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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV. 

Návrh vyhlášky Ministerstva financí o rozsahu technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, 
požadavcích na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 15. 11. 2016, s termínem dodání 
stanovisek do 25. 11. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy § 3 Upozorňujeme, že způsob použití výlučného odkazu na technickou normu 
není v souladu s čl. 45a odst. 2 legislativních pravidel vlády. Doporučujeme 
přímo v textu návrhu vyhlášky doplnit úplný název předmětné technické 
normy, tedy zřejmě „ČSN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie – 
Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnosti informací – Požadavky“.  
Dále je nezbytné stanovit způsob, jakým bude technická norma zpřístupněna 
veřejnosti. Chápeme, že adresáti vyhlášky jsou v dané oblasti profesionálové 
a lze přepokládat, že jsou s předmětnou technickou normou v rámci své 
činnosti seznámeni a případná investice do jejího pořízení pro ně patrně 
nebude představovat nepřiměřenou ekonomickou zátěž. Pro zajištění souladu 
s postupem stanoveným legislativními pravidly vlády však přesto 
doporučujeme upravit způsob zpřístupnění technické normy veřejnosti, a to 
např. nahlédnutím v sídle Ministerstva financí. Jde o formu zajištění 
„zpřístupnění veřejnosti“, která je zcela v souladu s nálezem Ústavního soudu 
sp. zn. Pl. ÚS 40/80 (viz odst. 63 až 67), který se otázkou bezplatného 
zpřístupnění českých technických norem zabýval.  Pokud by předkladatel 
technickou normu např. bezplatně zveřejnil na svých internetových stránkách, 
dopustil by se porušení § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a potažmo i porušení autorských práv, jimiž jsou české 
technické normy chráněny. 

Vyhověno. 
Do ustanovení byl doplněn název normy a do odůvodnění 
bylo doplněno, že do technické normy bude možné bezplatně 
nahlédnout na Ministerstvu financí a z jakého důvodu je 
nutné využít formu výlučného odkazu. 

Ministerstvo kultury  Bez připomínek  
Ministerstvo obrany  Bez připomínek  
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Bez připomínek  
Ministerstvo pro místní rozvoj § 1 V souladu s čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v § 1 

odstavec druhý vypustit a zapracovat jej do závěrečného ustanovení. 
Vyhověno. 

 § 2 Při citaci zákona doporučujeme použít citaci podle čl. 67 Legislativních Vyhověno. 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

pravidel vlády. Slova „zákona upravujícího hazardní hry“ byla ve vyhlášce 
nahrazena slovy „zákona o hazardních hrách“ (tj. byla použita 
slovní citace ve smyslu čl. 67 LPV - poslední věta). 

 § 16 V odstavci 1 doporučujeme uvést citaci novel podle čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno jinak.  
Věta obsahující citaci byla vypuštěna.  

 § 17 Vyjádření účinnosti vyhlášky doporučujeme uvést do souladu s čl. 53 odst. 1 
písm. c) bod 5 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 
Za slovo „dnem“ bylo vloženo slovo „jejího“. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Obecně V dopise ministra financí je uvedeno, že se jedná o řádné meziresortní 
připomínkové řízení, ovšem lhůta pro uplatnění připomínek je zkrácena na 7 
pracovních dnů. Což je v rozporu s čl. 16 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
kde je pro připomínkové řízení k vyhlášce určeno 15 pracovních dní. 

Vzato na vědomí. 
Dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu ze dne 8. srpna 2016 bylo připomínkové řízení 
zkráceno z 15 na 7 pracovních dní. 

 § 3 Upozorňujeme na skutečnost, že pokud je norma zakotvena do předpisu 
způsobem, který navrhuje předkladatel, je nutno zajistit bezplatný přístup k 
jejímu znění, jelikož se norma stává součástí právního předpisu a je tedy pro 
adresáta vyhlášky závazná (viz rozsudek MS v Praze, č.j. 11A 3/2014-82 ze dne 
7. září 2015). 

Vyhověno. 
Do ustanovení byl doplněn název normy a do odůvodnění 
bylo doplněno, že do technické normy bude možné bezplatně 
nahlédnout na Ministerstvu financí. 

 § 5 Doporučujeme prověřit vztah mezi odstavcem 2 a 4 písm. c), zda-li umístění 
generátoru náhodných čísel v integrované části technického vybavení splňuje 
požadavky písmena c) v odstavci 4. 

Nevyhověno.  

 § 7 Není jasné, co je to dostatečná vzdálenost. Vyhověno. 
 Podpisová doložka Podle přílohy č. 3 Legislativních pravidel vlády se podpisová doložka uvádí ve 

tvaru "Ministr:". 
Vyhověno. 

Ministerstvo spravedlnosti  Bez připomínek  
Ministerstvo školství‚ mládeže a 
tělovýchovy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra § 1 odst. 2 Toto ustanovení doporučujeme s ohledem na čl. 48 odst. 7 Legislativních 
pravidel vlády přesunout až do závěrečných ustanovení vyhlášky. 

Vyhověno. 
 

 § 2 Doporučujeme sjednotit používanou terminologii, zejména pokud jde o 
výrazy „software“ a „programové vybavení“ či hardware“ a „elektronické 
součásti …“ (použité v § 11 odst. 2). 

Vyhověno. 
Byla zvolena terminologie ve smyslu hardware a software, 
rovněž byla upravena terminologie tak, aby došlo k souladu 
s ZHH, tedy termín technické vybavení byl nahrazen 
termínem server. 

 § 3 Ustanovení doporučujeme dopracovat tak, aby splňovalo požadavky kladené 
na odkaz na technickou normu obsažené v čl. 45a Legislativních pravidel 
vlády. 

Vyhověno. 
Do ustanovení byl doplněn název normy a do odůvodnění 
bylo doplněno, že do technické normy bude možné bezplatně 
nahlédnout na Ministerstvu financí a z jakého důvodu je 
nutné využít formu výlučného odkazu. 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

 § 4 odst. 3 písm. c) Vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními 
zařízeními vyplývá z předpisů o požární ochraně, a proto je nadbytečné tyto 
prostředky uvádět i v navrhované vyhlášce. Ustanovení proto požadujeme 
vypustit. 
Pokud se mělo jednat o prostředky nad rámec vybavení dle předpisů o 
požární ochraně, bylo by třeba doplnit nebo lépe specifikovat, co se myslí 
pojmem „prostředky omezující působení požárů“. Obecně přitom 
vyjadřujeme pochybnost, zda je vhodné pro účely technických zařízení 
sloužících k provozování hazardních her přebírat řešení a terminologii z právní 
úpravy kybernetické bezpečnosti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínka byla v části týkající se požárních předpisů vzata 
zpět. Nevyhověno. 
V části týkající se pochyb ohledně přebírání řešení a 
terminologie z právní úpravy kybernetické bezpečnosti 
uvádíme, že právní úprava kybernetické bezpečnosti vychází z 
technické normy ČSN ISO/IEC 27001:2014, která upravuje 
bezpečnost informací, a tyto požadavky jsou v oblasti 
hazardních her nezbytné. Jednak z důvodu ochrany sázejících 
a jednak s ohledem na zajištění řádného provozování a jeho 
kontroly.  
 

 § 7 odst. 2 Ve druhé větě považujeme za nevhodné použít obratu „mimo jiné“, neboť 
vyvolává pochybnosti o povinnostech provozovatele. Doporučujeme proto 
předmětná slova vypustit, popřípadě ještě vhodněji celou druhou větu 
přepracovat (zejména při vypuštění odkazu na první větu) do podoby dovětku 
první věty odděleného pouze středníkem. 

Vyhověno 

 § 16 odst. 1 Doporučujeme vypustit druhou větu předmětného ustanovení pro její 
nadbytečnost, neboť ustanovení zákona jakožto předpisu vyšší právní síly 
nemůže být z povahy věci dotčeno úpravou obsaženou ve vyhlášce. Obecně 
jsou přitom deklarace o tom, která ustanovení nejsou těmi navrhovanými 
dotčena, spíše zavádějící. 

Vyhověno 

 § 17 Připomínáme, že zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv ve 
svém § 3 odst. 3 podmiňuje nastavení data nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
naléhavým obecným zájmem. Ten by měl být dle čl. 53 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády specifikován ve zvláštní části odůvodnění, předložený 
komentář k § 17 však takové vysvětlení dle našeho názoru neobsahuje a 
omezuje se na konstatování, že legisvakance nebude zapotřebí. S takovým 
postupem nelze souhlasit, a proto navrhujeme, aby byla nastavena alespoň 
minimální 15denní legisvakanční doba. 

Nevyhověno. 
Podle našeho názoru je odůvodnění dne nabytí účinnost 
odůvodněno dostatečně – vzhledem k tomu, že zákon o 
hazardních hrách nabude účinnosti již 1. 1. 2017, je třeba, aby 
vyhláška vydávaná k jeho provedení nabyla účinnosti buď 
současně (což se zřejmě nepovede dodržet) nebo alespoň co 
nejdříve je to možné. Je třeba zajistit, aby nebyla vyhlášena 
před 1. 1. 2017 (nemůže nabýt účinnost dřív než zákon, 
k jehož provedení je vydávána), ale to nepřipadá v úvahu, 
neboť podléhá notifikaci v Evropské komisi. 

 Příloha S ohledem na terminologii nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce  
na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES doporučujeme hovořit o 
„elektronických podpisech“ (nikoli digitálních) a o „elektronických časových 
razítcích“. 

Nevyhověno. 
Příloha obsahující minimální požadavky na kryptografické 
algoritmy primárně vychází z vyhlášky č. 316/2014 Sb., o 
bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí 
podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o 
kybernetické bezpečnosti), resp. přílohy č. 3 této vyhlášky. 
Tato úprava představuje nejvyšší možnou úroveň 
zabezpečení informací, kterou přebírá i navrhovaná vyhláška. 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

Při přípravě vyhlášky o kybernetické bezpečnosti byla 
diskutována i existence nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním 
trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen “nařízení 
eIDAS”), přičemž bylo dohodnuto, že úpravy podle nařízení 
eIDAS a směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné 
úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (toho 
času označena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2016/xy/EU ze dne 6. července 2016), ze které vychází zákon 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 
resp. vyhláška o kybernetické bezpečnosti, budou fungovat 
paralelně vedle sebe. Toto vyplývá ze shrnutí závěrečné 
zprávy RIA k zákonu č. 181/2014 Sb. o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
kybernetické bezpečnosti). Vzhledem k výše uvedenému 
nepovažujeme za vhodné nahrazovat termín “digitální” za 
termín “elektronický”. 

