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MINISTERSTVO FINANCÍ 

Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1-Malá Strana 
  257 041 111             Fax: 257 042 360 
 

V Praze dne 14. 3. 2019 
PID:     MF-37014/2016/34-64 
Č. j.:     MFCR9XCNUJ 
Vyřizuje: Jana Chleborádová, DiS.   257 043 322 
 
 
SYNOT TIP, a.s. 
Jaktáře 1475 
686 01  Uherské Hradiště 
 
 

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 § 114 
písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ 
nebo „zákon o hazardních hrách“), v rámci správního řízení z moci úřední ve věci změny základního 
povolení, kterým bylo povoleno provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona 
a podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s ustanovením § 73 zákona dálkovým přístupem 
prostřednictvím internetu vydaného pod sp. zn. MF-37014/2016/34 obchodní společnosti SYNOT TIP, 
a.s., IČ: 263 01 091, se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště (dále „provozovatel“ nebo 
„účastník řízení“) a podle ustanovení § 94 odst. 1 písm. c) zákona rozhodlo, že 
 

nahrazuje dosavadní rozhodnutí č. j. MF-37014/2016/34-59 ze dne 20. 12. 2018, které se nabytím 
účinnosti nového rozhodnutí zrušuje, novým rozhodnutí, kterým 

 

I.  
uděluje základní povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona (dále 
jen „živá hra“) a podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 73 zákona dálkovým přístupem 
prostřednictvím internetu (dále jen „internetová živá hra“); 
 

II. 
schvaluje zařízení s názvem Umbrella – systém pro provozování technických her a živých her, verze 
softwaru: 2.2.1 + 12.0, s hlavními servery sériových čísel: CZJ5160JL9, CZ3327J8MA, CZ3327J8MC, 
umístěnými v datovém centru MONACO, na adrese Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, které bylo 
posouzeno pověřenou osobou Odborným posouzením č. 00094 ze dne 22. 11. 2018 a Osvědčením 
o provozuschopnosti č.  D000091.18 ze dne 22. 11. 2018 (dále jen „zařízení“), jehož prostřednictvím 
budou provozovány internetové živé hry uvedené ve výroku IV.; 
 

III. 
stanoví živé hry, které budou provozovány,  

a) živé hry, ve kterých sázející hrají jeden proti druhému, a to i formou turnaje 
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karetní hry s názvem:   Texas Hold’em, 

Omaha, 
Open Face Chinese Poker, 
Pineapple – Crazy Pineapple, 

 
b) živé hry, ve kterých sázející hrají proti krupiérovi 

 
karetní hry s názvem:   Blackjack, 

Ultimate TEXAS HOLD´EM, 
 
ruleta s názvem:  Ruleta, 
 
další živá hra s názvem: Kolo štěstí; 
 

IV. 
stanoví internetové živé hry, které budou pomocí zařízení provozovány prostřednictvím internetové 
stránky synottip.cz dostupné v českém jazyce (dále jen „internetová stránka“),  
 
       a) internetové živé hry, ve kterých sázející hrají jeden proti druhému, a to i formou turnaje 
 
karetní hra s názvem:  Texas Hold´em, 
 
       b) internetové živé hry, ve kterých sázející hrají proti softwarovému hracímu systému 
 
ruleta s názvem:   MULTI RULETA, 
karetní hry s názvem:  MULTI BLACKJACK, 

MULTI POKER; 
 

V. 
schvaluje herní plán výše uvedených živých her a internetových živých her uvedených ve výroku III. 
a IV., který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí; 
 

 
VI. 

a stanoví následující podmínky provozování:  

a) živé hry 

1. Provozovatel oznámí nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením nebo ukončením provozu 
hracího stolu živé hry provozovaného po celou provozní dobu ve smyslu § 68 odst. 4 a 6 zákona 
(dále jen „započitatelný hrací stůl“) tuto skutečnost, tedy oznámení nebo ukončení živé hry, 
celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě, kde je kasino umístěno dle § 116 zákona 
ve spojení s § 6 a § 8 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „místně příslušný celní úřad“). Oznámení obsahuje název a adresu 
kasina včetně uvedení výrobního čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru hracího stolu živé 
hry a datum jeho zahájení nebo ukončení.  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 společně s uvedením důvodu, k jaké mimořádné události došlo. Od 1. 6. 2019 
povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání jiných informací plní provozovatel 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 
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technických parametrech přenosu dat (dále jen „vyhláška č. 10/2019 Sb.“). Do té doby 
oznámení zasílá prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou provozovatele nebo jeho 
zástupce způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo podepsanou 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, vždy 
prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy ČR, není-li 
formulář dostupný, oznámení se zasílá v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým 
jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 

2. Provozovatel oznámí místně příslušnému celnímu úřadu provoz hracích stolů živé hry, jež nejsou 
určeny k provozu živých her po celou provozní dobu kasina (dále jen „nezapočitatelné hrací 
stoly“), a to nejpozději 5 pracovních dnů před jejich provozem způsobem uvedeným v bodě 1, 
to neplatí pro nezapočitatelné hrací stoly, na kterých je provozována pouze karetní hra formou 
turnaje. Oznámení obsahuje název a adresu kasina včetně uvedení výrobního čísla nebo jiného 
jedinečného identifikátoru nezapočitatelných hracích stolů, datum jejich zahájení a čas 
provozování na nezapočitatelných hracích stolech. V případě změny času provozování 
provozovatel tuto změnu oznámí způsobem uvedeným ve výroku VI. písm. a) bodě 1.   

