
285/1998 Sb.  
 

VYHLÁŠKA 
 

Ministerstva financí  
 

ze dne 26. listopadu 1998  
 

o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu  
 
Ministerstvo financí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.:  
 

§ 1  
 
(1)  Kamerový systém, mikrofonový systém, nahrávací systém, vlastní monitory a další 

související zařízení pro monitorování v kasinu (dále jen "monitorovací zařízení") musí 
být uzpůsobeny tak, aby bylo možno sledovat v reálném čase samostatně každý hrací 
stůl.  

  
(2)  Nahrávací systém musí být vybaven časovými, datovými a rozlišovacími funkcemi a 

musí umožnit záznam a přehrání se zvukem.  
  

§ 2  
 
(1)  Monitorují se všechny hrací stoly (včetně ruletového kola a boxu pro dotování žetonů) 

umístěné v kasinu, pokladna a prostory, kde se provádí závěrečné vyúčtování výsledků 
herního dne. Monitorování musí být plynulé.  

  
(2)  Obrazový a zvukový záznam z monitorování (dále jen "záznam") musí být jasný, 

zřetelný a rozlišující. Ze záznamu musí být zřetelně patrny zejména číslice na 
ruletovém kole a na hracích stolech, označení žetonů, hodnoty karet, počet žetonů.  

  
(3)  Zvuk je zaznamenáván současně se snímaným obrazem. Přehrávaný zvuk nesmí být 

zkreslený oproti monitorované skutečnosti.  
  
(4)  Monitorování se provádí za takových podmínek, aby byl záznam kvalitní. Zejména 

musí být osvětlení v kasinu udržováno v odpovídající intenzitě, za níž je podle 
technických dat kamerového systému možno pořizovat záznam, a všechny objektivy a 
kryty, za kterými je kamerový systém umístěn, udržovány v čistotě.  

  
§ 3  

 
(1)  Výstupy z kamerového a mikrofonového systému se soustřeďují do speciálního 

odděleného a uzavřeného prostoru (dále jen "kontrolní místnost"). Kontrolní místnost 
musí být zabezpečena proti násilnému vniknutí.  

  
(2)  V provozním řádu kasina je uveden okruh osob, které jsou odpovědné za provoz 

monitorovacího zařízení, a dále okruh osob, které mají přístup do kontrolní místnosti k 
monitorovacímu zařízení, do archivu nosičů záznamů a které mají oprávnění vymazat 



záznamy. Za doprovodu těchto osob mají do kontrolní místnosti a do archivu nosičů 
záznamů přístup i pracovníci státního dozoru.  

  
§ 4  

 
(1)  Nosiče záznamů musí být uloženy na takovém místě, aby bylo zabráněno jejich 

poškození, zneužití, odcizení nebo zničení. Nosiče záznamů jsou řazeny 
chronologicky s viditelným označením data pořízení záznamu na obalu nosiče. O 
každé manipulaci s nosiči záznamů musí být proveden zápis.  

  
(2)  O záznamech je vedena evidence obsahující identifikaci hracího stolu, datum pořízení 

záznamu, datum vymazání záznamu, jméno a podpis pracovníka, který vymazání 
provedl.  

  
§ 5  

 
(1)  Provozovatel oznámí pracovníkům státního dozoru poruchu na monitorovacím 

zařízení a termín jejího odstranění do 24 hodin od zjištění poruchy. V případě poruchy 
monitorovacího zařízení v den pracovního klidu se oznamovací povinnost splní první 
pracovní den po tomto dni. V provozním řádu kasina se uvedou osoby odpovědné za 
splnění oznamovací povinnosti.  

  
(2)  Provozovatel vede evidenci o opravách, částečné či úplné výměně monitorovacího 

zařízení a uchovává ji nejméně po dobu 1 roku.  
  
(3)  Evidence podle odstavce 2 obsahuje datum, přesný čas a rozsah oprav, název a adresu 

servisní firmy a jména osob, které opravu prováděly.  
  

§ 6  
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.  
 

Ministr: 
 

Mgr. Svoboda v. r. 