 Obecně (legislativně 
technické připomínky) 

V § 2 odst. 3 je zavedena legislativní zkratka „generátor náhodných čísel“, 
avšak není zřejmé, jaký text vlastně zkracuje. Z navržené dikce ustanovení by 
vyplývalo, že opět pouze slova „generátor náhodných čísel“, a tedy by 
legislativní zkratka byla nadbytečná. 
V § 4 odst. 2 jsou chybně označeny pododstavce.  
V § 6 navrhujeme zrušit označení odstavce 1, neboť ustanovení žádný další 
odstavec neobsahuje. 
V § 10 odst. 2 ve větě první upozorňujeme na překlep ve slově 
„bezpečnostním“. 
V § 11 odst. 4 navrhujeme doplnit čárku za slova „jiného výsledku hry“. 
V § 12 odst. 3 písm. a) navrhujeme nahradit slovo „jež“, které je gramaticky 
nesprávné, slovem „jenž“ či slovem „který“ použitým v obdobné formulaci v § 
11 odst. 4. 
V § 13 odst. 2 doporučujeme v zájmu sjednocení terminologie za slovo 
„telekomunikačním“ doplnit slovo „datovým“. 
V § 14 odst. 2 písm. a) dáváme na zvážení doplnění ustanovení na konci o 
slova „hazardních her“ obdobně jako v § 9 odst. 3 písm. a). 

Vyhověno. 

Ministerstvo zahraničních věcí  Bez připomínek  
Ministerstvo zdravotnictví  Bez připomínek  
Ministerstvo zemědělství  Bez připomínek  
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo životního prostředí  Bez připomínek  
Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

 Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Ministr a předseda 
Legislativní rady vlády 

 Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a inovace a 
předseda Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace 

§ 7 odst. 1 Doporučujeme slova „obsahovat takové vybavení k“ nahradit slovy „využívat 
takového mechanismu“. Požadovaného cíle lze dosáhnout mimo jiné tím, že 
dotčená data budou on-line zasílána do dvojice geograficky oddělených 
datových center, která však nejsou (nedílnou) součástí zařízení. Zároveň 
upozorňujeme, že jakkoli přísné požadavky na vybavení zařízení nemohou 
riziko ztráty dat zcela eliminovat, ale pouze minimalizovat. 

Vyhověno. 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility § 3 Dle ustanovení § 3 musí zařízení a způsob nakládání s daty splňovat technické 
požadavky, které jsou stanoveny technickou normou. V tomto kontextu 
požadujeme uvést ustanovení do souladu s čl. 45a LPV, a tedy buď stanovit 
možnost splnit technické požadavky i jiným způsobem, než jaký je stanoven v 
technické normě, garantujícím však stejnou nebo vyšší úroveň ochrany 
oprávněných zájmů, nebo doplnit odůvodnění o vysvětlení nutnosti využít 
výlučného odkazu na technickou normu. Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 
Do ustanovení byl doplněn název normy a do odůvodnění 
bylo doplněno, že do technické normy bude možné bezplatně 
nahlédnout na Ministerstvu financí a z jakého důvodu je 
nutné využít formu výlučného odkazu. 

 § 7 odst. 2 Máme pochybnosti, zda povinnosti ohledně umístění zařízení odpovídají 
zákonnému zmocnění dle § 133 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách a 
primární povinnost je určena zákonem. Danou pochybnost ještě umocňuje 
formulace v § 7 odst. 2, že provozovatel je „povinen vybavit zařízení“. 
Doporučujeme předkladateli zvážit, zda dotčenou úpravu v návrhu vyhlášky 
ponechat. 

Nevyhověno. 
Požadavek na zálohování dat kvalifikovaným způsobem 
odpovídajícímu ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky je 
standardním požadavkem v oblasti bezpečnosti dat, což 
dokládá i skutečnost, že je obdobný požadavek obsažen 
v technické normě ČSN ISO/IEC 27001:2014 Informační 
technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení 
bezpečnosti informací – Požadavky 

 § 16 odst. 1 Považujeme za zbytečné uvádět, že ustanovení § 11 zákona č. 136/2011 Sb., 
není úpravou ve vyhlášce dotčeno. Vzhledem k vyšší právní síle zákona tomu 
ani jinak být nemůže a doporučujeme druhou větu ustanovení § 16 odst. 1 
vypustit. 

Vyhověno 

Agrární komora České republiky  Bez připomínek  
Akademie věd  Bez připomínek  
Asociace samostatných odborů  Bez připomínek  
Bezpečnostní informační služba  Bez připomínek  
Česká komora architektů  Bez připomínek  
Česká komora autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě 

 Bez připomínek  
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Česká lékárnická komora  Bez připomínek  
Česká lékařská komora  Bez připomínek  
Česká národní banka  Bez připomínek  
Česká stomatologická komora  Bez připomínek  
Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

 Bez připomínek  

Český báňský úřad  Bez připomínek  
Český statistický úřad  Bez připomínek  
Český telekomunikační úřad  Bez připomínek  
Český úřad zeměměřický a katastrální  Bez připomínek  
Družstevní asociace  Bez připomínek  
Energetický regulační úřad  Bez připomínek  
Exekutorská komora  Bez připomínek  
Finanční arbitr  Bez připomínek  
Generální inspekce bezpečnostních 
sborů 

 Bez připomínek  

Grantová agentura České republiky  Bez připomínek  
Hlavní město Praha K úvodní větě V souladu s čl. 44 Legislativních pravidel vlády doporučujeme na konci textu 

doplnit slova „(dále jen „zákon upravující hazardní hry“)“. 
Vyhověno jinak. 
Citace byla upravena ve smyslu čl. 67 věty třetí LPV. 

 § 1 V souladu s čl. 68 Legislativních pravidel vlády doporučujeme ve druhém 
odstavci slova „, v platném znění“ vypustit. 

Nevyhověno. 
U směrnic se dikce „v platném znění“ v legislativní praxi 
používá. 

 § 4 odst. 2 písm. a), § 5 
odst. 4 písm. a) a odst. 5 

písm. a), § 11 odst. 2 písm. 
c), § 12 odst. 3 písm. a) a b) 

a příloha 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v 
pododstavcích a bodech čárku na konci nahradit středníkem a text následující 
za označením pododstavce a bodu začínat malým písmenem. 

Nevyhověno. 
V daných případech se nejedná o větu v jazykovém smyslu. 

 § 6 V souladu s čl. 26 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme zrušit 
označení odstavce. 

Vyhověno. 

 § 10 V souladu s čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v šestém 
odstavci slova „ustanovení odstavce 4 tímto není dotčeno“ nahradit slovy 
„odstavec 4 tím není dotčen“. 

Vyhověno. 

 § 16 V souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v 
prvním odstavci odkaz  
na právní předpis nahradit normativním odkazem na jiný právní předpis s 
použitím jeho zkráceného názvu nebo zobecněného názvu umožňujícího 

Vyhověno jinak. 
Na základě připomínek jiných připomínkových míst byla 
předmětná věta vypuštěna. 
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jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu, nebo nenormativním 
odkazem na jiný právní předpis s použitím slov „jiný právní předpis“, v obou 
případech doplněným odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná 
citace ustanovení tohoto jiného právního předpisu. 

Hospodářská komora Obecně (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V oblasti regulace hazardních her je nezbytné se 
vedle správněprávní regulace této oblasti zabývat také otázkou aplikace 
technických norem, bez nichž není možné zajistit řádné plnění povinností 
stanovených zákonem. V tomto ohledu pak představuje předložený návrh 
vyhlášky základní pramen práva v oblasti technické regulace provozování 
hazardních her dle nové právní úpravy, která vstoupí v účinnost dne 1. 1. 
2017. Vzhledem k tomuto nespornému významu předložené vyhlášky je 
nutné upozornit, že nadále existují oblasti, které nejsou touto vyhláškou, 
resp. ani samotným zákonem o hazardních hrách, vůbec řešeny. Jedná se 
především o vymezení a konkrétní podmínky provozování tzv. systémů 
kumulovaných výher (jackpotů) v rámci technických her, o zakotvení možnosti 
provozování v cizí měně či úprava detailních požadavků na systémy z pohledu 
aplikace a dodržování sebeomezujících opatření.  
Bez stanovení těchto konkrétních podmínek není možné zajistit řádné ověření 
příslušných podmínek v procesu odborného posouzení, v důsledku čehož 
nebude možné zajistit ani řádné provozování hazardních her.  
V tomto ohledu je zcela na místě, aby se předkladatel znovu zabýval 
minimálně výše uvedenými otázkami a zařadil tyto podmínky do prováděcí 
legislativy.  
Stejně tak by měl předkladatel zvážit legislativní zakotvení následných 
technických kontrol, jejichž prostřednictvím by mohly pověřené osoby dle § 
110 zákona o hazardních hrách zajistit, že příslušné zařízení určené k 
provozování hazardní hry splňuje veškeré požadavky stanovené zákonem o 
hazardních hrách a touto vyhláškou po celou dobu provozování hazardních 
her. 

Vysvětleno. 

 § 2 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní 
„Pro identifikaci technického vybavení se použijí obdobně podmínky 
stanovené v § 9.“ 

 

§ 2 
Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra 

(2) Zařízení musí obsahovat centrální programové vybavení sloužící k řízení 

Vyhověno. 
S ohledem na uvedené doplněno i pro obdobný případ v ust. 
§ 5 za účelem srovnání podmínek v obdobných případech.  
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činností podle § 5 zákona upravujícího hazardní hry a vybavení, které 
umožňuje ukládání finančních a herních dat (dále jen „technické vybavení“). 
Pro identifikaci technického vybavení se použijí obdobně podmínky 
stanovené v § 9.“ 
 
Odůvodnění: Uvedené doplnění odpovídá aktuální procesní praxi v oblasti 
posuzování technické způsobilosti systému využívaných k provozování loterií 
a jiných podobných her. V rámci této praxe jsou prostřednictvím registračních 
známek označována nejen technická herní zařízení (dle terminologie 
předloženého návrhu vyhlášky označovaná jako tzv. koncová zařízení), ale 
také samotné servery, jejichž prostřednictvím je generován náhodný proces 
příslušné hry. Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné registrační známky 
splňují stejné náležitosti jako známky využívané k označení koncových 
zařízení, navrhuje se obdobné využití příslušných ustanovení v § 9 tohoto 
návrhu vyhlášky. 

 § 4 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který 
zní: 

„(4) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 je předmětem posouzení ze 
strany pověřené osoby podle §110 odst. 1 zákona upravujícího hazardní 
hry.“ 

Odůvodnění: Bez tohoto výslovného ustanovení, na jehož základě jsou 
pověřené osoby dle § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
oprávněny k posouzení prostoru datového centra, není zřejmé, zdali je tento 
prostor předmětem odborného posouzení či nikoliv. V případě, že by 
pověřená osoba nebyla výslovně oprávněna provést v rámci odborného 
posouzení i posouzení příslušného datového centra, pak by existovalo riziko, 
že příslušný prostor nebude splňovat příslušné požadavky stanovené touto 
vyhláškou. 

Vysvětleno. 
V daném případě se jedná o požadavek uložený prováděcím 
předpisem na základě zákona o hazardních hrách. Stejně jako 
ostatní požadavky uložené tímto prováděcím předpisem je i 
tento na základě ust. § 109 zákona o hazardních hrách 
předmětem posouzení. Výslovné uvedení této skutečnosti by 
mohlo naopak způsobit právní nejistotu ve smyslu, že pokud 
není u požadavku posouzení výslovně stanoveno, nevyžaduje 
se, což je naprosto v rozporu se zamýšleným stavem. Nad 
rámec uvedeného uvádíme, že v odůvodnění je způsob 
posouzení popsán. 