 
3. Provozovatel oznámí místně příslušnému celnímu úřadu konání jednotlivých živých her 

provozovaných formou turnaje, a to nejpozději 5 pracovních dnů před jejich konáním způsobem 
uvedeným ve výroku VI. písm. a) bodě 1. Toto oznámení obsahuje název a adresu kasina, údaje 
o datu a začátku konání příslušného turnaje, o maximálním počtu hracích stolů živé hry včetně 
uvedení jejich výrobního čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru a základní informace 
o turnaji. Základními informacemi o turnaji dle předcházející věty se rozumí následující 
informace: označení turnaje živé hry, které uvede v denním herním výkaznictví, název živé hry 
provozované formou turnaje uvedený v základním povolení, datum a čas zahájení turnaje živé 
hry, způsob zvyšování povinných sázek do hry turnaje živé hry, interval zvyšování úrovně 
povinných sázek do hry turnaje živé hry, způsob konání turnaje, údaj o výši vkladu do turnaje 
včetně uvedení měny, způsob určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů do turnaje 
a údaj o výši garantované výherní jistiny, údaj o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních 
umístění, způsob určení výše výhry, údaj o registraci, lhůta pro přihlášení do turnaje živé hry, 
maximální počet účastníků. Pokud dojde u údajů uvedených v oznámení ke změně, 
provozovatel informuje o těchto změnách bezodkladně místně příslušný celní úřad způsobem 
uvedeným ve výroku VI. písm. a) bodě 1. 
 

4. Dnem zahájení provozu započitatelných hracích stolů v kasinu provozovatel provozuje tyto stoly 
po celou provozní dobu uvedenou v povolení k umístění kasina. Nastane-li překážka mimořádné 
okolnosti (např. neprovozuschopnost rulety, porucha monitorovacího zařízení), která by měla 
za následek nedodržení zákonem stanoveného minimálního počtu, musí provozovatel kasino 
až do odstranění poruchy uzavřít. Dojde-li k přerušení provozu započitatelného hracího stolu, 
přeruší provozovatel po tuto dobu provoz odpovídajícího počtu herních pozic koncových zařízení 
technické hry tak, aby byl jejich počet v souladu s ustanovením § 68 zákona.  

 
5. Přerušení provozu podle předchozího bodu provozovatel oznámí místně příslušnému celnímu 

úřadu způsobem uvedeným ve výroku VI. písm. a) bodě 1, a to nejpozději do 24 hodin. Oznámení 
obsahuje důvod a okamžik přerušení provozu konkrétních započitatelných hracích stolů včetně 
uvedení jejich výrobního čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru spolu s předpokládaným 
datem obnovy provozu.  Herní pozice koncových zařízení technické hry, jejichž provoz byl 
způsobem podle předchozího bodu přerušen, specifikuje provozovatel v oznámení o přerušení 
provozu hracích stolů živé hry uvedením jejich výrobních čísel. Provozovatel zašle do 5 
pracovních dnů od obnovení provozu místně příslušnému celnímu úřadu způsobem uvedeným 
ve výroku VI. písm. a) bodě 1. oznámení o obnovení provozu, které obsahuje název a adresu 
herního prostoru, důvod a okamžik přerušení provozu konkrétních započitatelných hracích stolů 
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včetně uvedení jejich výrobního čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru. Oznámení dále 
obsahuje specifikaci herních pozic koncových zařízení technické hry, jejichž provoz byl způsobem 
podle předchozího bodu přerušen, včetně uvedení jejich výrobního čísla a datum a čas obnovení 
provozu spolu s protokolem o přerušení provozování započitatelných hracích stolů vystaveném 
k tomu oprávněnou osobou zajišťující odborný servis s uvedením specifikace dané poruchy a 
data opravy, po němž jsou způsobilé provozu. 
 

6. Provozovatel zajistí, aby byl hrací stůl živé hry umístěný v prostoru kasina, který je využíván 
k provozování hazardních her, viditelně označen výrobním číslem nebo jiným jedinečným 
identifikátorem. 
 

7. Provozovatel přijme taková opatření, aby kdykoliv po celou provozní dobu byla v kasinu 
přítomna pověřená osoba provozovatelem oprávněná jednat v provozních záležitostech kasina 
s místně příslušným celním úřadem. Pověření k činnosti dle předchozí věty, nebo jeho kopie, 
bude v kasinu k dispozici. Provozovatel na vyžádání místně příslušného celního úřadu 
bezodkladně seznámí tímto úřadem pověřené osoby s problematikou a provozem živé hry, jejími 
kontrolními mechanismy, s funkčností monitorovacího zařízení a se způsoby zabezpečení 
kamerových záznamů ve smyslu § 72 odst. 5 zákona. Provozovatel na vyžádání místně 
příslušného celního úřadu poskytne software či zařízení nezbytné pro kontrolu kamerových 
záznamů místně příslušným celním úřadem.  
 

8. Provozovatel zajistí v kasinu takové rozmístění kamer a kvalitu a detail záznamu, aby bylo možné 
rozpoznat osoby vstupující a pohybující se v kasinu, pohyb hodnotových žetonů a peněžních 
prostředků mezi hracími stoly živé hry a pokladnami a aby ze záznamu byly patrné veškeré herní 
pozice u jednotlivých hracích stolů živé hry. 

9. Provozovatel vede knihy oprav evidující stručný záznam o každé kontrole a opravě či jiném 
zásahu do monitorovacího zařízení a hracích stolů živé hry, kterou spolupodepisuje 
provozovatelem k tomu písemně pověřená osoba a způsobilý servisní technik, který kontrolu, 
opravu či jiný zásah provedl. Provozovatel zajistí, aby kniha oprav byla v kasinu vždy k dispozici. 
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.  

10. Provozovatel provozuje živou hru v samostatném, stavebně odděleném prostoru, tedy místnosti 
nebo souboru místností ve smyslu § 3 písm. h) vyhlášky č. 268/2009 Sb., za který lze považovat 
pouze prostor disponující samostatným vchodem přímo z ulice nebo z veřejně přístupné vnitřní 
části budovy, která není provozovnou ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jiného právního předpisu 
či za herní prostor ve smyslu zákona s výjimkou hotelových kasin. 
 

