
III. 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
S účinností od 1. ledna 2017 dojde ke zrušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), a jeho nahrazení 
zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Aby došlo 
k plynulému přechodu na novou regulaci, ustanovení § 141 zákona o hazardních hrách vymezuje 
nabytí účinnosti ustanovení souvisejících s povolovacím řízením dnem vyhlášení zákona 
o hazardních hrách, tedy 15. června 2016. Povolení k provozování hazardních her nelze vydat 
bez přiloženého dokumentu o odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti, kterými 
osoba pověřená Ministerstvem financí potvrzuje splnění technických požadavků podle zákona 
o hazardních hrách, které jsou provedeny touto vyhláškou, a tedy specifikování těchto 
technických požadavků. 
Provozování hazardních her je velmi specifickou oblastí podnikání, kdy je naprosto zásadní řádné 
nastavení technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry 
provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické 
parametry. Tyto parametry budou následně posuzovány pověřenými osobami, tedy laboratořemi, 
které získají pověření k odbornému posuzování a osvědčování dle § 110 zákona o hazardních 
hrách.  
Při tvorbě zákona o hazardních hrách bylo postupováno v souladu s legislativními pravidly 
a základními zásadami v oblasti tvorby právních předpisů a samotný zákon o hazardních hrách, 
až na výjimky spočívající například v určení maximální výše sázek a výher, doby účasti 
na hazardní hře a podmínek týkajících se hráčského konta a s ním souvisejících sebeomezujících 
opatření, neobsahuje konkrétní požadavky na ochranu a uchovávání herních a finančních dat 
a jejich technické parametry tak, aby nebyl právní předpis neúčelně zatěžován množstvím 
detailních technických požadavků. Tyto požadavky jsou v souvislosti se zmocněním uvedeným 
v § 133 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách vtěleny do této vyhlášky. 
Loterní zákon v současné době neupravuje jednotně požadavky na ochranu a uchovávání herních 
a finančních dat a jejich technické parametry. Tyto parametry jsou v současné době upraveny 
v technických standardech, konkrétně v technickém standardu pro hazardní hry provozované 
prostřednictvím sítě internet1, elektromechanickou ruletu2 a centrální loterní systém3 dle 
loterního zákona, a dále v podmínkách pro provozování jednotlivých technických herních 
zařízení a dalších loterií a jiných podobných her, ze kterých bylo při přípravě vyhlášek částečně 
vycházeno. Hlavními inspiračními zdroji jsou nicméně mezinárodní standardy, konkrétně 
mezinárodně uznávané standardy Remote gambling and software technical standards (The UK 
                                                 
1 Standard Ministerstva financí k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (loterní zákon), prostřednictvím veřejné sítě Internet ze dne 27. 12. 2012 
2 Standard technického zařízení Elektromechanické rulety ze dne 17. 12. 2008 
3 Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály ze dne 30. 10. 2013 
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Gambling Commission) a International Technical Standards for Electronic Gaming Machines 
(The International Association of Gaming Regulators), přičemž v otázkách bezpečnosti informací 
se vychází z řady norem ISO/IEC 27000. 
S ohledem na účinnost zmocnění budou konkrétní technické požadavky hazardní hry uvedené 
v § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní 
hry provozovány, tj. požadavky na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 
technické parametry, mezitímně zajištěny formou technického standardu, který je v současné 
době využíván v případě provozování hazardních her prostřednictvím internetu, 
elektromechanické rulety a centrálních loterních systémů dle loterního zákona. Obsahem tohoto 
technického standardu tedy bude, stejně jako v případě vyhlášky, stanovený rozsah technických 
parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků na 
ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry ve formě a rozsahu 
tak, jak je stanoví návrh této vyhlášky. V této souvislosti je třeba doplnit, že ve vyhlášce je 
upravena odložená účinnost pro provozovatele provozující hazardní hry povolené dle loterního 
zákona. Tito provozovatelé jsou povinni splnit povinnosti podle této vyhlášky nejpozději do 
jednoho roku ode dne nabytí její účinnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že v případě technické 
a živé hry povolené dle loterního zákona se tato vyhláška neuplatní zcela, neboť v souladu 
s § 136 odst. 3 a 7 zákona o hazardních hrách jsou tyto hry provozovány dle loterního zákona, 
s výjimkou § 41 až 41i loterního zákona, a podle podmínek stanovených v povolení. 
V případě, že by navrhovaná právní úprava nebyla přijata, nebylo by možné, aby došlo k vydání 
povolení k provozování hazardních her, neboť toto je možné pouze v případě, kdy žadatel 
v souladu s § 109 odst. 1 zákona o hazardních hrách prokáže, že hazardní hra uvedená v § 3 odst. 
2 písm. a) až e), internetová hra a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry 
provozovány, splňují požadavky podle tohoto zákona, tedy i prováděcího předpisu, který 
upravuje konkrétní technické požadavky na tyto hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím 
jsou tyto hazardní hry provozovány. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 133 odst. 1 písm. b) 
zákona o hazardních hrách, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 15. června 2016. Podle 
tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví vyhláškou technické parametry pro zařízení, 
jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavky na ochranu a uchovávání 
herních a finančních dat a jejich technické parametry.  
Problematika upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy 
Evropské unie, ale je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy proto 
nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Nad rámec uvedeného je 
třeba zdůraznit, že při přípravě návrhu vyhlášky vycházelo Ministerstvo financí z mezinárodních 
standardů, konkrétně mezinárodně uznávaných standardů Remote gambling and software 
technical standards (The Gambling Commission) a International Technical Standards for 
Electronic Gaming Machines (The International Association of Gaming Regulators), přičemž 
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v otázkách bezpečnosti informací vycházelo z řady norem ISO/IEC 27000, které jsou taktéž 
mezinárodně uznávány. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
Stanovení technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry 
provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické 
parametry v navrhované právní úpravě nemá žádné hospodářské, finanční ani jiné dopady na 
státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
V případě dopadů na hospodářské subjekty, provozovatele hazardních her, lze očekávat náklady 
spojené s přizpůsobením zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry, a to 
jak ve smyslu hardwarového, tak i softwarového vybavení. V této souvislosti je však třeba 
zdůraznit, že se jedná spíše o drobné změny, neboť doposud byla obdobná úprava obsažena ve 
standardech a podmínkách provozování. Rovněž, provozování hazardních her je vzhledem ke své 
povaze považováno za vysoce společensky nákladné a jako takové podléhá zvýšené regulaci 
a z tohoto důvodu je legitimní požadovat po provozovatelích hazardních her splnění podmínek 
týkajících se zejména bezpečnosti informací za účelem ochrany citlivých dat, dozoru plnění 
zákonných podmínek a řádného výběru daně z hazardních her. Nad rámec uvedeného, jak je 
uvedeno ve zvláštní části, navrhovaná vyhláška vychází ve značné míře jak z mezinárodně 
uznávaných standardů, standardů pro jednotlivé druhy hazardních her užívané v rámci loterního 
zákona, tak i v oblasti obecné bezpečnosti z řady norem ISO/IEC 27000. Lze tedy předpokládat, 
že provozovatelé hazardních her již v současné době disponují zařízeními, prostřednictvím 
kterých jsou provozovány hazardní hry, která do velké míry odpovídají požadavkům stanoveným 
v navrhované vyhlášce. Konkrétní finanční náklady provozovatelů nelze odhadnout, neboť záleží 
na jejich současné IT infrastruktuře. V této souvislosti je vhodné dále uvést, že provozování 
hazardních her je podnikatelská aktivita a jako taková s sebou nese odpovídající finanční 
náklady, které jsou zvláště v případě provozování hazardních her, jak bylo uvedeno výše, 
odůvodněné. Navrhovaná právní úprava nemá sociální dopady a dopady na životní prostředí. 
Dopad na veřejné rozpočty v důsledku zpřístupnění technické normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 
v budově Ministerstva financí v době úředních hodin lze považovat za zanedbatelný, neboť nelze 
očekávat, že by umožněním nahlédnutí do této technické normy bez možnosti pořizovat kopie, 
opisy či výpisy mohlo dojít k výraznějšímu poklesu prodeje této normy Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a zkušebnictví. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
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Návrh vyhlášky kromě jiného stanoví vysoký standard požadavků na ochranu a uchovávání 
herních a finančních dat. Obecně je možné shrnout, že vyhláška odkazuje formou výlučného 
odkazu na technickou normu ČSN ISO/IEC 27001:2014, která upravuje požadavky v oblasti 
bezpečnosti informací. Zároveň stanoví, že pro přenos a ukládání herních a finančních dat 
a přístup k softwaru zařízení, přičemž herní data ve smyslu zákona o hazardních hrách v sobě 
zahrnují i osobní data ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o registrační údaje účastníka 
hazardní hry, musí být v zařízení používány kryptografické algoritmy a kryptografické klíče 
splňující minimální požadavky na kryptografické algoritmy. Tyto minimální požadavky jsou 
uvedeny v příloze vyhlášky a vycházejí z požadavků uvedených ve vyhlášce 316/2014 Sb., 
o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních 
a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, 
která představuje nejvyšší úroveň současně požadovaného zabezpečení informací. Osoba žádající 
o registraci je povinna provozovateli sdělit identifikační údaje a kontaktní údaje, přičemž 
identifikačními údaji jsou u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné 
příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné 
číslo přiděleno, u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Nad rámec 
uvedeného doplňujeme, že v minulosti byl požadavek šifrování zakotven v právně nezávazném 
standardu, a to v nižší úrovni. Lze tedy shrnout, že navrhovaná právní úprava posiluje ochranu 
soukromí a osobních údajů. 