 § 5 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který 
zní: 

„(5) Generátor náhodných čísel podle odstavce 4 může být technicky 
zajištěn virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního serveru, jehož 
koncové fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém centru.“ 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

Vysvětleno. 
Pokud se jedná o virtualizaci v rámci datového centra, 
považuje se splňující požadavky podle stávajícího znění 
ustanovení. 
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Odůvodnění: Návrh vyhlášky by měl dle názoru Hospodářské komory 
dostatečným způsobem reflektovat již dosažený technologický vývoj nejen 
v oblasti provozování hazardních her, ale také v oblasti jejich regulace. 
V tomto ohledu je nutné zmínit, že Standard centrálního loterního systému 
s interaktivními terminály ve svém znění ze dne 30.10.2013 již umožňoval, 
aby centrální jednotka CLS, tedy právě generátor náhodných čísel mohla být 
„technicky zajištěna virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního 
serveru, jejichž koncové fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém 
centru.“ Z vyhlášky, jakožto hlavního technického pramene právy by tak mělo 
být zřejmé, zdali je tato možnost řešení generátoru náhodných čísel nadále 
povolena či nikoliv. 

 § 5 V rámci prováděcí legislativy by v části týkající se generátoru náhodných čísel 
bylo vhodné jednoznačně vymezit, zda-li hlavní či záložní generátory 
náhodných čísel musí mít vlastní servery či nikoliv.  

Vyhověno. 
Nestojí-li generátor samostatně či není-li umístěn 
v koncovém zařízení, musí být součástí serveru. Nemusí ale 
nutně být na samostatném serveru. 
 

 § 5 odst. 6 písm. a) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 odst. 6 písm. a) se slova „nezměnitelného 
materiálu, u kterého nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení“ 
nahrazují slovy „z dostatečně odolného materiálu“. 
 
(6) Generátor náhodných čísel, který využívá ke stanovení herního výsledku 
fyzikální jevy, musí v případě, že využívá 
a) makroskopické jevy, zejména kostky, ruletové kolo nebo losovací osudí, 
využívat k náhodnému procesu tvorby výsledku hry předměty vyrobené 
z dostatečně odolného materiálu nezměnitelného materiálu, u kterého 
nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení, 
 
Odůvodnění: Z technologického hlediska se jeví jako velice nešťastná 
formulace „nezměnitelný materiál“, neboť takovýto fakticky ani existovat 
nemůže, jelikož u každého fyzického generátoru náhody dochází jeho 
používáním k postupnému opotřebování (viz pravidelné výměny, kuliček u 
rulet či míčků v losovacích osudích). Z fyzikálního hlediska de facto ani nelze 
takovému opotřebení zabránit. Jakkoliv je pochopitelná snaha předkladatele, 
aby generátory náhody využívající fyzikální jevy byly vyrobeny z materiálu, 
který není snadno opotřebitelný, jeví se vhodnější, aby skutečnost, do jaké 
míry jsou tyto generátory náhody opotřebované, byla předmětem posouzení 
ze strany pověřené autorizované osoby v rámci výkonu následné technické 
kontroly. 

Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno upuštěním od požadavku na 
nezměnitelnost materiálu, který je při doslovném jazykovém 
výkladu v reálném světě prakticky nesplnitelný. Nově 
navrhované znění bylo ale upraveno tím způsobem, že 
odolnost materiálu lze považovat za dostatečnou pouze 
v případě, že po dobu, na kterou se generátoru náhodných 
čísel, resp. zařízení vydává výstupní dokumentace, nedojde 
na základě jeho změn ke změně chování generátoru. 

 § 5 odst. 6 písm. b) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 odst. 6 písm. b) se za slova „v datovém centru“ 
doplňují slova „nebo v koncovém zařízení“. 

Vyhověno. 
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(6) Generátor náhodných čísel, který využívá ke stanovení herního výsledku 
fyzikální jevy, musí v případě, že využívá 
b) mikroskopické jevy, zejména šum nebo kvantové jevy, být umístěn v 
datovém centru nebo v koncovém zařízení. 

Odůvodnění: Uvedená změna odpovídá stávajícímu technologickému vývoji, 
v jehož rámci jsou generátory náhodných čísel využívajících mikroskopických 
jevů umisťovány do samotných koncových zařízení a nikoliv pouze do 
datových center. Uvedená změna navíc plně odpovídá i úpravě obsažené 
v ustanovení upravující podmínky generátoru náhodných čísel, který ke 
stanovení herního výsledku vyžaduje deterministický algoritmus (viz § 5 odst. 
4 písm. c) návrhu vyhlášky).  

 § 7 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 7 odstavci 2 se věta druhá zrušuje. 

§ 7 
 Ukládání herních a finančních dat 

(2) Provozovatel hazardní hry je povinen vybavit zařízení systémem 
zálohování herních a finančních dat tak, aby byla zajištěna kompletní obnova 
herních a finančních dat. Provozovatel je za účelem splnění povinnosti podle 
věty první povinen mimo jiné umístit vybavení k zálohování herních a 
finančních dat v dostatečné vzdálenosti od datového centra. 

Odůvodnění: Z pohledu veřejnoprávní regulace je se jeví jako zcela dostačující 
obecná povinnost provozovatele zajistit obnovu veškerých herních a 
finančních dat, přičemž, způsob, jakým tuto obnovu zajistí, by měl být plně 
ponechán na jeho vůli, a tedy i jeho odpovědnosti vůči orgánům veřejné 
správy. Navrhované znění druhé věty navíc pracuje se značně neurčitými 
právními pojmy jako je „dostatečná vzdálenost od datového centra“, a to aniž 
by bylo jakkoliv definováno, co se takovouto dostatečnou vzdáleností rozumí. 

Vysvětleno.  
Po konzultaci s odborníky v dané oblasti zachováváme 
výslovný požadavek na umístění v odlišných geografických 
lokacích, neboť právě na základě odborných konzultací již při 
tvorbě tohoto ustanovení bylo uvedeno, že pokud není tento 
požadavek výslovně uveden, bylo by možné za splnění 
povinnosti podle § 7 již tak, že jsou zařízení určená 
k primárnímu ukládání dat a k jejich zálohování uložena na 
jednom místě.  

 § 8 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 8 nadpis zní:§ 8 
Uvedení koncového zařízení do provozu Provoz koncového zařízení 

Koncové zařízení může být provozovatelem v herním prostoru instalováno, 
reinstalováno nebo odpojeno pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný 
servis koncových zařízení 

Vysvětleno. 
Nejedná se o samotný provoz zařízení, ale právě o odbornou 
manipulaci se zařízením v okamžiku, kdy koncové zařízení 
v provozu není. K překročení zmocnění uvádíme, že dle 
ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) Ministerstvo financí stanoví 
rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž 
prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků 
na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 
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Odůvodnění: Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že vedle uvedení 
koncového zařízení do provozu se týká také jeho reinstalace či odpojení z 
provozu. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu nadpisu, který bude více 
odpovídat obsahu příslušného ustanovení. V souvislosti s tímto ustanovením 
je dále nutné vyjádřit důvodné pochybnosti nad tím, zdali příslušné 
ustanovení nepřekračuje zákonné zmocnění a neukládá provozovateli 
povinnosti nad rámec stanovený zákonem o hazardních hrách. 

technické parametry. V konkrétním případě se jedná o 
požadavek na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, 
neboť neodbornou manipulací by mohlo k jejich úniku nebo 
ztrátě. 
 

 § 8 § 8 se za slova „koncových zařízení“ doplňují slova „vyjma úkonů spojených s 
výkonem státního dozoru“.  
 
§ 8 Provoz koncového zařízení  
Koncové zařízení může být provozovatelem v herním prostoru instalováno, 
reinstalováno nebo odpojeno pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný 
servis koncových zařízení, vyjma úkonů spojených s výkonem státního 
dozoru.  
 
Odůvodnění: Navrhované znění příslušného ustanovení vyvolává otázky, do 
jaké míry toto ustanovení nebude činit významné potíže při výkonu státního 
dozoru nad provozování technických her, a to zejména v případě zadržení věci 
ve smyslu § 121 zákona hazardních hrách. Z důvodu předejití jakýmkoliv 
případným rozporům se doporučuje upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, 
že případné odpojení koncových zařízení je oprávněna provést také např. 
osoba pověřená dozorujícím orgánem či jiná příslušná osoba. 

Vysvětleno.  
V případě uvedeném v připomínce se nejedná o úkony 
provozovatele, ale o úkony dozorujícího orgánu, na něj se 
tedy ustanovení neuplatní. V případě, že dozorující orgán na 
základě kontrolního řádu vyžaduje součinnost, je třeba, aby 
byla poskytnuta v souladu s tímto ustanovením.  

 § 9 V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(3) Provozovatel je povinen připevnit registrační známku podle podmínek 
stanovených v odstavci 2 nejpozději v den uvedení koncového zařízení do 
provozu.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
 
Odůvodnění: Z příslušného ustanovení vyhlášky, ani z žádného ustanovení 
zákona o hazardních hrách není zřejmé, kdo je povinen tuto známku vylepit a 
kdy nejpozději musí být registrační známka na koncové zařízení nalepena. 
Určitým vodítkem by v tomto směru sice mohlo být ustanovení § 70 zákona o 
hazardních hrách, které stanovuje oznamovací povinnost provozovatele vůči 

Vysvětleno. 
Je zřejmé, že všechny podmínky týkající se vlastního provozu 
je nutné splnit nejpozději v den zahájení provozování, pokud 
tak nebude učiněno, je zřejmé, že se jedná porušení vyhlášky. 
Opět by tímto spíše došlo ke zhoršení právní jistoty u 
ostatních požadavků.  
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celnímu úřadu v případě oznámení o zahájení provozování. Nicméně je zcela 
na místě začlenit do textu vyhlášky konkrétní podmínky umístění registrační 
známky na koncové zařízení, a to s využitím terminologie použité v ustanovení 
§ 8 (tzv. uvedení do provozu). 

 § 9 odst. 4 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 9 odst. 4 se vkládá nové písmeno a), které zní: 
„a) identifikační údaje pověřené osoby, která registrační známku vydala,“ 
 
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d). 
 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(4) Registrační známka musí obsahovat alespoň 

a) identifikační údaje pověřené osoby, která registrační známku vydala, 

 
Odůvodnění: Jakkoliv není ani v zákoně o hazardních hrách, ani v návrhu této 
vyhlášky výslovně uvedeno, kdo je příslušný k vydávání registračních známek 
dle § 9 návrhu této vyhlášky, je zřejmé, a to i z dosavadní praxe, že tím, kdo 
bude oprávněn k jejich vydávání budou pověřené osob ve smyslu § 110 
zákona o hazardních hrách, a to v rámci odborného posuzování dle tohoto 
zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že počet tzv. pověřených osob není 
zákonem o hazardních hrách nijak limitován, se jeví jako vhodné, aby na 
každé registrační známce bylo uvedeno, která z osob pověřených 
Ministerstvem financí k výkonu odborného posuzování podle zákona o 
hazardních hrách příslušnou známku vydala.  