11. Provozovateli musí po celou dobu trvání právních účinků povolení k umístění kasina svědčit 
oprávnění k užívání celého prostoru kasina.   
 

12. Od zahájení provozu kasina musí být prostor schválen k tomuto účelu užívání příslušným 
stavebním úřadem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
13. Provozovatel zajistí, aby v kasinu byl vždy k dispozici stejnopis nebo úředně ověřená kopie 

stejnopisu účinného povolení k umístění kasina a na vyžádání toto povolení bezodkladně 
předloží místně příslušnému celnímu úřadu. 
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14. Provozovatel zajistí, aby byl v kasinu na viditelném přístupném místě umístěn seznam her, 
z něhož bude zřejmé, které hry se hrají na konkrétním hracím stole živé hry.  
 

15. Provozovatel zajistí, aby byla účastníkům živé hry v kasinu vždy bezodkladně umožněna současně 
hra na započitatelných hracích stolech uvedených v povolení k umístění kasina, jejichž provoz byl 
zahájen. 
 

16. Spolu s nezapočitatelnými hracími stoly nelze provozovat další herní pozice technické hry 
ve smyslu ustanovení § 68 odst. 6 zákona. Nezapočitatelné hrací stoly mohou být mimo jejich 
provozní dobu umístěny v kasinu, přičemž je provozovatel zajistí způsobem znemožňujícím hru. 
V případě kamerového záznamu těchto nezapočitatelných hracích stolů musí být splněny 
požadavky ustanovení § 72 zákona na tento záznam za předpokladu, že se tyto stoly budou 
nacházet v prostoru kasina, který je využíván k provozování hazardních her. 

 
17. V případě, že povolení k umístění kasina nenabude právní moci ve všech jeho výrocích z důvodu 

podání opravného prostředku, je provozovatel oprávněn provozovat ode dne oznámení 
o zahájení provozu pouze takový počet herních pozic koncových zařízení technické hry 
v návaznosti na počet hracích stolů živé hry uvedené v té části výroku, která již právní moci 
nabyla, a to v souladu s § 68 zákona. 
 

18. Provozuje-li provozovatel v kasinu technickou hru prostřednictvím koncových zařízení jemu 
povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
účinném ke dni jeho zrušení, zajistí, aby v kasinu provozoval takový počet herních pozic 
technické hry, jež je v souladu s počty stanovenými v ustanovení § 68 zákona. 

 
19. Provozovatel nezahájí provoz kasina na základě vydaného povolení k umístění kasina, 

pokud je před zahájením provozu kasina zahájeno provozování hazardní hry, která nesmí být 
v kasinu provozována nebo by její provozování bránilo v řádném provozu kasina, a to do doby, 
než nabude právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k provozování takové hazardní hry, 
nebo bude ukončen provoz místa, kde je umožněna účast na kurzové sázce, totalizátorové hře 
nebo loterii.  
 

20. Provozovatel neposkytne, a to ani prostřednictvím třetí osoby, úvěr nebo zápůjčku na úhradu 
vkladu do živé hry. 

 
21. Provozovatel nestanoví další podmínky upravující účast na živé hře a pravidla povolených živých 

her nad rámec herního plánu. Zřizuje-li provozovatel uživatelská konta, může zmírnit limity 
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. 

 
22. Provádí-li provozovatel ověření totožnosti a věku osoby žádající o registraci dálkovým způsobem, 

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. 

 
23. Provádí-li provozovatel registraci do živé hry, může být provozovatelem zahájena vždy pouze 

na základě konkrétní žádosti osoby žádající o registraci. V místech, kde provozovatel zajišťuje 
registraci, a to i jen dočasně, musí být provozovatelem umístěno viditelné upozornění na zákaz 
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účasti na hazardních hrách a registrace osob mladších 18 let a varování, že účast na hazardní hře 
může být škodlivá. 
 

24. Umožňuje-li provozovatel nastavení sebeomezujících opatření v souladu s § 137 zákona, zajistí, 
že si osoba žádající o registraci jednotlivě nastaví nebo jednotlivě odmítne sebeomezující 
opatření podle § 15 odst. 3 zákona a že účastníku hazardní hry nebude umožněna účast na živé 
hře, pokud by tím nebylo dodrženo sebeomezující opatření nastavené podle § 15 odst. 3 zákona 
účastníkem hazardní hry. Zmírní-li účastník hazardní hry sebeomezující opatření, je provozovatel 
povinen provést změnu nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne změny sebeomezujícího 
opatření. Zpřísní-li účastník hazardní hry 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. 
 

25. Zřizuje-li provozovatel uživatelská konta, eviduje peněžní prostředky vložené na uživatelských 
kontech odděleně od peněžních prostředků provozovatele. 
 

26. Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním živé hry musí být 
provozovatelem účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele a evidovány dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 

27. Provozovatel zajistí, že na hracím stole živé hry jsou přijímány pouze hodnotové žetony v jedné 
herní měně, je-li v kasinu umožněno provozování živé hry ve více měnách, a zároveň, je-li 
v kasinu provozován turnaj živé hry, že je vklad do turnaje stanoven jednou herní měnou. 
 

28. K přepočtu herní měny uvedené v herním plánu se pro účely zjištění dodržení sebeomezujících 
opatření použije kurz stanovený dle herního plánu ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Pakliže dojde k vychýlení kurzu o více než 10 % po dobu delší jak 30 kalendářních dnů oznámí 
provozovatel místně příslušnému celnímu úřadu způsobem uvedeným v bodě 1 aktuální výši 
tohoto kurzu. 
 