 6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť předložený prováděcí 
předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

7.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
Navrhovaná právní úprava je převzetím stávající správní praxe do prováděcí legislativy, přičemž 
materiálně nedochází k výraznějším změnám. S ohledem na to, že návrh vyhlášky nepřináší nové 
a rozsáhlé dopady, nebyla k němu vypracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace (viz čl. 3.6 
a 3.8. písm. g) bodu I Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)). 
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II. Zvláštní část 
Jak je již řečeno výše, zákon o hazardních hrách upravuje pouze omezený počet technických 
parametrů, které musí zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, splňovat. 
Vyhláška tedy upravuje ostatní požadavky na provozování hazardních her, které je nutné 
technicky zabezpečit a následně posoudit pověřenou osobou. Ta na základě testování dle 
požadavků Ministerstva financí vydá výstupní dokumenty, jejichž náležitosti upravuje vyhláška 
dle § 133 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách o požadavcích na minimální náležitosti 
výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům 
vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona. Obecně 
je možné shrnout, že vyhláška až na výjimky obecně stanoví požadavky bez určení konkrétního 
jednotného způsobu jejich splnění, a to v kombinaci s odkazem na obecné požadavky v oblasti 
bezpečnosti informací, které upravuje řada norem ISO/IEC 27000. K tomuto způsobu řešení bylo 
přistoupeno především vzhledem k různorodosti možných technických řešení, rychlému 
technickému vývoji v této oblasti, s přihlédnutím k možným nadměrným administrativním 
i technickým nákladům jak provozovatelů hazardních her, tak i státu. V některých oblastech by 
v případě, že by byl direktivně stanoven pouze a právě jeden způsob splnění stanovených 
požadavků, bylo s největší pravděpodobností nutné vyhlášku opakovaně novelizovat v horizontu 
několika měsíců. Nad rámec uvedeného je nutné doplnit, že použití odkazu na technickou normu 
jakožto doplnění obecného právního předpisu je v souladu s legislativními pravidly vlády a je 
všeobecně užíváno. 

K § 1 
Tato vyhláška upravuje rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 
provozovány hazardní hry, požadavky na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 
technické parametry tak, jak je stanoveno ve zmocňovacím ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) 
zákona o hazardních hrách.  

K § 2 

Ustanovení § 2 upravuje požadavky společné pro všechny druhy hazardních her, neboť na 
zařízení typu back office, jehož prostřednictvím dochází k vykonávání činností spočívajících 
v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjmu sázek a vkladů 
do hazardní hry, výplaty výhry a další činnosti organizačního, finančního a technického 
charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu a se zajištěním vlastního provozu, 
jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání hazardní hry, jsou kladeny vesměs totožné 
požadavky. Obecně je třeba v kontextu zařízení tohoto druhu nutné vnímat rozdíl mezi zařízeními 
typu back office a technickými zařízeními ve smyslu ustanovení § 42 zákona o hazardních hrách, 
která jsou přímo obsluhována sázejícím. Ustanovení § 2 navrhované vyhlášky v prvním odstavci 
stanoví, že zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra, je tvořeno uceleným 
souborem hardwaru a softwaru provozovatele, který slouží k vykonávání činností podle § 5 
zákona o hazardních hrách, v případě například technické hry se tedy jedná o nadřazené 
označení, jehož součástí jsou jednotlivá technická či koncová zařízení technické hry. 

