny. 

26. Provozovatel uchovává herní a finanční data specifikovaná ve výroku V. bodu 23 tohoto 
rozhodnutí v souladu s požadavky na uchovávání herních a finančních dat podle vyhlášky 
č. 208/2017 Sb., a to po dobu alespoň 10 let od jejich vzniku. 
 

27. Provozovatel zajistí, aby byl na pobočce k dispozici schválený herní plán. 
 

28. V případě uplatnění výhry z kursové sázky bez předložení tiketu vystaví provozovatel účastníkovi 
kursové sázky potvrzení o této skutečnosti, přičemž se obdobně použijí podmínky obsažené 
ve výroku V. bodu 19. 

 
29. Provozovatel je na pobočce povinen přijímat kursové sázky pouze prostřednictvím oprávněné 

osoby. 
 

30. Provozovatel je povinen zajistit, aby v případě, že na pobočce přijímá peněžní prostředky 
v souvislosti s kursovou sázkou, umožňoval i jejich výplatu; výši vyplácených peněžních 
prostředků může provozovatel přiměřeně omezit v souladu s herním plánem. 

 
31. Provozovatel zveřejní na internetové stránce seznam poboček, v nichž bylo zahájeno 

provozování kursových sázek a zároveň toto provozování nebylo ukončeno. Nemá-li 
provozovatel zřízené internetové stránky, zveřejní tento seznam jiným vhodným způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

 
32. Provozovatel je povinen pobočku viditelně označit firmou nebo názvem provozovatele anebo 

názvem kursové sázky.  
 
 

VI. 
 

Rozhodnutí je účinné dnem nabytí právní moci rozhodnutí č. j. MF-22193/2018/34-2, nabyde-li toto 
rozhodnutí právní moci později, je účinné dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, s výjimkou 
podmínek stanovených ve výroku V. bodu 23. a bodu 24. tohoto rozhodnutí. Podmínky stanovené 
v těchto bodech je v  uvedeném formátu a struktuře provozovatel povinen začít plnit nejpozději ve 
lhůtě 60 dní od zveřejnění struktury poskytovaných herních a finančních dat na internetových 
stránkách ministerstva. Do té doby, a to nejpozději den před zahájením provozování kursové sázky, 
zřídí a předá provozovatel vzdálený přístup a s ním spojený export herních a finančních dat dle 
stávající konfigurace zařízení, která však musí umožnit přehled alespoň o finančních tocích 
souvisejících s provozováním kursové sázky. Od okamžiku zahájení plnění podmínek stanovených 



ve výroku V. bodu 23. a bodu 24. tohoto rozhodnutí v plném rozsahu musí vzdálený přístup a s ním 
spojený export herních a finančních dat obsahovat rovněž všechna herní a finanční data vzniklá 
od zahájení provozování kursové sázky. 
 

  VII. 
 

Doba právních účinků tohoto rozhodnutí je stanovena na dobu 6 let ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 

Odůvodnění 

Podáním ze dne 23. 5. 2018, doručeným ministerstvu dne 28. 5. 2018 (evidováno pod 
č. j. MF-14514/2018/34-1), požádal provozovatel o udělení základního povolení k provozování kursové 
sázky podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona, přičemž v žádosti byly dále označeny dokládané 
přílohy zaslané ministerstvu spolu s touto žádostí.  

Ministerstvo vydalo usnesení č. j. MF-14514/2018/34-2 ze dne 7. 6. 2018, prostřednictvím kterého 
vyzvalo provozovatele k doplnění žádosti o přílohy specifikované ve výroku II. tohoto usnesení, 
stanovilo provozovateli k doplnění žádosti lhůtu 60 dnů od doručení usnesení a za tímto účelem 
správní řízení přerušilo. 

Dne 14. 6. 2018 ministerstvo prostřednictvím emailu upozornilo provozovatele na nedostatky v 
předloženém herním plánu kursových sázek. 

Dne 21. 6. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání ze dne 12. 6. 2018 (evidováno pod 
č. j. MF-14514/2018/34-3), kterým provozovatel doplnil podanou žádost o potvrzení o bezdlužnosti, 
výpis z rejstříku trestů a doklad o splnění personálních předpokladů. 

Dne 22. 6. 2018 zaslal provozovatel prostřednictvím emailu upravený herní plán kursových sázek. 