29. Provozovatel dodržuje schéma kamerového systému, které splňuje podmínky kladené 
na monitorování kasina zákonem. 
 

30. V rámci provozního dne provozovatel neumožní odvedení hotovosti z pokladny kasina do hracích 
stolů živé hry. 
 

31. V rámci provozního dne provozovatel neumožní převedení hodnotových žetonů mezi 
pokladnami pro dotování hodnotových žetonů (float). 

 
32. Provozovatel v případě odkladu výplaty výhry (např. z důvodu nedostatku hotovosti v pokladně 

kasina) vystaví účastníkovi potvrzení o výši peněžních prostředků, které je provozovatel povinen 
vyplatit oproti předloženým hodnotovým žetonům nebo jako výhru z turnaje živé hry. Toto 
potvrzení obsahuje alespoň identifikační údaje provozovatele, název a adresu herního prostoru, 
jméno, příjmení, datum narození a bydliště účastníka, důvod odkladu, datum a čas, od kdy si 
může peněžní prostředky vyzvednout, jméno, příjmení, funkce a podpis pověřené osoby 
provozovatele. Zřizuje-li provozovatel uživatelské konto, vydá účastníkovi potvrzení 
o nemožnosti výplaty peněžních prostředků z uživatelského konta (např. z důvodu nedostatku 
hotovosti v pokladně kasina), které obsahuje údaje podle předchozí věty. 
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33. Provozovatel v případě pozastavení výhry na základě důvodného podezření z ovlivnění výsledku 
živé hry vystaví účastníkovi potvrzení, které obsahuje alespoň stručný popis předmětné 
skutečnosti, identifikační údaje provozovatele, označení kasina, jméno, příjmení, datum narození 
a bydliště účastníka, maximální možnou dobu k prošetření skutečnosti a podpis osoby zastupující 
provozovatele. 
 

34. Provozovatel zajistí, aby všichni účastníci hazardní hry měli rovné podmínky a rovnou možnost 
výhry, a to mj. tak, že bude vyhledávat a zamezovat spolupráci účastníků hazardní hry za účelem 
získání výhody nad jinými účastníky hazardní hry a užívání technických, softwarových a jiných 
prostředků k získání výhody nad jinými účastníky hazardní hry. 

 
35. Provozovatel vhodným způsobem průběžně informuje účastníky v průběhu turnaje o jejich počtu 

a výši vkladu, možné výhře a o změnách výše povinných sázek včetně časového ukazatele. 
 

36. Provozovatel v rámci vícedenních turnajů vystaví na konci každé fáze (hracího dne) účastníkovi 
potvrzení o množství hracích žetonů, s kterými tuto fázi dokončil. Toto potvrzení obsahuje 
alespoň identifikační údaje provozovatele, označení kasina, jméno, příjmení, datum narození 
a bydliště účastníka, množství hracích žetonů, s kterými tuto fázi dokončil, jméno, příjmení 
a podpis osoby zastupující provozovatele. 

 
37. Provozovatel zajistí, že po celou dobu konání turnaje bude přítomna provozovatelem pověřená 

osoba oprávněná zajišťovat řádný průběh turnaje (floorman). Pověření k činnosti dle předchozí 
věty, nebo jeho kopie, bude po celou dobu konání turnaje v kasinu k dispozici. 

 
38. Provozovatel před konáním turnaje účastníky vhodným způsobem informuje, zda je součástí 

vkladu do turnaje též další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje 
účastníka živé hry k účasti na konkrétním turnaji živé hry (dále jen „doprovodné plnění k turnaji 
živé hry“) a jaká je jeho výše. 

 
39. Provozovatel před konáním turnaje účastníky vhodným způsobem informuje, zda je turnaj 

součástí tour, ligy apod. podle schvalovaného herního plánu, pokud je v něm takové provozování 
umožněno. 

 
40. Od 1. 6. 2019 provozovatel vede denní herní výkaznictví v elektronické podobě a poskytuje jej 

podle vyhlášky č. 10/2019 Sb. Do té doby, a to nejpozději den před zahájením provozování živé 
hry, poskytuje místně příslušnému celnímu úřadu podle výroku V. písm. a) bodu 1 způsobem 
tam uvedeným denní herní výkaznictví v rozsahu, který umožňuje přehled alespoň 
o finančních tocích souvisejících s provozováním živých her v kasinu. 
 

41.  Ode dne 1. 4. 2019 v souvislosti s poskytováním denního herního výkaznictví provozovatel 
oznámí celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto 
sídlo mimo území České republiky Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, údaje nutné 
k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu podle ustanovení 
§ 2 vyhlášky č. 10/2019 Sb.  

 
42. Pokud dojde ke změně herních a finančních dat uvedených v denním herním výkaznictví 

poskytnutém za období do 31. 5. 2019 po zaslání příslušného denního herního výkaznictví, 
provozovatel místně příslušnému celnímu úřadu zašle způsobem uvedeným ve výroku VI. písm. 
a) bodě 1 aktualizované denní herní výkaznictví ve shodné struktuře a formátu a současně 
specifikuje herní a finanční data, u kterých ke změně došlo, a to nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne, kdy se o změně těchto údajů dozvěděl. 
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b) internetové živé hry 

1. Od 1. 6. 2019 provozovatel oznámí ministerstvu nejpozději 1 den před dnem zahájení 
a ukončení provozování internetové živé hry tuto skutečnost. Do té doby nejpozději 1 den 
před zahájením nebo ukončením provozování internetové živé hry oznámí provozovatel tuto 
skutečnost ministerstvu, a to písemně nebo v elektronické podobě v souladu s ustanovením 
§ 37 odst. 4 správního řádu.  Povinnost oznámit ukončení provozování předem 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 společně s uvedením důvodu, k jaké mimořádné události 
došlo. Od 1. 6. 2019 povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání jiných informací plní 
provozovatel 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.“). 
 