Vysvětleno. 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 

 § 9 odst. 4 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 9 odst. 4 se v písmenu d) tečka nahrazuje čárkou 
a za písmeno d) se vkládá písmeno e), které zní: 
„e) dobu její platnosti.“ 
 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(4) Registrační známka musí obsahovat alespoň 

d) počet herních pozic a jejich výrobní čísla, obsahuje-li koncové zařízení více 

Vysvětleno. 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 
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než jednu herní pozici., 

e) dobu její platnosti. 

Odůvodnění: Z pohledu aktuální praxe jsou registrační známky vydávány vždy 
na časově omezenou dobu, aby byla zajištěna následná technická kontrola 
stavu technických herních zařízení či herních systémů ze strany pověřených 
autorizovaných osob. V tomto ohledu se jeví vhodné zajistit právní kontinuitu 
takovéto praxe i v rámci nové regulace provozování hazardních her. Z tohoto 
důvodu by měl být údaj o době platnosti registrační známky, tj. o době, po 
kterou pověřená osoba garantuje provozuschopnost příslušného koncového 
zařízení či technického vybavení, měl být na každé registrační známce 
uveden. 

 § 9 odst. 4 písm. b) V § 9 odst. 4 písmeno b) se slovo „údaje“ nahrazuje slovem „číslo“. 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(4) Registrační známka musí obsahovat alespoň 

b) identifikační údaje číslo provozovatele hazardních her,  

Odůvodnění: Vzhledem k rozměrům identifikačních známek je na místě, aby 
tato známka obsahovala pouze identifikační číslo provozovatele, jakožto 
dostatečný a jedinečný identifikátor každé právnické osoby. Pokud by na 
registrační známce mělo dojít k vypsání veškerých identifikačních údajů 
vymezených v § 130 písm. a) bod 2 zákona o hazardních hrách, hrozí riziko, že 
registrační známky jako takové ztratí na své přehlednosti a bude tak ztížen 
výkon státního dozoru nad provozování technických her. 

Vysvětleno. 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 

 § 9 odst. 4 písm. c) Návrh na doplnění důvodové zprávy. 
 
Odůvodnění: Registrační známka sama o sobě nenahrazuje výrobní číslo 
příslušného koncového zařízení. Naopak nutným předpokladem k uvedení 
výrobního čísla koncového zařízení na registrační známku je jeho uvedení na 
obligatorním výrobním štítku, kterým je výrobek označen (např. v souladu 
ČSN EN 60655-1, ČSN EN 60335-2-82). V toto směru se tak pro přehlednost a 
vyšší míru právní jistoty doporučuje doplnit důvodovou zprávu k příslušnému 
ustanovení. 

Vysvětleno. 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 
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 § 10 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 10 odst. 1 se za slova „možné“ vkládají slova 
„rozumně“. 

§ 10 
Vnější zabezpečení koncového zařízení 

(1) Koncové zařízení musí být takové konstrukce, aby bylo zamezeno 
násilnému či jinému nedovolenému vniknutí do koncového zařízení za užití 
síly takové intenzity, kterou je možné rozumně očekávat. 

Odůvodnění: Uvedené ustanovení nepřiměřeně širokým způsobem upravuje 
požadavky na vnější konstrukci koncového zařízení, neboť z něj není jasné, 
jakou míru intenzity užití síly by příslušná konstrukce měla skutečně splňovat. 
Tato neurčitost činí příslušné ustanovení prakticky neaplikovatelné. Z tohoto 
důvodu se navrhuje vložení za slovo „možné“ slovo „rozumně“. 

Vysvětleno.  
Doplněním slova „rozumně“ by nedošlo ke zvýšení právní 
jistoty adresátů. V odůvodnění je zřetelně uveden příklad 
intenzity, kterou lze očekávat.  

 § 10 odst. 3 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 10 se odstavec 3 zrušuje,  
 

§ 10 
Vnější zabezpečení koncového zařízení 

(3) Napájecí a datové kabely musí být umístěny tak, aby nebyly přístupné 
třetím osobám. 

Odůvodnění: Příslušné ustanovení se jeví ve vztahu k aktuální praxi prakticky 
nerealizovatelné. Zejména v případě tzv. napájecích kabelů je uvedený 
požadavek zcela nepřiměřený, neboť případné odpojení z elektrické sítě je v 
koncových zařízeních obvykle registrováno a v žádném případě by to nemělo 
ovlivňovat jeho činnost. Koncová zařízení jsou navíc připojena do obvykle 
veřejně přístupných zásuvek, nehledě na skutečnost, že uvedené ustanovení 
je navíc v rozporu se regulací vymezenou na základě nařízení vlády č. 
118/2016 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh a s požadavky vyplývajících z ČSN EN 
60335-1 (LVD). Jakkoliv je pochopitelné, že cílem předkladatele bylo zajistit 
maximální možnou míru integrity koncového zařízení před vnějšími zásahy, je 
nutné v této souvislosti upřednostnit bezpečnostní hledisko a zajistit možnost 
např. okamžitého přerušení dodávky elektrické energie v případě 
mimořádných událostí. Z tohoto důvodu se navrhuje předmětné ustanovení 
zrušit. 

Vyhověno. 

 § 11 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 11 odst. 1 se na konec odstavce doplňuje věta: 
„nebo v takovém koncovém zařízení, jehož vnější uzamykatelné části budou 

Vysvětleno. 
Vzhledem k povaze úložiště bankovek a mincí ve vnitřním 
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vybaveny alespoň dvojím mechanickým zabezpečením.“ 
 

§ 11 
Vnitřní zabezpečení koncového zařízení 

(1) Veškeré části koncového zařízení, jejichž manipulací by mohl být ovlivněn 
náhodný proces výsledku hry nebo dálkový přenos výsledku hry nebo 
uchování herních a finančních dat a jejich dálkový přenos do technického 
vybavení zařízení, musí být umístěny ve vnitřní samostatně uzamykatelné 
části koncového zařízení nebo v takovém koncovém zařízení, jehož vnější 
uzamykatelné části budou vybaveny alespoň dvojím mechanickým 
zabezpečením.  

Odůvodnění: Pakliže bude vnější prostor koncového zařízení vybaven alespoň 
dvojím mechanickým zabezpečením (např. dvojím rozdílným zámkem), máme 
za to, že takovéto zabezpečení je dostačující a již není potřeba umisťovat 
jmenované části koncového zařízení do vnitřní samostatně uzamykatelné 
části. 

prostoru koncového zařízení dochází k otevření této části 
uzamykatelné části prostoru velmi často. Je nežádoucí, aby 
otevřením části, kde se nachází úložiště bankovek a mincí, 
došlo pokaždé i k otevření té části koncového zařízení, kde 
jsou umístěny části koncového zařízení, jejichž manipulací by 
mohl být ovlivněn náhodný proces výsledku hry nebo dálkový 
přenos výsledku hry nebo uchování herních a finančních dat a 
jejich dálkový přenos do technického vybavení zařízení. 

 § 11 odst. 2 písm. c) Návrh na doplnění důvodové zprávy. 

Odůvodnění: Z uvedeného textu příslušného ustanovení není zřejmé, co se 
rozumí pod „elektronickými součástmi, ve kterých je umístěn systém pro 
zobrazení hry“. Doporučuje se v tomto směru uvést alespoň příkladný výčet 
takovýchto součástí v rámci důvodové zprávy k příslušnému ustanovení. 

Vyhověno. 
Požadavek byl rovněž upraven tak, že se jedná o software 

 § 11 odst. 3 V § 11 odst. 3 se na konci věty doplňují slova „podle § 15“. 

§ 11 
Vnitřní zabezpečení koncového zařízení 

(3) Obsahuje-li koncové zařízení generátor náhodných čísel, ve vnitřní 
samostatně uzamykatelné části musí být dále umístěny systémy počítadel 
podle § 15. 

Odůvodnění: Z dikce příslušného ustanovení není zřejmé, o jaké systémy 
počítadel se jedná. Za předpokladu, že jde o systémy počítadel ve smyslu § 15 
této vyhlášky, mělo by tento odkaz být jednoznačně uveden přímo v textu 
tohoto ustanovení. 

Vysvětleno. 
Doplnění je nadbytečné. 

 § 12 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 12 odst. 1 se na konci věty doplňují slova „ nebo Vysvětleno. 
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musí být jinak způsobilá zobrazovat výsledek hry“. 

§ 12 
Zobrazovací zařízení 

(1) Každá herní pozice musí být opatřena obrazovkou nebo musí být jinak 
způsobilá zobrazovat výsledek hry. 

Odůvodnění: V tomto ustanovení není řešena otázka dosavadních výherních 
hracích přístrojů, které fungují jako tzv. mechanické válcové hry. V jejich 
rámci není k zobrazení výsledku hry využívána obrazovka, nýbrž účastníkovi 
hazardní hry je výsledek hry seznatelných přímo z pozice mechanických válců. 
Z dikce uvedeného ustanovení by tedy vyplývalo, že absence obrazovky by 
měla za následek, že takováto technická zařízení nebude možné provozovat, 
ačkoliv tato zařízení splňují všechny ostatní podmínky pro provozování dle 
zákona o hazardních hrách a předložené vyhlášky. Z tohoto důvodu se 
navrhuje doplnění textu tohoto ustanovení o další možnosti způsobu 
zobrazení výsledků hry. 

Vzhledem k požadavkům dle ust. § 49 zákona o hazardních 
hrách není možné, aby zařízení nebylo opatřeno obrazovkou. 

 § 12 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 12 odst. 2 se slovo „dotykovou“ zrušuje. 

§ 12 
Zobrazovací zařízení 

(2) Je-li herní pozice opatřena dotykovou obrazovkou, musí být obrazovka 
přesná a nesmí obsahovat žádné skryté nebo neoznačené tlačítko nebo 
dotykový bod, který může ovlivnit hru, s výjimkou případů uvedených v 
herním plánu. 

Odůvodnění: Tato změna je doplněním předchozího rozšíření způsobů, 
jakými je možné zobrazovat výsledky hry v rámci koncových zařízení. V tomto 
případě navíc navrhovaná změna rozšiřuje podmínky uvedené v příslušném 
ustanovení na všechny typy obrazovek, které je možné v rámci koncových 
zařízení použít. 

Vysvětleno. 
Přesnost a skryté body nedávají u jiné než dotykové 
obrazovky smysl. V tomto případě jsou nahrazeny tlačítky. 

 § 14 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 14 odst. 1 se v první větě slova „Každé koncové 
zařízení“ nahrazují „Každý herní prostor“ a celý první odstavec bude znít 
takto: 

§ 14 

Vyhověno jinak. 
Text ustanovení se mění následovně: 

„Každé koncové zařízení musí být opatřeno tiskárnou nebo 
být připojeno k tiskárně takovým způsobem, aby po stisku 
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Tiskárna 

(1) Každé koncové zařízení Každý herní prostor musí být opatřen tiskárnou. 
Po stisku tlačítka umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším plášti 
koncového zařízení musí tiskárna umožnit vytištění dokladu o zůstatku na 
uživatelském kontu. 