Odstavec 2 stanoví, že zařízení musí obsahovat server, jehož činnost spočívá v řízení činností 
rozhodných pro provozování hazardní hry a který ukládá finanční a herní data. Vzhledem ke 
klíčovému postavení serveru, prostřednictvím kterého jsou vykonávány nejzásadnější činnosti 
související s provozováním hazardních her spočívající nejen v samotném řízení ve smyslu § 5 
zákona o hazardních hrách, ale i v ukládání finančních a herních dat, je zásadní požadavek na 
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jeho umístění v datovém centru podle § 4 této vyhlášky. V této části je třeba doplnit, že ukládaná 
finanční a herní data musí být zpřístupněna orgánu státního dozoru, přičemž však rozsah 
přenášených dat bude upraven vyhláškou na základě zmocnění uvedeného v § 133 odst. 1 písm. 
a) zákona o hazardních hrách. V souvislosti s nutností řádné identifikace serveru je odstavcem 2 
stanovena povinnost identifikovat server ve smyslu § 9, přičemž toto ustanovení se v případě 
identifikace serveru použije obdobně. 
Odstavec 3 upravuje zařízení určená k provozování loterie, binga, technické hry, živé hry 
a internetové hry v případě, že v nich o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda. 
V takových případech je nutné, aby samo zařízení obsahovalo generátor náhodných čísel (dále 
jen „RNG“).  

K § 3 
Ustanovení § 3 upravuje rozhodující požadavky na zařízení a způsob nakládání provozovatele 
hazardní hry s herními a finančními daty v něm uchovávanými. Tyto požadavky lze shrnout jako 
požadavky integrity, důvěrnosti a dostupnosti dat. Loterní zákon v současné době požadavky na 
zajištění integrity dat, jejich důvěrnosti a dostupnosti ve velké míře nestanovuje, pouze v dílčích 
částech jsou upraveny v rámci technických standardů, které jsou uvedeny v obecné části, i když 
pro jejich regulaci pouze pro některé typy hazardních her neexistuje legitimní důvod. 
Tyto požadavky plynou z řady norem ISO/IEC 27000, které jsou odbornou veřejností 
a podnikatelskou sférou široce respektovány. Ministerstvo financí tedy do značné míry přebírá 
obecné požadavky v oblasti bezpečnosti informací, které upravuje technická norma ISO/IEC 
27001:2014, ovšem s výjimkou, kdy tato vyhláška nebo zákon o hazardních hrách stanoví jinak, 
tedy přímo specifikuje konkrétní požadavky, kterými se mají jednotlivé cíle regulace splnit.        
V daném případě je využita forma výlučného odkazu a shoda s touto technickou normou je tak 
jediným způsobem splnění příslušného ustanovení. Technická norma doplňuje právní požadavek. 
Řada norem  ISO/IEC 27000 je celosvětově ověřeným návodem pro implementaci systému řízení 
informační bezpečnosti, který stanoví cíle s tím, že volba samotného způsobu konkrétního 
provedení je ponechána subjektu. Již sama technická norma ISO/IEC 27001:2014 tedy 
ponechává subjektům dostatek volnosti. I další současně platné a připravované zákony, které se 
týkají informační bezpečnosti (např. zákon o kybernetické bezpečnosti), primárně vycházejí 
právě z řady norem ISO/IEC 27000. Tyto normy specifikují požadavky na ustavení, 
implementování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací v rámci 
kontextu rizik činnosti organizace. Zahrnují také požadavky na posouzení a ošetření rizik 
bezpečnosti informací přizpůsobené potřebám organizace. Požadavky těchto norem jsou obecně 
použitelné a jsou aplikovatelné ve všech organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a povahu 
činností. Nad rámec uvedeného je třeba zdůraznit, že i mezinárodní standardy, konkrétně 
mezinárodně uznávané standardy Remote gambling and software technical standards (The 
Gambling Commission) a International Technical Standards for Electronic Gaming Machines 
(The International Association of Gaming Regulators), v otázkách bezpečnosti informací vychází 
z řady norem ISO/IEC 27000. 
K možnosti odkazu na technické normy v právních předpisech Ministerstvo financí ve stručnosti 
shrnuje závěry Ústavního soudu, který tuto otázku řešil v rámci nálezu sp. zn. Pl.ÚS 40/08 ze dne 
26. 5. 2009, který byl publikován pod číslem 241/2009 Sb. Ústavní soud ve stručnosti uvádí, že 
technické normy doplňují nekompletní právní požadavek. Odkazy na technické normy mají za cíl 
konkretizovat požadavky obsažené v právních normách a chránit tak veřejný zájem a bezpečnost. 
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Účelem splnění detailních právních nároků je především jakost výrobků, ochrana zdraví a života 
lidí, bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, tvorba a ochrana životního 
prostředí, ochrana majetku a další zájmy. Tyto požadavky často vyplývají z mezinárodních 
dohod, kterými je Česká republika vázána. V poslední době přicházejí zejména z oblasti 
Evropské unie. Existence technických norem a odkaz na ně v právních předpisech jsou nezbytné 
pro to, aby právní předpisy České republiky nebyly neúčelně zatěžovány množstvím detailních 
právních požadavků. Právní předpis nemůže jít do podrobností (způsobů výpočtů různých hodnot 
apod.) uvedených na mnoha stránkách norem. Právní předpis stanoví pouze základní podmínky 
s tím, že na příslušné české technické normy odkazuje, čímž informuje osoby, kde naleznou 
podrobné řešení dané problematiky. Pro úplnost je vhodné doplnit, že technické normy je možno 
si zakoupit u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kam se mohou 
občané obrátit i s žádostí o poskytnutí základní informace.  Přístup ke všem platným technickým 
normám v elektronické podobě je dále možný prostřednictvím internetu, kde je možné si tyto 
normy za poplatek stáhnout. V konkrétním případě je však zásadní, že technické normy nejsou 
primárně určeny pro řadového spotřebitele, i když jedním z úkolů technických norem je jeho 
ochrana, nýbrž především pro odborníky profesionály. Provozování hazardních her je 
podnikatelská aktivita a jako taková s sebou nese odpovídající finanční náklady.  Závěrem 
uvádíme, že technická norma ČSN ISO/IEC 27001:2014 bude k dispozici k nahlédnutí v budově 
Ministerstva financí na adrese Legerova 69, Praha 2, a to v úředních hodinách po předchozí 
domluvě (telefonicky nebo e-mailem). 