2. Provozovatel označí server zařízení 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, že je server technicky zajištěn virtualizovaným řešením prostřednictvím 
virtuálního serveru, registrační známka se umístí na jeho koncové fyzické datové úložiště, které 
se nachází v datovém centru. V případě poškození registrační známky, které znemožňuje její 
přečtení, provozovatel zajistí neprodleně její náhradu. 

 
3. Provozovatel provozuje internetovou živou hru 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 internetové živé hry 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 internetové živé hry uvedené ve výroku IV. 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. Provozovatel provozuje zařízení v souladu s vyhláškou č. 208/2017 Sb. 
 

6. 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 vhodným způsobem o tom informuje na internetové stránce. 
V případě odstávky zařízení z důvodu mimořádných událostí musí být tato povinnost splněna 
bezodkladně poté, co provozovatel odstávku zjistí společně s uvedením důvodu, k jaké 
mimořádné události došlo. 
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7. Provozovatel vede knihy 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. 
 

8. Provozovatel zveřejní na internetové stránce minimální technické (systémové) požadavky 
pro spuštění aplikace, jejímž prostřednictvím je internetová živá hra provozována. 
 

9. Registrace do internetové živé hry může být provozovatelem zahájena vždy pouze na základě 
konkrétní žádosti osoby žádající o registraci. 
 

10. V místech, 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. 
 

11. 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. 
 

12. Provozovatel zajistí, že si osoba žádající o registraci jednotlivě nastaví nebo jednotlivě odmítne 
sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 zákona a že účastníku internetové živé hry nebude 
umožněna účast na internetové živé hře, pokud by tím nebylo dodrženo sebeomezující opatření 
nastavené podle § 15 odst. 2 zákona účastníkem internetové živé hry. Zmírní-li účastník 
internetové živé hry sebeomezující opatření, je provozovatel povinen provést změnu nejdříve 
s účinností od sedmého dne ode dne změny sebeomezujícího opatření. Zpřísní-li účastník 
internetové živé hry 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. 
 

13. K přepočtu herní měny pro účely zjištění dodržení limitu sebeomezujících opatření se použije 
kurz stanovený podle herního plánu ke dni, kdy byly konstrukční prvky předmětem odborného 
posouzení. Pakliže dojde k vychýlení kurzu o více než 10 % po dobu delší jak 30 kalendářních 
dnů, požádá provozovatel o změnu základního povolení a doloží k tomuto podání aktualizované 
dokumenty odborného posouzení a osvědčení o provozuschopnosti reflektující nově stanovený 
kurz. 
 

14. Grafická vizualizace nevýherních kombinací internetové živé hry musí být provozovatelem 
nastavena tak, aby odpovídala skutečným pravděpodobnostem zobrazení konkrétních karetních 
kombinací, čísel nebo jiných výsledků hry. 
 

15. Pokud provozovatel na internetové stránce nebo pod svou obchodní značkou nabízí účast 
na tzv. „play for fun“ verzi her (tedy takových her, kde není vyžadován vklad a nelze vyplatit 
výhru), které jsou názvem nebo grafickou vizualizací shodné s hrami internetové živé hry 
provozovanými na základě tohoto základního povolení, musí zajistit, aby algoritmus generování 
výsledku a ostatní parametry těchto her odpovídal algoritmu generování výsledku a ostatním 
parametrům her internetové živé hry. 
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16. Provozovatel zajistí, aby všichni účastníci hazardní hry měli rovné podmínky a rovnou možnost 

výhry, a to mj. tak, že bude vyhledávat a zamezovat spolupráci účastníků hazardní hry za účelem 
získání výhody nad jinými účastníky hazardní hry a užívání technických, softwarových a jiných 
prostředků k získání výhody nad jinými účastníky hazardní hry. 
 

17. Provozovatel neposkytne, a to ani prostřednictvím třetí osoby, úvěr nebo zápůjčku na úhradu 
vkladu do hazardní hry. 
 

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

19. Provozovatel zajistí, že účastnit se internetové živé hry prostřednictvím uživatelského konta 
nebude osoba odlišná od účastníka hazardní hry, kterému bylo takové uživatelské konto zřízeno. 
 

20. Provozovatel nestanoví další podmínky upravující účast na internetové živé hře a pravidla 
internetových živých her 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.  
 

21. Provozovatel v případě odkladu výplaty peněžních prostředků z uživatelského konta (např. 
z důvodu nedostatku hotovosti v pokladně herního prostoru) vystaví účastníkovi hazardní hry 
potvrzení o nevyplacení peněžních prostředků z uživatelského konta. Toto potvrzení obsahuje 
alespoň identifikační údaje provozovatele, název a adresu herního prostoru, 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. 
 

22. Výhru z jedné hry internetové živé hry, která byla vyplacena na uživatelské konto, provozovatel 
vyplácí a další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka 
hazardní hry k účasti na konkrétní hře internetové živé hry, která není provozována jako turnaj 
(dále jen „doprovodné plnění k internetové živé hře hře“) přijímá pouze ve stejné herní měně, 
ve které byla přijata sázka. Výhru z turnaje internetové živé hry, která byla vyplacena 
na uživatelské konto, provozovatel vyplácí pouze ve stejné herní měně, ve které byl vklad 
do turnaje živé hry přijat. Další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje 
účastníka hazardní hry k účasti na konkrétním turnaji internetové živé hry (dále jen „doprovodné 
plnění k turnaji internetové živé hry“) přijímá pouze ve stejné herní měně jako vklad do turnaje 
internetové živé hry. 
 

23.  Další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka hazardní hry 
k účasti na internetové živé hře a není vázáno na konkrétní hru internetové živé hry, nebo turnaj 
(dále jen „ostatní plnění k internetové živé hře“) může provozovatel účastníku hazardní hry vrátit 
pouze ve shodné měně, ve které ostatní plnění k internetové živé hře přijal.  
 