Odůvodnění: Z pohledu plnění veškerých povinností stanovených zákonem o 
hazardních hrách a tímto návrhem vyhlášky se jeví jako zcela dostačující, aby 
v rámci jedné provozovny byla pro hráče k dispozici jedna tiskárna pro 
možnost tisku dokladu o zůstatku na uživatelském kontu. Tímto způsobem 
bude provozovatel schopen dostát veškerým svým povinnostem, jež mu 
z provozování technických her v rámci herního prostoru vyplývají. 

tlačítka umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším 
plášti koncového zařízení bylo možné vytištění dokladu o 
zůstatku na uživatelském kontu.“ 

 

 § 15 odst. 1 Návrh na doplnění důvodové zprávy. 

Odůvodnění: Na základě příslušného ustanovení je uvedeno, že citované 
systémy počítadel jsou určeny k zaznamenání „součtů jednotlivých skupin 
herních a finančních dat“. Z této formulace není zcela patrné o jaké součty a 
zejména pak kterých herních a finančních dat by se ve skutečnosti mělo 
jednat. Z tohoto důvodu navrhujeme alespoň doplnění důvodové zprávy o 
bližší specifikaci údajů, které mají být zaznamenány prostřednictvím 
počítadel, a to například za využití běžně používané terminologie ve 
stávajících technických standardech vydávaných Ministerstvem financí (IN, 
OUT, BET, WIN apod.). 

Vysvětleno. 
V souladu se zmocněním uvedeným v ust. § 133 odst. 1 písm. 
a) zákona o hazardních hrách budou konkrétní herní a 
finanční data specifikována v jiné vyhlášce.  

 § 15 odst. 2 V § 15 odst. 2 se slovo „osmimístná“ nahrazuje slovem „šestimístná“. 

Odůvodnění: Navrhovaná změna vychází z dosavadní ustálené praxe, kdy jsou 
za účelem řádné evidence herních a finančních dat využívána především 
sedmi či šestimístná počítadla. 

Vysvětleno. 
V ostatních jurisdikcích s pokročilou úpravou v oblasti 
hazardních her jsou běžná počítadla až desetimístná.  

Kancelář Poslanecké sněmovny  Bez připomínek  
Kancelář prezidenta republiky  Bez připomínek  
Kancelář Senátu  Bez připomínek  
Kancelář veřejného ochránce práv  Bez připomínek  
Komora auditorů  Bez připomínek  
Komora daňových poradců  Bez připomínek  
Komora patentových zástupců  Bez připomínek  
Komora veterinárních lékařů  Bez připomínek  
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Konfederace umění a kultury  Bez připomínek  
Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 

 Bez připomínek  

Národní bezpečnostní úřad  Bez připomínek  
Nejvyšší kontrolní úřad  Bez připomínek  
Nejvyšší soud  Bez připomínek  
Nejvyšší správní soud  Bez připomínek  
Nejvyšší státní zastupitelství § 4 odst. 2 písm. d) Slovo „zásahům“ nahradit slovem „zásah“. Ve větě se jinak používá 

jednotného čísla, rovněž tak v dalších písmenech tohoto ustanovení. 
Vyhověno. 

 § 4 odst. 2 písm. e) Slovo „odcizením“ nahradit slovem „odcizení“ a spojku „nebo“ nahradit 
spojkou „a“. Jedná se odpovídací formulační úpravu. 

Vyhověno částečně. 
Spojka nebo je v daném případě v poměru slučovacím. 
Nahrazení spojkou a by znamenalo změnu smyslu požadavku 
a tedy zúžení hypotézy právní normy. 

Notářská komora  Bez připomínek  
Správa státních hmotných rezerv  Bez připomínek  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost  Bez připomínek  
Svaz průmyslu a dopravy  Bez připomínek  
Technologická agentura  Bez připomínek  
Unie zaměstnavatelských svazů ČR  Bez připomínek  
Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 

 Bez připomínek  

Úřad pro ochranu osobních údajů § 1 odst. 2 Je nezbytné doplnit komu. Toto ustanovení informuje o tom, že vyhláška byla 
oznámena. Postrádá však již informaci komu. 

Nevyhověno. 
Stávající znění odpovídá čl. 48 odst. 7 LPV. 

 § 1 odst. 2 Slova „v platném znění“ se zrušují. Směrnice 32015L1535 byla změněna pouze 
jednou, a to v litevské versi, kdy bylo vydáno správné znění. Dovětek tedy 
neobstojí. 

Nevyhověno. 
U směrnic se dikce „v platném znění“ v legislativní praxi 
používá. 

 § 3 Číslovka „2014“ se zrušuje. Není důvodu uvádět přesnou versi standardu ČSN 
ISO/IEC 27001. Pokud by byl aktualisován, musela by se jen kvůli tomu měnit 
vyhláška. 

Nevyhověno. 
Do ustanovení byl doplněn název normy a do odůvodnění 
bylo doplněno, že do technické normy bude možné bezplatně 
nahlédnout na Ministerstvu financí a z jakého důvodu je 
nutné využít formu výlučného odkazu, znění tedy odpovídá čl. 
45a odst. 2 LPV. 

 § 8 Ustanovení je nutné přepracovat. Je rozpor mezi normativním textem a 
odůvodněním. Zatímco podle normativního textu mohou být opravy a úpravy 
činěny „pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný servis koncových 
zařízení“, tedy kýmkoliv, koho za to provozovatel hazardních her prohlásí, 

Vyhověno. 
Odůvodnění nyní koresponduje s textem ustanovení. 
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podle odůvodnění je to jen „odborně způsobilá [osoba] k údržbě koncového 
zařízení“. Normativní text by tedy měl převzít dikci odůvodnění. 

 Důvodová zpráva, obecná, 
část 5 

Část 5 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné přepracovat. DPIA je formulováno velice vágně. Např. místo: „Návrh 
vyhlášky kromě jiného stanoví vysoký standard požadavků na ochranu a 
uchovávání herních a finančních dat“ by mělo být uvedeno rovnou, že pro 
provozovatele hazardních her se stane závazným standard ČSN ISO/IEC 
27001:2014. Rovněž by měly být vyhodnoceny prostředky fysické 
bezpečnosti, normované v § 4, a zopakováno odůvodnění § 7. Rovněž je 
nezbytné doplnit, že přístup k osobním údajům podle § 12 zákona o ochraně 
osobních údajů je zajištěn v § 14 vyhlášky. 
Je nutno uvést, které osobní údaje je v rámci provozování hazardních her 
provozovatel povinen požadovat od účastníků hazardní hry, která herní a 
finanční data. Je nutno uvést, kde se stanoví, že přístup k těmto datům bude 
mít pouze provozovatel, popř. orgán státního dozoru a povolovací orgán. Kdo 
bude jednat jménem provozovatele? 
Rovněž je nezbytné konkretisovat, v čem konkrétně dochází ve srovnání se 
současnou právní úpravou k posílení ochrany soukromí a osobních údajů. 

Vyhověno. 

Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví 

 Bez připomínek  

Úřad pro zahraniční styky a informace  Bez připomínek  
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

 Bez připomínek  

Úřad průmyslového vlastnictví  Bez připomínek  
Ústavní soud  Bez připomínek  
888 Holding Plc  Bez připomínek  
Asociace provozovatelů kursového 
sázení 

 

§ 7 odst. 2 § 7 

Ukládání herních a finančních dat 

(2) Provozovatel hazardní hry je povinen vybavit zařízení systémem 
zálohování herních a finančních dat tak, aby byla zajištěna kompletní obnova 
herních a finančních dat. Provozovatel je za účelem splnění povinnosti podle 
věty první povinen mimo jiné umístit vybavení k zálohování herních a 
finančních dat v dostatečné vzdálenosti od datového centra. 

Nevyhověno.  
Po konzultaci s odborníky v dané oblasti zachováváme 
výslovný požadavek na umístění v odlišných geografických 
lokacích, neboť právě na základě odborných konzultací již při 
tvorbě tohoto ustanovení bylo uvedeno, že pokud není tento 
požadavek výslovně uveden, bylo by možné za splnění 
povinnosti podle § 7 již tak, že jsou zařízení určená 
k primárnímu ukládání dat a k jejich zálohování uložena na 
jednom místě. 
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ODŮVODNĚNÍ: 

Z obsahu tohoto ustanovení je zjevné, že primárním záměrem předkladatele a 
účelem navrhované normy jest povinnost provozovatele k řádnému 
zálohování herních a finančních dat tak, aby nemohlo dojít k jejich následné 
ztrátě či zničení. Tohoto účelu může být bezpochyby naplněno bez vágní 
podmínky „dostatečné vzdálenosti od datového centra“. Tento pojem se nám 
jeví jako zcela neurčitý a ve své podstatě adresátem tohoto ustanovení 
objektivně nedefinovatelný. Z pohledu veřejného práva a základních zásad 
ukládání povinností právním předpisem povinným subjektům, nelze po 
adresátovi veřejnoprávní normy, která mu ukládá určité povinnosti, 
požadovat, aby sám vykládal normou neurčitě stanovené povinnosti. 
V digitálním světě, kdy existuje celá řada způsobů, jakým zajistit efektivní 
zálohování dat spojených s provozováním hazardních her se tato podmínka 
jeví jako zcela zbytečná a z pohledu veřejného práva neobhajitelná, jelikož by 
mělo platit, že povinnosti jsou právními předpisy ukládány primárně jen 
v míře nezbytné a nutné. (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) 

Asociace společností provozujících 
casina v České republice 

 Bez připomínek  

Bet365 Group Limited  Bez připomínek  
bet-at-home.com AG group  Bez připomínek  
Betfair  Bez připomínek  
BMM Testlabs  Bez připomínek  
Ecogra Ltd 

 

Section 3 - Security of 
stored gaming and 

financial data 

Gambling regulators within European Economic Area, including the Gambling 
Commission (Great Britain), have generally adopted the approach of requiring 
specified ISO 27001 security controls extracted from Annexure A of the ISO 
27001 standard to be implemented, without the requirement for the 
establishment, implementation, maintenance and monitoring of an 
information security management system. 

As the explanatory document refers to the Gambling Commission (Great 
Britain) requirements as an inspirational source, it is unclear if the intention 
of this provision is to ensure that relevant and appropriate security controls 
are implemented (similar to the Gambling Commission’s approach) or if the 
intention is that full compliance with the ISO 27001 standard is 
demonstrated, which entails an information security management system 
being established, implemented, maintained and monitored. 

Nevyhověno. 
Nutnost využít výlučného odkazu na technickou normu je 
celosvětově ověřeným návodem pro implementaci systému 
řízení informační bezpečnosti, přičemž stanoví právě tato 
norma stanoví pouze cíle a volba samotného způsobu 
konkrétního provedení je ponechána subjektu. V daném 
případě tedy není vhodné, aby byla využita forma 
indikativního odkazu, neboť sama technická norma ISO/IEC 
27001:2014 ponechává subjektům dostatek volnosti při 
provedení stanovených cílů. Rovněž norma je v oblasti zřízení 
systému bezpečnosti informací vytvořena tak, aby i nejmenší 
subjekty byly schopny její požadavky splnit, nelze tedy 
předpokládat, že vysoce profesionalizované společnosti 
provozující hazardní hry budou mít problém tento požadavek 
splnit. 