K § 4 
Povinnost umístit server sloužící k řízení činností podle § 5 zákona o hazardních hrách a ukládání 
finančních a herních dat ve specifickém prostoru, který má zajistit bezproblémový a stabilní 
provoz serveru bez okolních vlivů, v odborné veřejnosti označovaném jako datové centrum, je 
některým provozovatelům hazardních her ukládána již v současné době v režimu loterního 
zákona. Navrhovaná vyhláška vzhledem k povaze serveru a jeho důležitosti při provozování 
hazardních her přebírá a konkretizuje požadavky na opatření nezbytná k zajištění fyzické 
bezpečnosti, přičemž konkrétně stanoví i prostředky k jejich zajištění. Při přípravě daného 
ustanovení Ministerstvo financí vycházelo zejména z obdobné úpravy, kterou obsahuje vyhláška 
č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti.  
Za splnění požadavku na umístění serveru lze považovat i virtuální řešení, ovšem pouze za 
předpokladu, že samotné datové centrum, které virtualizaci nabízí, je umístěno na území 
členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, a zároveň splňuje mimo jiné požadavky stanovené v § 4. Splnění 
požadavků kladených na datové centrum je nutné ověřit v rámci posouzení zařízení, 
prostřednictvím kterého jsou provozovány hazardní hry, pověřenou osobou. Není bezpodmínečně 
nutné, aby byla provedena kontrola v místě datového centra za předpokladu, že z dokumentů 
předložených klientem je pověřená osoba schopna učinit závěr o tom, že datové centrum splňuje 
dané požadavky. 

K § 5  

V souladu s § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách se hazardní hrou rozumí taková hra, sázka 
nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v níž o výhře nebo prohře 
rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Pokud o výhře nebo prohře 
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rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda, je nutné zajistit, aby proces tvorby náhodných výsledků 
splňoval určité požadavky: (A) jednotlivé výsledky hry musí být nezávislé na předchozích 
výsledcích, (B) posloupnost výsledků hry musí být nepředvídatelná bez úplné znalosti postupu 
tvorby výsledku hry včetně všech nastavení a (C) skutečné pravděpodobnosti dosažení 
jednotlivých možných výsledků musí odpovídat teoretickým pravděpodobnostem, daným 
pravidly konkrétní hry. Jedná se tedy o hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. a) a d) až f) zákona 
o hazardních hrách a internetovou hazardní hru. V návaznosti na povahu jednotlivé hazardní hry 
je možné, aby RNG byl samostatně stojící, jako je tomu například v případě osudí pro loterie, v 
případě živé hry např. ruleta (živá hra dle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách), nebo 
integrovaný jako část zařízení, ať již ve formě užité například při internetové hře (dle § 73 odst. 3 
zákona o hazardních hrách), tedy integrovaný v rámci serveru, nebo při land-based technické hře 
(dle § 42 odst. 6 zákona o hazardních hrách). 
 
V případě hazardních her lze uvažovat o dvou základních druzích RNG. Je jím fyzikální RNG, 
který využívá ke stanovování herního výsledku fyzikální procesy, a to v případě vytváření 
náhodných čísel v rámci softwarového hracího systému mikroskopické jevy, tedy zejména šum 
nebo kvantové jevy, které lze automaticky měřit a zpracovat v čísla, nebo makroskopické jevy, 
kterými jsou zejména kostky, ruletové kolo nebo losovací osudí. V případě generování 
náhodných čísel na základě makroskopických jevů je zásadní především požadavek, aby 
předměty sloužící k procesu tvorby výsledku hry byly vyrobené z dostatečně odolného materiálu, 
u kterého nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení v tom smyslu, že by toto opotřebení 
mělo vliv na náhodný proces tvorby výsledku hry a je tedy zaručena konsistentní kvalita 
generátoru. V případě, že k opotřebení dojde, což je ve vnějším světě nevyhnutelné, je nutné, aby 
tyto předměty byly ihned vyměněny za nové (např. za nové karetní sady), které zaručí vlastnosti 
RNG uvedené výše. Požadavek na odolnost materiálu tak není požadavkem absolutním. Druhým 
typem RNG je pseudonáhodný generátor používající ke stanovení výsledků hry deterministický 
algoritmus, který náhodné číslo vypočítá z jednoho nebo několika čísel předcházejících 
opakovaným dosazováním do vhodně zvoleného matematického vzorce. Takto generovaná čísla 
vyžadují zadání jedné nebo několika vstupních hodnot (angl. seed), a je tedy nutné, aby 
posloupnost výsledků hry byla vytvářena na základě náhodně nebo nepředvídatelně zvolené 
počáteční hodnoty. 
 
Základním požadavkem na RNG je, aby náhodný proces tvorby výsledku hry nebylo možné 
ovlivnit, aby tento proces splňoval požadavky (A) - (C) uvedené výše a sázející tak měli rovné 
podmínky. Kvalita generátoru je ověřována testováním výsledků RNG. To se týká jak generátorů 
fyzikálních, tak pseudonáhodných. Při testování pseudonáhodných generátorů musí být 
k dispozici celý algoritmus generátoru implementovaný přesně tak, jak je používán v praxi. 
Ministerstvo financí v rámci pověření k odbornému posuzování a osvědčování dle § 110 odst. 2 
zákona o hazardních hrách ověřuje také konkrétní metody testování RNG, které využívají 
subjekty, které mají zájem o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování tak, aby 
byla zaručena vysoká kvalita testování. V souvislosti s výše uvedeným je třeba doplnit, že 
v souladu s § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách je možné, aby o výhře nebo prohře 
rozhodovala náhoda pouze zčásti, například v kombinaci s prvkem znalostním nebo 
dovednostním. Požadavky (A) - (C) uvedené výše se v těchto jiných než náhodných částech 
hazardní hry z povahy věci neuplatní. Jedná se tedy například o karetní hry, kdy část procesu 
tvorby výsledku hry, která zahrnuje míchání karet, bezesporu musí odpovídat výše uvedeným 
požadavkům na přítomnost náhodnosti, v části dovednostní (tj. schopností hráče) však již nikoli. 
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V případě pseudonáhodných generátorů je dále nutné, aby použitý algoritmus pracoval 
s dostatečně dlouhou periodou, aby v případě konkrétní hry nedocházelo k rozpoznatelnému 
opakování výsledků a byl umístěn v datovém centru dle § 4 vyhlášky. Za splnění požadavku na 
umístění RNG lze považovat i virtuální řešení, ovšem pouze za předpokladu, že samotné datové 
centrum, které virtualizaci nabízí, je umístěno na území členského státu Evropské unie nebo 
státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a zároveň splňuje 
mimo jiné požadavky stanovené v § 4 a požadavky stanovené na způsob nakládání provozovatele 
hazardní hry s herními a finančními daty a jejich uchovávání. Požadavek na délku periody je 
převzat ze současného Standardu centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními 
terminály. 
 