24. Ode dne 1. 6. 2019 provozovatel na své náklady zajistí a předá celnímu úřadu, který vykonává 
působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto sídlo mimo území České republiky Celnímu 
úřadu pro hlavní město Prahu, vzdálený přístup podle vyhlášky č. 10/2019 Sb. Do té doby zřídí 
a předá provozovatel celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě sídla provozovatele, 
nebo je-li toto sídlo mimo území České republiky Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, 
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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 internetové živé hry, kdy provozovatel na vyžádání dozorujícího orgánu seznámí 
osoby pověřené dozorujícím orgánem s technickým řešením vzdáleného přístupu do 10 
pracovních dnů od vyžádání a 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. Provozovatel 
uchovává herní a finanční data podle předchozí věty v souladu s požadavky na uchovávání 
herních a finančních dat podle vyhlášky č. 208/2017 Sb., a to po dobu alespoň 3 let od jejich 
vzniku.  
 

25. Ode dne 1. 4. 2019 v souvislosti s poskytováním vzdáleného přístupu provozovatel oznamuje 
celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto sídlo mimo 
území České republiky, Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, údaje nutné k technickému 
zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/2019 Sb. 
 

26. Nad rámec herních a finančních dat, o nichž je poskytován přehled prostřednictvím vzdáleného 
přístupu, je provozovatel povinen uchovávat v souladu s požadavky na uchovávání herních 
a finančních dat podle vyhlášky č. 208/2017 Sb. herní a finanční data týkající se průběhu každé 
hry internetové živé hry a každé hry turnaje internetové živé hry spočívající v herní kombinaci, 
která je společná pro všechny účastníky hazardní hry konkrétní internetové živé hry nebo hry 
turnaje internetové živé hry, a údajích rozhodných pro vznik nároku na výhru ve smyslu herních 
kombinací jednotlivých účastníků hazardní hry a cizích účastníků a jejich herních rozhodnutích, 
a to po dobu alespoň tří let od jejich vzniku. Provozovatel je povinen herní a finanční data podle 
věty první tohoto bodu uchovávat tak, aby je bylo možno v otevřeném formátu poskytnout 
ministerstvu a ostatním subjektům v souladu s právními předpisy, a to podle období, v němž 
se uskutečnily, nebo podle jedinečného identifikátoru hry internetové živé hry nebo turnaje 
internetové živé hry na základě volby subjektu, jemuž jsou herní a finanční data poskytována. 
U údajů rozhodných pro vznik nároku na výhru ve smyslu herních kombinací jednotlivých 
účastníků hazardní hry a jejich herních rozhodnutí musí být rovněž uveden jedinečný 
identifikátor uživatelského konta. 
 

27. Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním internetové živé hry musí 
být provozovatelem účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele a evidovány dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 

28. Provozovatel informuje každého účastníka hazardní hry o skutečnosti, že došlo ke schválení 
nového herního plánu s uvedením stručného shrnutí změn, data účinnosti a odkazem 
na umístění schváleného herního plánu na internetové stránce. 
 

29. Herní měna internetové živé hry je česká koruna (CZK).  
 

 
  VII. 

 
Nové rozhodnutí je účinné ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 
 

  VIII. 
Doba právních účinků nového rozhodnutí je stanovena na dobu do 8. 12. 2023.  
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Odůvodnění 

Ministerstvo vydalo provozovateli základní povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 
odst. 2 písm. f) zákona a § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s ustanovením § 73 zákona pod sp. zn. MF-
37014/2016/34 k provozování živé hry a internetové živé hry (dále jen „základní povolení“) a stanovilo 
v něm v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 zákona podmínky provozování živé hry a internetové živé 
hry za účelem zaručení řádného provozování hazardní hry. 

Dne 12. 2. 2019 zahájilo ministerstvo v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu ve spojení 
s § 94 odst. 1 písm. c) zákona správní řízení ve věci změny základního povolení, a to doručením oznámení 
o zahájení správního řízení č. j. MF-37014/2016/34-62 ze dne 11. 2. 2019. Důvodem zahájení tohoto 
správního řízení z moci úřední byla skutečnost, že dne 18. ledna 2019 vstoupila v platnost vyhláška 
Ministerstva financí 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.“). Změna základního povolení, respektive jeho nahrazení novým 
v rámci tohoto správního řízení, se týká úpravy podmínek základního povolení vydaného tak, aby 
podmínky řádného provozování v základním povolení odpovídaly znění vyhlášky č. 10/2019 Sb. 
Konkrétně se jedná o stanovení obsahu oznámení o konání turnaje živé hry, kde byl doposud v základním 
povolení odkaz do jiné části základního povolení, věcně tedy nedochází ke změně. Rovněž se jedná 
o úpravu poskytování denního herního výkaznictví a o úpravu poskytování vzdálených přístupů, kdy 
dochází ke sjednocení jeho poskytování právě vyhláškou č. 10/2019 Sb. Dále se v podmínkách řádného 
provozování upravuje způsob oznamování a zasílání jiných informací, kde se doposud stanovený způsob 
rovněž nahrazuje odkazem na vyhlášku č. 10/2019 Sb., přičemž právní úprava je nastavena shodně, jak 
tomu bylo v případě dosavadních podmínek řádného provozování. 

Ministerstvo oznámení o zahájení řízení spojilo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 správního řádu 
s dalším úkonem v řízení, a to s výzvou podle ustanovení § 36 odst. 1 a 3 správního řádu účastníka řízení 
k učinění návrhů důkazů, vyjádření ve věci nebo jiných návrhů či úkonů, jakož i ke všem podkladům 
rozhodnutí v souladu se správním řádem, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení 
o zahájení řízení. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníku řízení doručeno dne 12. 2. 2019. 
 
Ministerstvo financí poskytlo účastníku řízení lhůtu pro vyjádření do 22. 2. 2019. Do doby vyhotovení 
rozhodnutí nebylo žádné vyjádření doručeno. 