European Gaming and Betting Extension of the entry into EGBA supports the Czech government in its objective of modernising the Nevyhověno. 
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Association 

 

force current gambling law. Hence, it is encouraging that the Draft Decree is 
intended to enter into force on 1 January 2017 together with the issuing of 
licenses. Still, in order to enable a smooth transition to the new legislation, 
EGBA considers that it would be advisable to establish a grace period of at 
least nine months that would allow operators to adapt equipment and 
infrastructure in order to comply with the necessary technical requirements 
established by the Draft Decree. 

Establishing a grace period is essential, as various issues related to the 
technical assessment of operators, which is especially important in the online 
gaming and betting sector as a highly technology-driven industry, have still 
not been settled and the technical regulations that are subject to this 
consultation have only been published in the course of November 2016, 
many months after the licensing procedure has started. 

To comply with requirements in due course, it will be necessary for operators 
to undertake a proper assessment of the requirements of the system 
alongside the actual practical implementation. The entry into force on 1 
January 2017 does not give a sufficient amount of time for operators to 
comply with the legislation, regardless of the efforts, which will be made. 

Secondly, we are aware that the licensing of technical laboratories for the 
game certification is still underway. As it is defined in the Draft Decree that 
authorisation to operate games of chance may not be issued without an 
expert assessment and an operability certification only with which a person 
authorised by the Ministry of Finance will confirm compliance with the 
technical requirements under the Gambling Act, this provision further creates 
a need for granting operators potentially interested in applying for a license 
more time to apply for a gaming certificate before submitting their 
application for a licence. Thus, to guarantee the compatibility of the provision 
with the fundamental freedoms established in the Treaty on the Functioning 
of the European Union (TFEU), in particular the freedom to provide services 
and the freedom of establishment, it could be considered for the Ministry of 
Finance to accept in the licensing tender, during an interim period (as we 
propose above being at least nine months), a game certificate from a 
technical laboratory established in another EU/EEA Member State. 

For the reasons mention above, EGBA would request that the Czech Ministry 
of Finance considers allowing a transitional period of at least nine months.A 

Není možné provozovat hazardní hry na území České 
republiky bez splnění technických požadavků na bezpečnost 
herních a finančních dat. 
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 Face-to-face registration 
for online players 

EGBA would like to comment on the Czech Anti-Money Laundering Law, 
dated 14 November 2016. While we understand that this provision is not 
subject of the current consultation, EU-licensed and regulated operators have 
complied with anti-money laundering rules regarding the registration of users 
and the management of deposits and withdrawals of funds by players in all 
jurisdictions where they hold a license for years. This law introduces a face-
to-face identification requirement for users, mandating them to register 
before a notary public or public administration contact point ("Czech Point"), 
instead of the standard remote identification rules applied by other EU 
Member States (and while applying proper Customer Due Diligence 
procedures). It should be noted that the majority of Member States have 
established online identification as sufficient means of verification. 

EGBA understands that the predominant aim of the Czech Gambling Act is to 
channel players into the regulated market by drawing them away from 
unregulated gaming activities. Every operator that offers gaming services into 
the Czech Republic is obliged to design its offer in the way that is in 
accordance with social responsibility provisions. 

Czech Anti-Money Laundering Law, however, puts in jeopardy the 
achievement of a sufficiently attractive regulated gambling offer, which 
would give incentive to players to stay within that offer and thus fulfil the 
channelling objective pursued by the Czech gambling legislation. 

It consequently pushes the players inadvertently to websites from 
jurisdictions outside the EU as these will not require face-to-face 
identification, where player protection is lacking both from a responsible 
gambling and a fraud protection point of view but where they do not need to 
register in a burdensome way. Therefore, the requirement of face-to-face 
identification will have a negative effect on the objectives pursued by the 
new Czech gambling regulatory regime. Moreover, this provision is highly 
burdensome to operators as well, in particular as it collides with remote 
identification requirements under the Czech gambling legislation. 

In this scenario, users will not be sufficiently protected under the Czech 
Gambling Act and there will be a significant loss of income from taxation of 
gambling products, as licensed operators will lose their players. Further, 
EGBA notes, that consumer protection is best safeguarded through an 
attractive regulation, giving consumers access to offers that suit their demand 

Vzato na vědomí. 
Uvedený komentář se netýká navrhované úpravy, ale zákona 
č. 253/2008 Sb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGDJVHTZ)



Stránka 23 z 53 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

and keeping them away from the unregulated market. 

We believe that in order to guarantee the effectiveness of the Czech 
gambling legislation and allow it to attain its objectives, online gambling 
requires an exception from the obligation to identify clients face-to-face, 
which should be similar to an exception already granted to credit and 
financial institutions under the amended Czech Anti-Money Laundering Act. 
Hence, EGBA strongly suggests the implementation of a grace period by 
allowing operators to follow the AML identification rules as set out under the 
Czech Gambling Act and subsequently an amendment to the AML legislation. 

 Obligation to notify draft 
legislation 

Further, we would like to remind the Czech government of the obligation to 
notify to the European Commission any draft national measures regarding 
information society services, including remote gambling, according to Article 
5 of Directive 2015/1535/EU (‘Notification Directive’). 

Finally, we would like to remind the Ministry of Finance that it is settled case-
law of the CJEU that measures falling within the scope of this Notification 
Directive but which have not been duly notified at the draft stage cannot be 
enforced by the respective Member State2. EGBA therefore urges the 
Ministry of Finance to notify to the European Commission the Draft Decree or 
any modification of the Czech gambling legislation in accordance with the 
Notification Directive following this public consultation, and before setting in 
force the amendments. 

Vzato na vědomí. 
Notifikace Evropské komisi je předvídána v relevantním 
ustanovení vyhlášky. 

Gaming Laboratories International LLC  Bez připomínek  
GVC Holdings PLC  Bez připomínek  
IGT Global Solutions Corporation  Bez připomínek  
KAJOT a.s. – C.S.G. SOFTWARE 
GROUP LIMITED 

Obecně (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou 
realizovatelnosti navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, 
ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů 
uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Navrhujeme a doporučujeme 
minimálně diskuzi ve věci a úpravu vyhlášky tak, aby se celý proces 
zjednodušil a odpadly by zbytečně zvýšené administrativní nároky a finanční 
náklady. 

Vyhověno částečně. 
Účinnost vyhlášky byla pro stávající provozovatele odložena o 
jeden rok, neboť nyní provozují podle současných 
technických standardů. Co se týče nových povolení, není toto 
možné, neboť by úplně chyběly technické podmínky řádného 
provozování. Toto je i v souladu s důvodovou zprávou 
k ustanovení § 136 ZHH. 

 § 3 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Žádáme o odklad platnosti 

Odůvodnění: Zavedení normy je časově a organizačně náročné 

Vyhověno částečně. 
Účinnost vyhlášky byla pro stávající provozovatele odložena o 
jeden rok, neboť nyní provozují podle současných 
technických standardů. Co se týče nových povolení, není toto 
možné, neboť by úplně chyběly technické podmínky řádného 
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provozování. Toto je i v souladu s důvodovou zprávou 
k ustanovení § 136 ZHH. 

 § 5 odst. 4 písm. c) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) být umístěn v datovém centru nebo v koncovém 
zařízení 

Odůvodnění: je zde rozpor oproti důvodové zprávě: 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 

Vyhověno. 
Odůvodnění bylo doplněno v souladu s ustanovením. 

 § 6 odst. 1 Vztahuje se i na zařízení a ukládaná data umístěná v datovém centru podle 
§4? 
 
Odůvodnění: Data centrum podle §4 je velmi dobře zabezpečeno. 

Vzato na vědomí. 
Ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky se vztahuje na zařízení jako 
celek, nejen pouze na část zařízení umístěnou v data centru, 
není tedy důvodné, aby část zařízení byla z obecného režimu 
vyňata. Dále, pokud by nebyla data šifrována, fyzickými 
prostředky ochrany nelze zajistit jejich důvěrnost a integritu 
ve vztahu k dálkovému přístupu. 

 § 7 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Zařízení musí obsahovat takové vybavení k ukládání 
herních a finančních dat, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě 

(2) Provozovatel hazardní hry je povinen vybavit zařízení systémem 
zálohování herních a finančních dat tak, aby byla zajištěna kompletní obnova 
herních a finančních dat. Provozovatel je za účelem splnění povinnosti podle 
věty první povinen mimo jiné umístit vybavení k zálohování herních a 
finančních dat v dostatečné vzdálenosti od datového centra 

Nevyhověno.  
Po konzultaci s odborníky v dané oblasti zachováváme 
výslovný požadavek na umístění v odlišných geografických 
lokacích nebo obdobně, neboť právě na základě odborných 
konzultací již při tvorbě tohoto ustanovení bylo uvedeno, že 
pokud není tento požadavek výslovně uveden, bylo by možné 
za splnění povinnosti podle § 7 již tak, že jsou zařízení určená 
k primárnímu ukládání dat a k jejich zálohování uložena na 
jednom místě. 

 § 10 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Koncové zařízení musí být vybaveno čidlem nebo 
jiným bezpečnostním zařízením, které zaznamená pokus o násilné či jiné 
nedovolené vniknutí do koncového zařízení uzamykatelnými částmi, odpojení 
nebo ovlivnění napájecích nebo datových kabelů nebo jiné ovlivnění jeho 
provozu. Čidlo nebo jiné bezpečnostní zařízení musí rovněž zaznamenat 
veškeré autorizované vstupy do vnějších uzamykatelných částí koncového 
zařízení. 

Nevyhověno. 
Koncové zařízení musí být takové konstrukce, aby bylo 
zamezeno násilnému či jinému nedovolenému vniknutí do 
koncového zařízení za užití síly takové intenzity, kterou je 
možné očekávat. Z toho rovněž plyne, že snaha o vniknutí do 
koncového zařízení by ve většině případů měla probíhat 
překonáním uzamčených částí, neboť mimo ně by to téměř 
nemělo být možné. Nicméně pokud dojde k narušení vnější 
části takovou intenzitou, že se poruší vnější plášť, je zřejmé, 
že taková skutečnost by měla být čidly zaznamenána. 

 § 10 odst. 4 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Při pokusu násilném či jiném nedovoleném vniknutí 
do koncového zařízení uzamykatelnými částmi, nebo při odpojení nebo 
ovlivnění napájecích nebo datových kabelů nebo o při jiném ovlivnění jeho 

Nevyhověno. 
Je zřejmé, že čidlo nebo jiné bezpečnostní zařízení nemůže 
zaznamenat jakýkoliv pokus, ale až takový, který lze zachytit 
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provozu musí být koncové zařízení automaticky přepnuto do chybového 
stavu, kterým se rozumí stav, při kterém není umožněna hra technické hry ani 
jiné transakce v uživatelském kontu. 
 
Odůvodnění: Nelze přesně definovat a detekovat pokus.  

obdobně jako dokonané jednání. Bezpečnost herních a 
finančních dat musí být zajištěna takovým způsobem, aby se 
dalo úniku nebo ovlivnění dat předejít, tedy jim zabránit, ne 
pouze zaznamenat, že k úniku nebo ovlivnění došlo.  