Ustanovení odstavce 6 stanoví požadavek pro situace, kdy je nutné výstupy RNG dále zpracovat 
a transformovat do konkrétních výsledků hazardní hry. V takovém případě je třeba, aby software, 
který tento proces zpracování provádí, byl součástí serveru. Zároveň je nutné zajistit, aby i při 
druhotném zpracování výstupů RNG byla dodržena podmínka vztahující se k náhodnosti procesu 
tvorby výsledku hry a neovlivnitelnosti a byly splněny požadavky (A) - (C) uvedené výše. 

K § 6  
Ustanovení § 3 vyhlášky obsahuje výjimku z ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky, které stanoví, 
že zařízení a způsob nakládání provozovatele hazardní hry s herními a finančními daty v něm 
uchovávanými musí splňovat technické podmínky systému řízení bezpečnosti informací, které 
jsou stanoveny technickou normou ČSN ISO/IEC 27001:2014. V daném případě, vzhledem 
k citlivosti dat a požadavku na jejich integritu, jsou stanoveny konkrétní požadavky pro přenos 
a ukládání herních a finančních dat a přístupu k softwaru zařízení. Pro tyto jednotlivé činnosti je 
provozovatel hazardní hry povinen využít některé z minimálních požadavků na kryptografické 
algoritmy, které uvádí příloha k této vyhlášce. Tyto požadavky na kryptografické algoritmy 
vycházejí z právních předpisů upravujících kybernetickou bezpečnost. Využití těchto 
kryptografických algoritmů zaručuje nejen ochranu při přenosu herních a finančních dat, ale 
i nezměnitelnost a důvěrnost těchto dat. 

K § 7 
Ustanovení § 7 vyhlášky stanoví požadavek na zařízení ve smyslu využití takového mechanismu 
ukládání herních a finančních dat, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě. 
Požadavek na zachování dat je možné splnit pouze v případě, pokud budou herní a finanční data 
primárně ukládána a dále pak zálohována. Zálohování herních a finančních dat je zcela zásadní, 
neboť pouze prostřednictvím zálohovaných dat lze, pokud dojde k havárii serveru, například 
v důsledku živelné události, možné kompletně tato data obnovit. Jedná se tedy o povinnost 
Recovery Point Objective 0, tedy jinými slovy povinnost provozovatele neztratit žádná finanční 
nebo herní data. Toto je zcela zásadní zejména vzhledem k zákonu č. 187/2016 Sb., o dani 
z hazardních her, který výši základu daně váže na součet dílčích základů daně, které tvoří částka, 
o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě tedy, 
pokud by byla tolerována ztráta herních a finančních dat, nebylo by možné v případě ztráty řádně 
určit daň z hazardních her. Samotný požadavek zálohování herních a finančních dat by však sám 
o sobě výše uvedenou povinnost nebyl schopen dostatečně zajistit, a to v případě pokud by 
k zálohování nedocházelo na geograficky odlišném místě od místa ukládání herních a finančních 
dat. Pouze za předpokladu, že k ukládání herních a finančních dat a k zálohování těchto dat 
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dochází na geograficky odlišných místech lze zajistit splnění požadavku na plnou obnovitelnost 
herních a finančních dat, neboť identická událost neovlivní zároveň data ukládaná a data 
zálohovaná. Nad rámec uvedeného uvádíme, že v případě systému zálohování herních 
a finančních dat tento systém nemusí být umístěn v datovém centru. Požadavky na fyzickou 
bezpečnost systému zálohování jsou upraveny technickými podmínkami fyzické a vnější 
bezpečnosti na záložní zařízení v technické normě ČSN ISO/IEC 27001:2014, které nejsou 
obecně tak náročné jako v případě datového centra. Zálohování herních a finančních dat může být 
provedeno i virtualizovanou formou.  

K § 8 
Požadavky v § 8 a násl. ustanoveních vyhlášky se týkají koncového zařízení technického 
zařízení, prostřednictvím kterého jsou provozovány technické hry. Typicky se tedy jedná 
například o videoloterní terminály, výherní hrací přístroje nebo tablety, pokud se jedná o koncová 
zařízení centrálních loterních systémů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zařízení, která 
jsou přímo obsluhována sázejícími, je zde zdůrazněna povinnost řádné instalace, reinstalace nebo 
odpojení koncových zařízení.  Tato činnost může být provozovatelem prováděna pouze 
prostřednictvím osoby, která pro něj zajišťuje odborný servis koncových zařízení. V loterním 
zákoně rovněž žadatel o vydání povolení k provozování v žádosti dokládá, že má k dispozici 
osobu, jež je odborně způsobilá k údržbě koncového zařízení, a to ve formě smlouvy o zajištění 
odborného servisu. 

K § 9 
Ustanovení § 9 stanoví povinnost zajistit nezaměnitelnou identifikaci koncového zařízení, resp. 
označení koncového zařízení identifikačním štítkem ve formě registrační známky, která bude 
trvale a pevně připevněná na vnějším plášti koncového zařízení. Tento požadavek slouží zejména 
orgánu státního dozoru při výkonu dozorové činnosti, ale i účastníkům hazardní hry, kteří mohou 
na základě této známky identifikovat, že se jedná o koncové zařízení, které je v souladu 
s technickými předpisy. Na základě údajů uvedených na registrační známce, které budou 
specifikovány v rozhodnutí o pověření k odbornému posuzování a osvědčování, je orgán státního 
dozoru schopen zjistit údaje o provozovateli hazardní hry, výrobní číslo koncového zařízení 
a počet herních pozic, včetně jejich výrobních čísel a následně tyto informace ověřit v databázi 
pověřené osoby, popř. oproti dalším podkladům, kterými disponuje. Registrační známka je 
využívána i v režimu loterního zákona, konkrétně na základě ustanovení § 18 odst. 4 loterního 
zákona (v případě výherních hracích přístrojů) a Standardu centrálního loterního systému 
s interaktivními videoloterními terminály, nejedná se tedy o nový požadavek na identifikaci 
koncového zařízení. 