Ministerstvo financí v rámci správního řízení zjistilo stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to 
v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí. Ministerstvo přistoupilo ke změně podmínek 
řádného provozování stanovených na základě ustanovení § 87 odst. 2 zákona z důvodu, že dne 18. ledna 
2019 vstoupila v platnost vyhláška č. 10/2019 Sb. Změna základního povolení, respektive jeho nahrazení 
novým v rámci tohoto správního řízení, se týká úpravy podmínek základního povolení vydaného tak, aby 
podmínky řádného provozování v základním povolení odpovídaly znění vyhlášky č. 10/2019 Sb. 
Konkrétně se jedná o stanovení obsahu oznámení o konání turnaje živé hry, kde byl doposud v základním 
povolení odkaz do jiné části základního povolení, věcně tedy nedochází ke změně. Rovněž se jedná 
o úpravu poskytování denního herního výkaznictví a o úpravu poskytování vzdálených přístupů, kdy 
dochází ke sjednocení jeho poskytování právě vyhláškou č. 10/2019 Sb. Dále se v podmínkách řádného 
provozování upravuje způsob oznamování a zasílání jiných informací, kde se doposud stanovený způsob 
rovněž nahrazuje odkazem na vyhlášku č. 10/2019 Sb., přičemž právní úprava je nastavena shodně, jak 
tomu bylo v případě dosavadních podmínek řádného provozování.  

Z tohoto důvodu se výrok VI. písm. a) bodu 1 věta „Oznámení se zasílá prostřednictvím datové zprávy 
s ověřenou identitou provozovatele nebo jeho zástupce způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 
datové schránky, nebo podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu, vždy prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy 
ČR. Není-li formulář dostupný, oznámení se zasílá v elektronické podobě podepsané způsobem, 
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se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.“ ruší a na konec bodu se doplňuje 
věta „Od 1. 6. 2019 povinnost spočívající v oznámení nebo zasílání jiných informací plní provozovatel 
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.“). Do té doby oznámení zasílá 
prostřednictvím datové zprávy s ověřenou identitou provozovatele nebo jeho zástupce způsobem, 
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo podepsanou způsobem, se kterým jiný právní 
předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, vždy prostřednictvím formuláře umístěného 
na internetové stránce Celní správy ČR, není-li formulář dostupný, oznámení se zasílá v elektronické 
podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.“ 
Ve výroku VI. písm. a) bodu 3 se věta „Základními informacemi o turnaji dle předcházející věty se rozumí 
informace podle bodu 40. části c) v podbodech i. až x.“ nahradí větou: „Základními informacemi 
o turnaji dle předcházející věty se rozumí následující informace: označení turnaje živé hry, které uvede 
v denním herním výkaznictví, název živé hry provozované formou turnaje uvedený v základním 
povolení, datum a čas zahájení turnaje živé hry, způsob zvyšování povinných sázek do hry turnaje živé 
hry, interval zvyšování úrovně povinných sázek do hry turnaje živé hry, způsob konání turnaje, údaj 
o výši vkladu do turnaje včetně uvedení měny, způsob určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech 
vkladů do turnaje a údaj o výši garantované výherní jistiny, údaj o vzniku nároku na výhru ve smyslu 
výherních umístění, způsob určení výše výhry, údaj o registraci, lhůta pro přihlášení do turnaje živé 
hry, maximální počet účastníků.“ Vzhledem k neúčinnosti podmínek výroku VI. písm. a) bodu 40 až 42 
se výrok VI. písm. a) bodu 40 nahrazuje bodem nového znění „Od 1. 6. 2019 provozovatel vede denní 
herní výkaznictví v elektronické podobě a poskytuje jej podle vyhlášky č. 10/2019 Sb. Do té doby, 
a to nejpozději den před zahájením provozování živé hry, poskytuje místně příslušnému celnímu úřadu 
podle výroku V. písm. a) bodu 1 způsobem tam uvedeným denní herní výkaznictví v rozsahu, který 
umožňuje přehled alespoň o finančních tocích souvisejících s provozováním živých her v kasinu.“ 
A výrok VI. písm. a) bodu 41 se nahrazuje bodem nového znění „Ode dne 1. 4. 2019 v souvislosti 
s poskytováním denního herního výkaznictví provozovatel oznámí celnímu úřadu, který vykonává 
působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto sídlo mimo území České republiky Celnímu 
úřadu pro hlavní město Prahu, údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování 
automatizovaného výstupu podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 10/2019 Sb.“ a výrok VI. písm. a) bodu 42 
se ruší. Původní výrok VI. písm. a) bodu 44 se přečíslovává na bod 42 a s ohledem na nabytí účinnosti 
vyhlášky č. 10/2019 Sb. k 1. 6. 2019 se stanoví nové znění „Pokud dojde ke změně herních a finančních 
dat uvedených v denním herním výkaznictví poskytnutém za období do 31. 5. 2019 po zaslání 
příslušného denního herního výkaznictví, provozovatel místně příslušnému celnímu úřadu zašle 
způsobem uvedeným ve výroku VI. písm. a) bodě 1 aktualizované denní herní výkaznictví ve shodné 
struktuře a formátu a současně specifikuje herní a finanční data, u kterých ke změně došlo, a to 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o změně těchto údajů dozvěděl.“ Výrok VI. písm. b) 
bodu 1 se nahrazuje novým zněním bodu 1: „Od 1. 6. 2019 provozovatel oznámí ministerstvu 
nejpozději 1 den před dnem zahájení a ukončení provozování internetové živé hry tuto skutečnost. 
Do té doby nejpozději 1 den před zahájením nebo ukončením provozování internetové živé hry oznámí 
provozovatel tuto skutečnost ministerstvu, a to písemně nebo v elektronické podobě v souladu 
s ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu. To neplatí pro ukončení provozování z důvodu 
mimořádných událostí, které brání splnění této povinnosti. V tomto případě musí být povinnost 
splněna bezodkladně po odpadnutí překážky. Od 1. 6. 2019 povinnost spočívající v oznámení nebo 
zasílání jiných informací plní provozovatel 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.“)“. Výrok VI. písm. b) bod 24 se pak nahrazuje novým bodem 24 ve znění: „Ode dne 1. 6. 
2019 provozovatel na své náklady zajistí a předá celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě 
sídla provozovatele, nebo je-li toto sídlo mimo území České republiky Celnímu úřadu pro hlavní město 
Prahu, vzdálený přístup podle vyhlášky č. 10/2019 Sb. Do té doby zřídí a předá provozovatel celnímu 
úřadu, který vykonává působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto sídlo mimo území České 
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republiky Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, 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 internetové živé hry, kdy provozovatel na vyžádání 
dozorujícího orgánu seznámí osoby pověřené dozorujícím orgánem s technickým řešením vzdáleného 
přístupu do 10 pracovních dnů od vyžádání a 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. Provozovatel 
uchovává herní a finanční data podle předchozí věty v souladu s požadavky na uchovávání herních 
a finančních dat podle vyhlášky č. 208/2017 Sb., a to po dobu alespoň 3 let od jejich vzniku.“ Výrok VI. 
písm. b) body 25 až 27 se ruší a nově se stanoví výrok VI. písm. b) bodu 25 nového znění „Ode dne 1. 4. 
2019 v souvislosti s poskytováním vzdáleného přístupu provozovatel oznamuje celnímu úřadu, který 
vykonává působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto sídlo mimo území České republiky, 
Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu, údaje nutné k technickému zabezpečení poskytování 
automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/2019 Sb.“ a původní výrok VI. písm. b) bodu 28 
se mění na bod 26 nového znění „Nad rámec herních a finančních dat, o nichž je poskytován přehled 
prostřednictvím vzdáleného přístupu, je provozovatel povinen uchovávat v souladu s požadavky 
na uchovávání herních a finančních dat podle vyhlášky č. 208/2017 Sb. herní a finanční data týkající 
se průběhu každé hry internetové živé hry a každé hry turnaje internetové živé hry spočívající v herní 
kombinaci, která je společná pro všechny účastníky hazardní hry konkrétní internetové živé hry nebo 
hry turnaje internetové živé hry, a údajích rozhodných pro vznik nároku na výhru ve smyslu herních 
kombinací jednotlivých účastníků hazardní hry a cizích účastníků a jejich herních rozhodnutích, a to po 
dobu alespoň 3 let od jejich vzniku. Provozovatel je povinen herní a finanční data podle věty první 
tohoto bodu uchovávat tak, aby je bylo možno v otevřeném formátu poskytnout ministerstvu 
a ostatním subjektům v souladu s právními předpisy, a to podle období, v němž se uskutečnily, nebo 
podle jedinečného identifikátoru hry internetové živé hry nebo turnaje internetové živé hry na základě 
volby subjektu, jemuž jsou herní a finanční data poskytována. U údajů rozhodných pro vznik nároku 
na výhru ve smyslu herních kombinací jednotlivých účastníků hazardní hry a jejich herních rozhodnutí 
musí být rovněž uveden jedinečný identifikátor uživatelského konta.“. 