 § 11 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Veškeré části 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 technického vybavení zařízení, musí být umístěny ve vnitřní samostatně 
uzamykatelné části koncového zařízení 
(§ 11, odst.6, písm.) 
Vnitřní samostatně uzamykatelné části musí být vybaveny samostatným 
zabezpečením, které splňuje podmínky § 10 
 
Odůvodnění: technické zařízení již i tak má dveře vybavené zámky a čidly. 
Technicky náročný požadavek na úpravu. 

Nevyhověno. 
Systém dvojité kontroly je běžně využívaný ve vyspělých 
jurisdikcích a posiluje ochranu herních a finančních dat. 

 § 13 odst. 1 a 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) (1) Každé koncové zařízení musí být opatřeno 
telekomunikačním datovým spojením s technickým vybavením, které slouží k 
přenosu herních a finančních dat, a to za jednotlivé herní pozice v časových 
intervalech ne delších, než 5 minut. po každé odehrané hře technické hry 

2) Koncové zařízení, které neobsahuje generátor náhodných čísel, musí být 
opatřeno takovým telekomunikačním spojením, které pracuje při přenosu 
výsledku hry s dobou odezvy nižší než 0,3 

Odůvodnění: na workshopu organizovaném MF bylo sděleno, že přenos mezi 
herním zařízením a systémem provozovatele bude umožněn v režimu „near 
realtime“ (max každých 5 minut) 

Nevyhověno. 
Po konzultaci s odborníky v dané oblasti je požadavek jako 
odůvodněný zachován. 

 § 14 odst. 1 a 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Navrhujeme zrušit celý paragraf. 
 
Odůvodnění: V souvislosti se zavedením uživatelského konta, online plateb a 
informační povinnosti provozovatele informovat hráče o aktuální výši už. 
konta při každém přihlášení postrádá tištěný doklad smysl. Doklad je platný 
pouze v momentu jeho vytištění. Hráč má nadále možnost disponovat se 
svým zůstatkem na už.kontu a tím pádem již vytištěný doklad pozbývá na 
významu. Také by tisk dokladů sázejícími zvyšoval náklady na servisní zásahy 
(doplňování papírů). 

Nevyhověno.  
Text ustanovení odst. 1 se však mění následovně: „Každé 
koncové zařízení musí být opatřeno tiskárnou nebo být 
připojeno k tiskárně takovým způsobem, aby po stisku 
tlačítka umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším 
plášti koncového zařízení bylo možné vytištění dokladu o 
zůstatku na uživatelském kontu.“ Odstavec 2 je zachován. Je 
žádoucí, aby informacemi, které má k dispozici provozovatel, 
mohl disponovat na provozovatelem nezměnitelném nosiči i 
sázející. 
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 § 15 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) (1)Koncové zařízení, které obsahuje generátor 
náhodných čísel, musí být opatřeno alespoň dvěma na sobě nezávislými 
systémem počítadel, a to 

a)  elektronickým 

b)  elektromechanickými nebo pulsními, 

které zaznamenávají součty jednotlivých skupin herních a finančních dat 
určených k uchovávání na místě. 

(2) Počítadla musí být alespoň osmimístná.   

(3) Koncové zařízení musí ukládat data podle odstavce 1 takovým způsobem, 
aby bylo možno kdykoli provést statistické testy ověřující hodnoty parametrů 
koncového zařízení nebo hazardní hry, které jsou stanoveny v zákoně 
upravujícím hazardní hry.   

Odůvodnění: od mechanických počítadel se již v minulosti upustilo, tzn. že by 
se musela do  několika tisíc zařízení po celé ČR znovu počítadla instalovat. 
Celý proces by pak společnost výrazně finančně, personálně a provozně 
zatížil. Nadto záloha všech dat je na serveru, tzn. že provozovatel nebo 
kontrolní orgán si v případě ztráty dat na provozovně, může data vygenerovat 
z těchto zdrojů  

Nevyhověno.  
Požadavek na dva na sobě nezávislé systémy počítadel je 
zcela v souladu se současnou právní úpravou, kterou vyhláška 
dále přebírá. Ačkoli lze souhlasit, že někteří provozovatelé 
přestali využívat počítadla mechanická, lze je považovat za 
dostatečná, popř. je možné variantně využít je  počítadla 
pulsní. Co se týče počítadel, je nutné uvést, že dosavadní 
počítadla šestimístná byla dle dozorujícího orgánu 
nedostatečná a v ostatních jurisdikcích s pokročilou úpravou 
v oblasti hazardních her jsou běžná počítadla až desetimístná. 

Lottoland Ltd.  Bez připomínek  
Microgaming Software Systems Ltd  Bez připomínek  
NMI  Bez připomínek  
Playtech plc  Bez připomínek  
Právnická fakulta UK Obecně Namísto pojmu „zákon upravující hazardní hry“ je vhodnější tam, kde se 

odkazuje na konkrétní ustanovení, použít pojmu „zákon o hazardních hrách“, 
protože je jím vždy myšlen právě a pouze zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, a proto lze použít přímo jeho název. 

Vyhověno. 
Slova „zákona upravujícího hazardní hry“ byla ve vyhlášce 
nahrazena slovy „zákona o hazardních hrách“ (tj. byla použita 
slovní citace ve smyslu čl. 67 LPV - poslední věta). 

 § 2 odst. 3 Vzhledem k tomu, že legislativní zkratka „generátor náhodných čísel“ 
odpovídá celému zkracovanému výrazu, není účelné takovou zkratku zavádět. 
Slova „(dále jen ‚generátor náhodných čísel‘)“ tak lze bez náhrady vypustit, 
aniž by tím došlo k věcné změně vyhlášky. Dále není vhodné odkazovat na 
jednotlivé druhy hazardních her pomocí odkazů na jednotlivá písmena tohoto 

Vyhověno. 
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ustanovení, ale názvy jednotlivých hazardních her vypsat. 
 § 5 odst. 1 Slova „které musí obsahovat generátor náhodných čísel podle § 2“ by bylo 

vhodnější nahradit slovy „které podle § 2 musí obsahovat generátor 
náhodných čísel“, případně odkaz na § 2 zcela vypustit a ponechat pouze text 
„které musí obsahovat generátor náhodných čísel“. V § 2 se stanovuje 
povinnost mít generátor, a nikoliv kvalita takového generátoru (ta je 
specifikována v § 5). Proto je vhodnější slova „podle § 2“ vázat spíše na slova 
„musí obsahovat“. 

Vyhověno. 

 § 12 odst. 3 Není vhodné používat závěrečné části ustanovení. Nevyhověno. Ustanovení bylo takto reformulováno právě 
proto, že připomínkujícím bylo při použití souvislé věty 
nesrozumitelné. 

 § 12 odst. 3 poslední věta Text „herní pozice. V opačném případě musí být koncové zařízení automaticky 
přepnuto do chybového stavu.“ je vhodnější uvést ve tvaru „herní pozice; 
pokud se neshodují, přepne se koncové zařízení automaticky do chybového 
stavu“. Současné znění vyznívá tak, že se automatické přepnutí aplikuje v 
případě, kdy je zařízení konstruováno jinak, než je stanoveno v předchozí 
větě. Zároveň je vhodnější nepoužívat vazbu se slovem „musí“, protože to se 
rozumí samo sebou (vyhláška je normativním textem). 

Vyhověno. 

 § 15 odst. 2 Bylo by vhodné specifikovat, jakou veličinu mají počítadla měřit, zda celé 
peněžní jednotky (celé koruny, celá eura) nebo i jejich části (haléře, centy), 
případně stanovit, aby v případech, kdy se počítají i části peněžní jednotky, 
musely být přidány dvě platné číslice – evidence haléřů by vedla k tomu, že by 
musely být evidovány řádově stokrát vyšší částky a počítané hodnoty tak 
mohou být o dva řády vyšší (je nutné přidat dvě platné číslice). V případě 
evidence v centech pak lze při současném kurzu (27 Kč) očekávat, že je 
počítaná částka 3,7 krát vyšší než odpovídající částka v celých korunách (cca 
100/27). To odpovídá potřebě evidovat nejvýše o jednu platnou číslici více, 
než v případě celých korun, a proto je přidání dvou platných číslic také 
vyhovující. 

Vyhověno.  
Změna legislativního textu. 

 § 15 odst. 2 Ke zvážení se dává, reformulovat ustanovení tak, aby se nevázalo na 
konkrétní počet platných číslic, kdy tento počet závisí na použité měně, na 
tom zda jsou evidovány celé peněžní jednotky nebo jejich části a také na tom, 
v jaké číselné soustavě je dané číslo vyjádřeno (ve dvojkové soustavě 
odpovídá osmimístné číslo 111111112 číslu 25510 v soustavě desítkové). 
Například by bylo možné stanovit, že počítadlo musí být schopné pojmout 
částku do výše 99 999 999 Kč, nebo že k jeho vynulování může dojít až při 
dosažení částky 100 milionů Kč. To vyřeší jak problém částí peněžních 
jednotek (provozovatel musí přidat tolik platných číslic, aby dostál požadavku 
evidovat alespoň 99 999 999 Kč) tak problém evidence v cizí měně, která pro 

Vyhověno.  
Změna legislativního textu. 
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zaznamenání stejné peněžní hodnoty může vyžadovat použití jiného množství 
planých číslic a konečně takto formulované ustanovené nepůjde obejít ani 
použitím netradiční číselné soustavy. 

Prima Networks Limited  Bez připomínek  
Quinel M.Ltd  Bez připomínek  
SIQ  Bez připomínek  
SPELOS  Bez připomínek  
The Remote Gambling Association  Bez připomínek  
tombola (International) plc  Bez připomínek  
Allen&Overy LLP  Bez připomínek  
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní 
kancelář 

 Bez připomínek  

EASIT s.r.o.  Bez připomínek  
e-gaming s.r.o.  Bez připomínek  
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Obecně (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) Vyhláškou není řešen rozsah technických parametrů 

zařízení využívajících cizí měnu. 
Systémy kumulované výhry JACKPOT nejsou hazardní hrou (definice hazardní 
hry §3 zákona  č.186/2016 Sb.) a rozsah technických parametrů těchto 
zařízení není vyhláškou upraven.  
Nejsou jednotně stanoveny požadavky na zařízení z pohledu aplikace a 
dodržování sebeomezujících opatření. 

Vysvětleno. 

 § 2 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní 
„Pro identifikaci technického vybavení se použijí obdobně podmínky 
stanovené v § 9.“ 
 
§ 2 Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra 
(2) Zařízení musí obsahovat centrální programové vybavení sloužící k řízení 
činností podle § 5 zákona upravujícího hazardní hry a vybavení, které 
umožňuje ukládání finančních a herních dat (dále jen „technické vybavení“). 
Pro identifikaci technického vybavení se použijí obdobně podmínky 
stanovené v § 9. 
 
Odůvodnění: Uvedené doplnění odpovídá aktuální procesní praxi v oblasti 
posuzování technické způsobilosti systému využívaných k provozování loterií 
a jiných podobných her. V rámci této praxe jsou prostřednictvím registračních 
známek označována nejen technická herní zařízení (dle terminologie 
předloženého návrhu vyhlášky označovaná jako tzv. koncová zařízení), ale 
také samotné servery, jejichž prostřednictvím je generován náhodný proces 

Vysvětleno. 
S ohledem na uvedené doplněno i pro obdobný případ v ust. 
§ 5 za účelem srovnání podmínek v obdobných případech. 
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příslušné hry. Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné registrační známky 
splňují stejné náležitosti jako známky využívané k označení koncových 
zařízení, navrhuje se obdobné využití příslušných ustanovení v § 9 tohoto 
návrhu vyhlášky. 