K § 10 
Požadavky na vnější zabezpečení koncového zařízení lze rozdělit na požadavky na jeho 
konstrukci a požadavky vztahující se k rozpoznání chybového stavu a jeho následnému 
odstranění. Základním požadavkem na koncové zařízení, tedy zařízení, prostřednictvím kterého 
se sázející přímo účastní hazardní hry, je požadavek na robustnost konstrukce. Tento požadavek 
vyplývá z povahy samotného zařízení, kdy zákon o hazardních hrách stanoví, že toto zařízení je 
přímo obsluhováno sázejícím a dle praxe často může docházet k tomu, že sázející za účelem 
manipulace s koncovým zařízením chtějí ovlivnit náhodný proces výsledku hry. Ustanovení 
konkrétně nestanoví parametry týkající se například materiálu, avšak požaduje, aby koncové 
zařízení bylo takové konstrukce, aby bylo zamezeno násilnému či jinému nedovolenému vniknutí 
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do koncového zařízení intenzitou, kterou je možné očekávat. Z jazykového výkladu je zřejmé, že 
konstrukce nemusí odolat jakémukoli násilnému či jinému vniknutí, ale pouze takovému, které 
lze s přihlédnutím k běžnému provozování koncového zařízení očekávat. Vzhledem k prostředí, 
ve kterém se koncová zařízení nachází, se tak bude jednat například o odolání vůči úderům, 
nikoli však útoku například sekerou. Dále musí být zabezpečovací prvky koncového zařízení 
funkční a provedeny tak, že z vnější strany nelze provést jejich demontáž běžně dostupnými 
prostředky (např. kleště, šroubovák). 
Kromě odpovídající konstrukce musí být koncové zařízení vybaveno čidlem nebo jiným 
bezpečnostním zařízením, které zaznamená pokus o násilné či jiné nedovolené vniknutí do 
koncového zařízení, odpojení nebo ovlivnění napájecích nebo datových kabelů nebo jiné 
ovlivnění jeho provozu. Kromě toho musí čidlo nebo jiné bezpečnostní zařízení rovněž 
zaznamenat veškeré autorizované vstupy do vnějších uzamykatelných částí koncového zařízení, 
například údržbového charakteru za účelem jejich evidence. Tento požadavek je naprosto zásadní 
pro zajištění řádného provozování hazardních her, neboť jakýkoli vstup do těchto vnějších 
uzamykatelných částí koncového zařízení může mít vliv na části zařízení (v širším smyslu), které 
mohou ovlivnit provozování hazardní hry.  
Dále je v tomto ustanovení upraven i požadavek na postup v případě, kdy výše uvedená čidla 
nebo senzory zaznamenají pokus o násilné či jiné nedovolené vniknutí do koncového zařízení, 
odpojení nebo ovlivnění napájecích nebo datových kabelů nebo jiné ovlivnění provozu 
koncového zařízení. V takovém případě musí být koncové zařízení za účelem předejití 
podvodnému jednání automaticky přepnuto do chybového stavu, tedy stavu, ve kterém není 
umožněna hra technické hry a jiné transakce v uživatelském kontu. Sázející tak není schopen 
vkládat další bankovky nebo mince, ale ani pokračovat ve hře, hru ukončit a nechat vytisknout 
doklad o zůstatku na uživatelském kontu nebo provádět úpravy na uživatelském kontu. 
V případě, kdy byl chybový stav vyvolán pouze jednorázovou akcí, například nahnutím 
koncového zařízení, přičemž je toto koncové zařízení následně ihned vráceno zpět do původní 
polohy, je možné, aby čidlo nebo bezpečností zařízení vyhodnotilo, že trvání chybového stavu 
není dále nutné a byl automaticky obnoven provoz koncového zařízení. V případě však, 
kdy nelze obnovit provoz koncového zařízení automaticky, zařízení musí být vybaveno 
systémem, který o trvajícím chybovém stavu notifikuje obsluhu herního prostoru. K obnovení 
provozu koncového zařízení z trvajícího chybového stavu může dojít pouze na základě 
autorizovaného zásahu obsluhy. Pokud chybový stav nelze odstranit ani na základě 
autorizovaného zásahu obsluhy, obsluha, vzhledem k povaze chybového stavu, kdy sázející 
nemůže činit žádné úkony na koncovém zařízení, proplatí sázejícímu výhru po ověření její výše 
na příslušném elektronickém ukazateli a sázejícího odhlásí z jeho uživatelského konta. 

K § 11 
Dané ustanovení vyhlášky klade požadavek na umístění všech částí koncového zařízení, jejichž 
manipulací by mohl být ovlivněn náhodný proces výsledku hry nebo dálkový přenos výsledku 
hry nebo uchovávání herních a finančních dat a jejich dálkový přenos do serveru, přičemž odst. 2 
stanoví ty části koncového zařízení, které musí být ve vnitřní samostatně uzamykatelné části 
umístěny vždy, a to v důsledku jejich kritické povahy, přičemž je ponecháno na rozhodnutí 
provozovatele, zda bude mít koncové zařízení vnitřní samostatně uzamykatelné části dvě nebo 
více. Zvláště je přitom uveden požadavek umístit do samostatně uzamykatelné části také systémy 
počítadel, a to v případě, pokud je součástí koncového zařízení RNG. Výše uvedený požadavek 
na umístění z povahy věci neplatí pro RNG, který zároveň slouží k zobrazení výherní kombinace 
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nebo jiného výsledku hry a systém počítadel, který je s ním funkčně nedělitelný (jedná se 
například o ruletové kolo a případná počítadla přímo na tomto ruletovém kole umístěná). Pokud 
se však jedná o takové zařízení, je nutné, aby část koncového zařízení, ve které je RNG, popř. 
spolu se systémem počítadel, umístěn, splňovala požadavky uvedené v § 10 této vyhlášky a byla 
tak chráněna proti pokusům o vniknutí do vnějšího pláště koncového zařízení. 
Požadavek na umístění částí koncového zařízení, jejichž manipulací by mohl být ovlivněn 
náhodný proces výsledku hry nebo dálkový přenos výsledku hry nebo uchovávání herních 
a finančních dat a jejich dálkový přenos do serveru, do samostatně uzamykatelné části je dále 
doplněn podmínkou vybavení této uzamykatelné části čidlem nebo jiným bezpečnostním 
zařízením, které zaznamená pokus o násilné či jiné nedovolené vniknutí ve smyslu § 10 této 
vyhlášky, a je tak zajištěn režim dvojí ochrany.  