Oprávnění správního orgánu stanovit podmínky provozování hazardní hry v základním povolení 
zakotvuje zákon v ustanovení § 87 odst. 2 zákona. Podmínky řádného provozování mají pak v kombinaci 
s požadavky na splnění požadovaných podmínek a doručení potřebných podkladů pro vydání základního 
povolení zajistit řádné provozování hazardní hry. Za řádný provoz hazardní hry je pak mimo jiné nutné 
považovat takové provozování, které umožňuje řádnou kontrolu dodržování podmínek provozování 
hazardních her. V případě, že by dozorující orgán a finanční správa nedisponovaly herními a finančními 
daty z provozování hazardních her, byla by zásadně ztížena kontrola dodržování podmínek provozování 
hazardních her a rovněž kontrola plnění daňových povinností provozovateli hazardních her a s tím 
souvisejících předkládaných daňových přiznání. Zajištění a předání vzdáleného přístupu lze zcela zřejmě 
považovat za přiměřenou podmínku provozování, přičemž vychází i z předchozí správní praxe, 
neboť i v minulosti měli provozovatelé hazardních her, resp. loterií a jiných podobných her, v povolení 
uloženou obdobnou podmínku, byť tato podmínka byla uložena pouze některým provozovatelům, resp. 
se vztahovala pouze na některé druhy hazardních her (internetovou hru, zákon č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění ke dni jeho zrušení, však s touto terminologií nepracoval). 

Ministerstvo posoudilo veškeré podklady pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 94 odst. 
1 písm. c) zákona na základě zásady šetření práv nabytých v dobré víře, změnilo, základní povolení tak, 
aby byly zajištěny podmínky řádného provozování hazardní hry a soulad těchto podmínek s vyhláškou 
č. 10/2019 Sb. V kontextu ustanovení § 94 odst. 3 zákona ministerstvo posoudilo, že jsou i nadále 
splněny podmínky pro vydání základní povolení a vzhledem k tomu, že neshledalo rozpor s právními 
předpisy, rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tedy nahradilo dosavadní 
rozhodnutí novým a s ohledem na nutné opětovné schválení herního plánu v důsledku zrušení 
předchozího rozhodnutí, ministerstvo opětovně schválilo jeho původní již schválenou verzi. 
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Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí lze v rozsahu, který se týká předmětu této změny, 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  
 
 

  
                                                    Ing. Martin Šabo  

                                                  ředitel odboru 
                                                       Procesní agendy a regulace hazardu 
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