Dne 23. 7. 2018 ministerstvo prostřednictvím emailu upozornilo provozovatele na nedostatky v 
předloženém herním plánu kursových sázek. Dne 25. 7. 2018 zaslal provozovatel prostřednictvím 
emailu upravený herní plán kursových sázek. 

Dne 1. 8. 2018 ministerstvo prostřednictvím emailu upozornilo provozovatele na nedostatky v 
předloženém herním plánu kursových sázek. 

Dne 2. 8. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-14514/2018/34-5), kterým provozovatel doplnil podanou žádost o záruční listinu a 
originál plné moci. 

Dne 3. 8. 2018 zaslal provozovatel prostřednictvím emailu upravený herní plán kursových sázek. 

Dne 15. 8. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-14514/2018/34-6), kterým provozovatel doplnil podanou žádost o originál záruční listiny, 
potvrzení o bezdlužnosti, účetní závěrku provozovatele, životopisy pracovníků odpovědných za 
provozování loterií a smlouvu se subjektem monitorujícím ovlivňování sportovních výsledků. 

Dne 20. 8. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání ze dne 17. 8. 2018 (evidováno 
pod č. j. MF-14514/2018/34-7), kterým provozovatel doplnil podanou žádost o originál herního plánu 
pro provozování kursových sázek. 

Dne 28. 8. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-14514/2018/34-8), kterým provozovatel požádal o prodloužení lhůty k doplnění podkladů 
a to o 15 kalendářních dnů. 

Ministerstvo vydalo usnesení č. j. MF-14514/2018/34-9 ze dne 5. 9. 2018, prostřednictvím kterého 
přerušilo správní řízení na dobu 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a vyzvalo provozovatele 
k doložení dokladů o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti. 



Dne 5. 9. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání ze dne 3. 9. 2018 (evidováno 
pod č. j. MF-14514/2018/34-10), kterým provozovatel doplnil podanou žádost o dokumentaci 
k umístění serveru a seznam míst, kde bude umožněna účast na kursové sázce. 

Dne 6. 9. 2018 bylo ministerstvu doručeno podání z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-14514/2018/34-11), kterým provozovatel doplnil podanou žádost o odborné posouzení a 
osvědčení o provozuschopnosti vydané Institutem pro testování a certifikaci, a.s. 

Dne 11. 9. 2018 ministerstvo prostřednictvím emailu upozornilo provozovatele na nedostatky v 
předloženém odborném posouzení. Provozovatel téhož zaslal doplňující informace k odbornému 
posouzení. 

V rámci žádosti o vydání povolení k provozování kursové sázky je s ohledem na zvláštní povahu 
terminálů, prostřednictvím kterých budou hazardní hry provozovány, nutné v souladu s § 87 odst. 1 
písm. e) zákona prokázat jejich řádné technické vybavení. Uváděné bylo prokázáno osvědčením § 8 až 
15 vyhlášky č. 208/2017 Sb. (viz odborné posouzení). 

Ministerstvo v rámci tohoto správního řízení neschválilo text smlouvy, případně obchodních 
podmínek provozovatele nebo Zásad ochrany soukromí, na které je v herním plánu odkazováno, 
provozovateli tudíž nemůže na základě tohoto rozhodnutí vzniknout legitimní očekávání, že jsou 
ustanovení smlouvy, případně obchodní podmínky nebo Zásady ochrany soukromí, v souladu se 
zákonem a jinými právními předpisy, případně podmínkami povolení. 
 
Ustanovení herního plánu nebyla posouzena z hlediska jejich souladu s platnou a účinnost právní 
úpravou ochrany osobních údajů, kterou je provozovatel povinen dodržovat. V případě, že dodatečně 
vyjde najevo, že ustanovení herního plánu je s touto úpravou v rozporu, je provozovatel povinen 
uvést příslušná ustanovení herního plánu s ní do souladu. 
 
Ministerstvo předloženou žádost a její přílohy posoudilo, s ohledem na výše uvedené neshledalo 
rozpor s právními předpisy a z toho důvodu rozhodlo, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí. 
 

Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí lze u ministerstva podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního 
řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr financí na 
základě návrhu rozkladové komise. Včas podaný rozklad má podle ustanovení § 152 odst. 4 správního 
řádu ve spojení s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání 
rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději 
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k 
vyzvednutí. 
 
 

Přílohy:  schválený herní plán  
 
Rozcestník 
Doručovací adresa: 
Mgr. Martin Petroš, advokát 
Advokátní kancelář PETROŠ SEDLÁČKOVÁ LEGAL 
Americká 152/15 
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