K § 12 
Zobrazovací zařízení je základním prostředkem pro sázejícího k samotné účasti na hazardní hře. 
Je tedy nutné, aby každá herní pozice byla opatřena buď obrazovkou, nebo jiným zobrazovacím 
zařízením (Existence jiného zobrazovacího zařízení je zásadní především v případě, kdy koncové 
zařízení obsahuje RNG, jež zároveň slouží k zobrazení výherní kombinace nebo jiného výsledku 
hry, nebo mechanickou nebo elektromechanickou část, jež slouží výhradně k zobrazení výherní 
kombinace nebo jiného výsledku hry, neboť v těchto případech klasická obrazovka často 
absentuje. Na jiné zobrazovací zařízení odkazuje například i § 54 odst. 2 zákona o hazardních 
hrách, které hovoří o elektronickém ukazateli), které slouží pro zobrazování informací jako je text 
nebo obraz v různé podobě. Prostřednictvím obrazovky nebo jiným zobrazovacím zařízením jsou 
mimo jiné plněny podmínky stanovené zákonem, například v oblasti informační povinnosti dle § 
49 zákona o hazardních hrách, a hráč volí výši své sázky nebo sleduje výsledek hry. Z tohoto 
důvodu musí obrazovka nebo jiné zobrazovací zařízení věrně zobrazovat veškeré skutečnosti 
relevantní pro provozování hazardních her.  Funkce obrazovky je o to zásadnější, pokud se jedná 
o obrazovku dotykovou, tedy takovou, prostřednictvím které sázející volí ať již další sázky nebo 
jiné úkony ve hře. Pokud je herní pozice opatřena dotykovou obrazovkou, musí být přesná (v tom 
smyslu, že dotyková volba sázejícího se shoduje s reakcí obrazovky, resp. koncového zařízení, 
tedy jinými slovy funkčnost dotykové obrazovky musí v plném rozsahu nahradit funkčnost 
tlačítek) a dále nesmí obsahovat žádné skryté nebo neoznačené tlačítko nebo dotykový bod 
kdekoli na obrazovce, který může ovlivnit hru. Toto platí s výjimkou případů uvedených v 
herním plánu, který byl schválen Ministerstvem financí v rámci povolovacího řízení. 
Odstavec třetí tohoto ustanovení poté klade požadavky na taková koncová zařízení, která jsou 
zároveň opatřena RNG, který zároveň slouží k zobrazení výherní kombinace nebo jiného 
výsledku hry, nebo mechanickou nebo elektromechanickou částí, která slouží výhradně 
k zobrazení výherní kombinace nebo jiného výsledku hry. V těchto případech je nutné, aby 
konstrukce koncového zařízení zajištovala zobrazení výsledku ve shodě s ukazateli na obrazovce 
herní pozice. Pokud tato podmínka není splněna, je nutné, aby bylo koncové zařízení přepnuto 
do chybového stavu a dále bylo postupováno dle § 10 odst. 6 této vyhlášky. 

K § 13 
Požadavek telekomunikačního spojení koncového zařízení se serverem souvisí s požadavkem na 
ukládání herních a finančních dat dle § 7 této vyhlášky, kdy při povinnosti přenosu herních a 
finančních dat za jednotlivé herní pozice po každé odehrané hře technické hry zaručuje, že budou 
uložena a zálohována skutečně veškerá herní a finanční data. V opačném případě by nebylo 
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možné docílit řádného výběru daně z hazardních her, ani v rámci výkonu státního dozoru ověřit, 
zda jsou dodržovány podmínky uvedené v zákoně o hazardních hrách, v této vyhlášce nebo 
v základním povolení. Požadavek telekomunikačního spojení je kladen na provozovatele 
i v rámci provozování hazardních her v režimu loterního zákona, nejedná se tedy o novou úpravu. 
Taktéž požadavek na telekomunikační spojení, které pracuje při přenosu výsledku hry s dobou 
odezvy nižší než 0,3 vteřiny, a to u koncových zařízení, jejichž součástí není RNG, byl převzat ze 
současné právní úpravy, konkrétně technického standardu týkajícího se centrálních loterních 
systémů s interaktivními videoloterními terminály. 

K § 14 
V souladu s § 10 odst. 5 zákona o hazardních hrách je provozovatel povinen vyplatit výhru 
ve lhůtě stanovené herním plánem, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění nároku na výhru 
sázejícím. Dále, dle odst. 6 tohoto ustanovení sázející může u provozovatele hazardní hry uplatnit 
právo na výhru nejpozději do 1 roku ode dne vyhodnocení sázkové příležitosti, u okamžité loterie 
pak nejpozději do 1 roku ode dne ukončení prodeje losů, jinak právo na výhru zaniká. Vzhledem 
k povaze provozování hazardních her, zejména pak land-based her technických, je nanejvýš 
vhodné zajistit, aby nezávisle na provozovateli, resp. jím pověřené obsluze, bylo možné získat 
potvrzení o zůstatku na uživatelském kontu. Toto potvrzení je vydáváno ve formě dokladu 
o zůstatku na uživatelském kontu, který sázející může vytisknout po stisku tlačítka „tisk“ 
umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším plášti koncového zařízení, tedy volně přístupné 
části koncového zařízení. Vzhledem k funkci dokladu o zůstatku na uživatelském kontu, tedy 
prokázání výhry, resp. zůstatku, je nutné, aby na základě dokladu bylo možné jednoznačně 
identifikovat nejen provozovatele hazardní hry a koncové zařízení, ale i samotného sázejícího. 
Toto je možné vzhledem k povinnosti účasti na hře až po zřízení uživatelského konta, které 
obsahuje identifikační a kontaktní údaje sázejícího. Ačkoli tedy zákon o hazardních hrách 
nespojuje s absencí dokladu vytištěným koncovým zařízením žádné právní následky, např. 
nemožnost uplatnění nároku sázejícího na výhru (viz § 54 odst. 2 zákona o hazardních hrách), 
v zájmu posílení právní jistoty sázejícího i provozovatele je jeho existence více než žádoucí. Pro 
úplnost doplňujeme, že tisk dokladu o zůstatku na uživatelském kontu musí být umožněn buď 
přímo na koncovém zařízení, nebo připojením k tiskárně umístěné na provozovně tak, aby 
účastník hazardní hry mohl doklad získat bez další součinnosti obsluhy provozovny.  
Dále musí být koncové zařízení schopno zobrazit na obrazovce informace o jakýchkoli 
skutečnostech nebo závadách, které znemožňují tisk a možnost sázejícího obdržet doklad 
o zůstatku na uživatelském kontu. 

K § 15 
Tento požadavek je kladen na specifická koncová zařízení, tedy taková, jejichž součástí je RNG, 
a to z toho důvodu, aby mohlo dojít k řádnému ukládání herních a finančních dat a aby byl orgán 
státního dozoru při kontrole v provozovně schopen ověřit, zda jsou při provozování koncového 
zařízení dodržovány podmínky stanovené v zákoně o hazardních hrách, popř. v této vyhlášce 
nebo základním povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že některé tyto podmínky jsou vázány na 
určitý počet odehraných her a jejich dodržování je možné ověřit pouze na základě statistických 
testů, je třeba, aby koncová zařízení, resp. systémy počítadel, evidovala herní a finanční data. 
Vyhláška požaduje alespoň dva na sobě nezávislé systémy počítadel, a to elektronické 
a elektromechanické nebo pulzní, přičemž je nutné, aby byla počítadla alespoň osmimístná. Za 
účelem zajištění totožné evidence herních a finančních dat při volbě zaznamenání kromě celých 
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peněžních jednotek i jejich částí (například centy) je nutné, aby byla počítadla alespoň 
desetimístná. 

K § 16 
Požadavky na akceptor bankovek a mincí se omezuje pouze na požadavky kladené nad rámec 
zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance, ve znění pozdějších předpisů, který v § 11 stanoví požadavky na samoobslužné 
technické zařízení používané k poskytování služeb nebo prodeji zboží, při nichž dochází 
k příjmu, výměně nebo vracení tuzemských nebo cizozemských bankovek a mincí.  
Stejně jako musí být koncové zařízení dle § 10 této vyhlášky takové konstrukce, aby bylo 
zamezeno násilnému či jinému nedovolenému vniknutí do koncového zařízení intenzitou, kterou 
bylo možné očekávat, je v daném ustanovení kladen požadavek na takovou konstrukci akceptoru 
bankovek a mincí, která chrání proti vandalismu, zneužití nebo podvodné činnosti. Zároveň 
akceptor bankovek a mincí musí být schopen akceptovat bankovky a mince takovým způsobem, 
aby byla minimalizována možnost manipulace s nimi. Příkladem takové manipulace, kterou musí 
být akceptor schopen rozpoznat a následně přepnout koncové zařízení do chybového stavu (při 
jehož odstranění je postupováno v souladu s § 10 odst. 6 této vyhlášky) je situace, kdy sázející 
úmyslně vkládá bankovku nebo minci takovým způsobem, aby zvolenou rychlostí nebo směrem 
vkladu docílil podvodného jednání spočívajícím například v započtení bankovky nebo mince na 
uživatelském kontu, přičemž však bankovka nebo mince zůstane v jeho držení. Dalším 
souvisejícím požadavkem kladeným na akceptor bankovek a mincí spočívá v zamezení vložení 
bankovek nebo mincí nebo jejich odmítnutí a vrácení, pokud byly vloženy mince a bankovky, je-
li zařízení nefunkční nebo je-li v chybovém stavu. Pokud však jsou bankovky a mince přijaty, 
musí být uloženy do úložiště bankovek a mincí v koncovém zařízení, konkrétně v samostatné 
vnitřní samostatně uzamykatelné části koncového zařízení. Hodnota každé akceptované 
bankovky nebo mince musí být okamžitě zaznamenána na ukazateli zůstatku na uživatelském 
kontu. Není přitom vyloučeno, aby provozovatel technické hry umožnil pro vkládání peněžních 
prostředků na uživatelské konto bezhotovostní platby. V tomto případě je však povinen použít 
osvědčených, bezpečných a spolehlivých metod při této platbě. Stejně jako v případě akceptování 
bankovek nebo mincí, i v případě bezhotovostní platby musí být peněžní prostředky okamžitě 
zaznamenány na ukazateli zůstatku na uživatelském kontu. 
Pokud nastala skutečnost nebo se vyskytla závada, která může ovlivnit provoz akceptoru 
bankovek nebo mincí, musí být tato informace bez odkladu zobrazena na obrazovce koncového 
zařízení.  

K § 17 
S ohledem na obsah vyhlášky se jedná o „technický předpis“, neboť obsahuje technické 
specifikace a jiné požadavky nebo předpisy pro služby včetně příslušných správních předpisů, 
jejichž dodržování je při uvedení na trh, při poskytování služby, při usazování poskytovatele 
služeb nebo při používání v členském státě nebo na jeho větší části závazné de iure nebo de facto, 
jakož i právní a správní předpisy členských států zakazující výrobu, dovoz, prodej nebo 
používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo 
usazování poskytovatele služeb, a podléhá tedy oznámení v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění. 

K § 18 
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Po nabytí účinnosti nového zákona budou jednotlivé loterie a jiné podobné hry povolené před 
nabytím účinnosti zákona o hazardních hrách provozovány podle zákona o hazardních hrách za 
podmínek obsažených v povolení, s výjimkou přesně vymezených ustanovení nové právní 
úpravy, která na provozování vymezené hry nedopadnou, popř. jejich účinnost bude vůči 
provozovateli odložena o dobu 1 roku. Účelem tohoto ustanovení není jen sjednocení celkové 
úpravy oblasti hazardních her a zavedení nových pravidel řádně do praxe, ale také zajistit dopad 
věcné působnosti nového zákona o dani z hazardních her i na hazardní hry, resp. loterie a jiné 
podobné hry, schválené před nabytím účinnosti zákona o hazardních hrách. Vzhledem k výše 
uvedenému je i účinnost této vyhlášky pro provozovatele provozující hazardní hry na základě 
povolení dle loterního zákona odložena. Tito provozovatelé jsou povinni splnit povinnosti podle 
této vyhlášky nejpozději do 1 roku ode dne nabytí její účinnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že 
v případě technické a živé hry povolené dle loterního zákona se tato vyhláška neuplatní zcela, 
neboť v souladu s § 136 odst. 3 a 7 zákona o hazardních hrách jsou tyto hry provozovány dle 
loterního zákona, s výjimkou § 41 až 41i loterního zákona, a podle podmínek stanovených v 
povolení. 

K § 19 
Pro potřeby notifikace vyhlášky dle směrnice 2015/1535/EU je vhodné neuvádět konkrétní datum 
nabytí účinnosti. Vzhledem k délce legislativního procesu a především výše uvedené povinnosti 
notifikace, dojde k vyhlášení právního předpisu po nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách 
a je tedy vhodné, aby vyhláška nabyla účinnosti dnem vyhlášení. Osoby dotčené regulací, tedy 
provozovatelé hazardních her, budou již v té době provozovat hazardní hry v souladu 
s navrhovanou právní úpravou, neboť totožné technické požadavky na zařízení, jejichž 
prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, budou obsahem standardu, resp. podmínkou 
řádného provozování uvedenou v základním povolení, a není tedy nutné stanovit obvyklou 
legisvakanční lhůtu.  
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