 § 4 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který 
zní: 
 
„(4) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 je předmětem posouzení ze 
strany pověřené osoby podle §110 odst. 1 zákona upravujícího hazardní hry.“ 
 
Odůvodnění: Bez tohoto výslovného ustanovení, na jehož základě jsou 
pověřené osoby dle § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
oprávněny k posouzení prostoru datového centra není zřejmé, zda-li je tento 
prostor předmětem odborného posouzení či nikoliv. V případě, že by 
pověřená osoba nebyla výslovně oprávněna provést v rámci odborného 
posouzení i posouzení příslušného datového centra, pak by existovalo riziko, 
že příslušný prostor nebude splňovat příslušné požadavky stanovené touto 
vyhláškou. 

Vysvětleno. 
V daném případě se jedná o požadavek uložený prováděcím 
předpisem na základě zákona o hazardních hrách. Stejně jako 
ostatní požadavky uložené tímto prováděcím předpisem je i 
tento na základě ust. § 109 zákona o hazardních hrách 
předmětem posouzení. Výslovné uvedení této skutečnosti by 
mohlo naopak způsobit právní nejistotu ve smyslu, že pokud 
není u požadavku posouzení výslovně stanoveno, nevyžaduje 
se, což je naprosto v rozporu se zamýšleným stavem. Nad 
rámec uvedeného uvádíme, že v odůvodnění je způsob 
posouzení popsán. 

 § 5 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který 
zní:  
 
„(5) Generátor náhodných čísel podle odstavce 4 může být technicky zajištěn 
virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního serveru, jehož koncové 
fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém centru.“  
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.  
 
Odůvodnění: Návrh vyhlášky by měl dle názoru ITC dostatečným způsobem 
reflektovat již dosažený technologický vývoj nejen v oblasti provozování 
hazardních her, ale také v oblasti jejich regulace. V tomto ohledu je nutné 
zmínit, že Standard centrálního loterního systému s interaktivními 
videoloterními terminály ve svém znění ze dne 30.10.2013 již umožňoval, aby 
centrální jednotka CLS, tedy právě generátor náhodných čísel mohla být 
„technicky zajištěn virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního 
serveru, jejichž koncové fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém 
centru.“ Z vyhlášky, jakožto hlavního technického pramene právy by tak mělo 
být zřejmé, zdali je tato možnost řešení generátoru náhodných čísel nadále 
povolena či nikoliv. 

Vysvětleno. 
Pokud se jedná o virtualizaci v rámci datového centra, 
považuje se splňující požadavky podle stávajícího znění 
ustanovení. 

 § 5 V rámci prováděcí legislativy by v části týkající se generátoru náhodných čísel 
bylo vhodné jednoznačně vymezit, zda-li hlavní či záložní generátory 
náhodných čísel musí mít vlastní servery či nikoliv. 

Vyhověno. 
Nestojí-li generátor samostatně či není-li umístěn 
v koncovém zařízení, musí být součástí serveru. Nemusí ale 
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nutně být na samostatném serveru. 
 

 § 5 odst. 6 písm. a) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 odst. 6 písm. a) se slova „nezměnitelného 
materiálu, u kterého nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení“ 
nahrazují slovy „z dostatečně odolného materiálu“.  
 
(6) Generátor náhodných čísel, který využívá ke stanovení herního výsledku 
fyzikální jevy, musí v případě, že využívá  
a) makroskopické jevy, zejména kostky, ruletové kolo nebo losovací osudí, 
využívat k náhodnému procesu tvorby výsledku hry předměty vyrobené z 
dostatečně odolného materiálu nezměnitelného materiálu, u kterého 
nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení,  
 
Odůvodnění: Z technologického hlediska se jeví jako velice nešťastná 
formulace „nezměnitelný materiál“, neboť takovýto fakticky ani existovat 
nemůže, jelikož u každého fyzického generátoru náhody dochází jeho 
používáním k postupnému opotřebování (viz pravidelné výměny, kuliček u 
rulet či míčků v losovacích osudích). Z fyzikálního hlediska de facto ani nelze 
takovému opotřebení zabránit. Jakkoliv je pochopitelná snaha předkladatele, 
aby generátory náhody využívající fyzikální jevy byly vyrobeny z materiálu, 
který není snadno opotřebitelný, jeví se vhodnější, aby skutečnost, do jaké 
míry jsou tyto generátory náhody opotřebované byla předmětem posouzení 
ze strany pověřené autorizované osoby v rámci výkonu následné technické 
kontroly. 

Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno upuštěním od požadavku na 
nezměnitelnost materiálu, který je při doslovném jazykovém 
výkladu v reálném světě prakticky nesplnitelný. Nově 
navrhované znění bylo ale upraveno tím způsobem, že 
odolnost materiálu lze považovat za dostatečnou pouze 
v případě, že po dobu, na kterou se generátoru náhodných 
čísel, resp. zařízení vydává výstupní dokumentace, nedojde 
na základě jeho změn ke změně chování generátoru. 

 § 5 odst. 6 písm. b) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 odst. 6 písm. b) se za slova „v datovém centru“ 
doplňují slova „nebo v koncovém zařízení“.  
 
(6) Generátor náhodných čísel, který využívá ke stanovení herního výsledku 
fyzikální jevy, musí v případě, že využívá  
b) mikroskopické jevy, zejména šum nebo kvantové jevy, být umístěn v 
datovém centru nebo v koncovém zařízení.  
 
Odůvodnění: Uvedená změna odpovídá stávajícímu technologickému vývoji, v 
jehož rámci jsou generátory náhodných čísel využívajících mikroskopických 
jevů umisťovány do samotných koncových zařízení a nikoliv pouze do 
datových center. Uvedená změna navíc plně odpovídá i úpravě obsažené v 
ustanovení upravující podmínky generátoru náhodných čísel, který ke 
stanovení herního výsledku vyžaduje deterministický algoritmus (viz § 5 odst. 
4 písm. c) návrhu vyhlášky). 

Vysvětleno.. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGDJVHTZ)



Stránka 31 z 53 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

 § 7 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 7 odstavci 2 se věta druhá zrušuje. 

§ 7 
 Ukládání herních a finančních dat 

(2) Provozovatel hazardní hry je povinen vybavit zařízení systémem 
zálohování herních a finančních dat tak, aby byla zajištěna kompletní obnova 
herních a finančních dat. Provozovatel je za účelem splnění povinnosti podle 
věty první povinen mimo jiné umístit vybavení k zálohování herních a 
finančních dat v dostatečné vzdálenosti od datového centra. 

Odůvodnění: Z pohledu veřejnoprávní regulace je se jeví jako zcela dostačující 
obecná povinnost provozovatele zajistit obnovu veškerých herních a 
finančních dat, přičemž, způsob, jakým tuto obnovu zajistí, by měl být plně 
ponechán na jeho vůli, a tedy i jeho odpovědnosti vůči orgánům veřejné 
správy. Navrhované znění druhé věty navíc pracuje se značně neurčitými 
právními pojmy jako je „dostatečná vzdálenost od datového centra“, a to aniž 
by bylo jakkoliv definováno, co se takovouto dostatečnou vzdáleností rozumí. 

Nevyhověno.  
Po konzultaci s odborníky v dané oblasti zachováváme 
výslovný požadavek na umístění v odlišných geografických 
lokacích, neboť právě na základě odborných konzultací již při 
tvorbě tohoto ustanovení bylo uvedeno, že pokud není tento 
požadavek výslovně uveden, bylo by možné za splnění 
povinnosti podle § 7 již tak, že jsou zařízení určená 
k primárnímu ukládání dat a k jejich zálohování uložena na 
jednom místě.  

 § 8 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 8 nadpis zní:§ 8 
Uvedení koncového zařízení do provozu Provoz koncového zařízení 

Koncové zařízení může být provozovatelem v herním prostoru instalováno, 
reinstalováno nebo odpojeno pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný 
servis koncových zařízení 

Odůvodnění: Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že vedle uvedení 
koncového zařízení do provozu se týká také jeho reinstalace či odpojení z 
provozu. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu nadpisu, který bude více 
odpovídat obsahu příslušného ustanovení. V souvislosti s tímto ustanovením 
je dále nutné vyjádřit důvodné pochybnosti nad tím, zdali příslušné 
ustanovení nepřekračuje zákonné zmocnění a neukládá provozovateli 
povinnosti nad rámec stanovený zákonem o hazardních hrách. 

Vysvětleno. 
Nejedná se o samotný provoz zařízení, ale právě o odbornou 
manipulaci se zařízením v okamžiku, kdy koncové zařízení 
v provozu není. K překročení zmocnění uvádíme, že dle 
ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) Ministerstvo financí stanoví 
rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž 
prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků 
na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 
technické parametry. V konkrétním případě se jedná o 
požadavek na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, 
neboť neodbornou manipulací by mohlo k jejich úniku nebo 
ztrátě. 
 

 § 8 § 8 se za slova „koncových zařízení“ doplňují slova „vyjma úkonů spojených s 
výkonem státního dozoru“.  
 
§ 8 Provoz koncového zařízení  
Koncové zařízení může být provozovatelem v herním prostoru instalováno, 
reinstalováno nebo odpojeno pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný 
servis koncových zařízení, vyjma úkonů spojených s výkonem státního 

Vysvětleno. 
V případě uvedeném v připomínce se nejedná o úkony 
provozovatele, ale o úkony dozorujícího orgánu, na něj se 
tedy ustanovení neuplatní. V případě, že dozorující orgán na 
základě kontrolního řádu vyžaduje součinnost, je třeba, aby 
byla poskytnuta v souladu s tímto ustanovením.  
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dozoru.  
 
Odůvodnění: Navrhované znění příslušného ustanovení vyvolává otázky, do 
jaké míry toto ustanovení nebude činit významné potíže při výkonu státního 
dozoru nad provozování technických her, a to zejména v případě zadržení věci 
ve smyslu § 121 zákona hazardních hrách. Z důvodu předejití jakýmkoliv 
případným rozporům se doporučuje upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, 
že případné odpojení koncových zařízení je oprávněna provést také např. 
osoba pověřená dozorujícím orgánem či jiná příslušná osoba. 

 § 9 V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(3) Provozovatel je povinen připevnit registrační známku podle podmínek 
stanovených v odstavci 2 nejpozději v den uvedení koncového zařízení do 
provozu.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
 
Odůvodnění: Z příslušného ustanovení vyhlášky, ani z žádného ustanovení 
zákona o hazardních hrách není zřejmé, kdo je povinen tuto známku vylepit a 
kdy nejpozději musí být registrační známka na koncové zařízení nalepena. 
Určitým vodítkem by v tomto směru sice mohlo být ustanovení § 70 zákona o 
hazardních hrách, které stanovuje oznamovací povinnost provozovatele vůči 
celnímu úřadu v případě oznámení o zahájení provozování. Nicméně je zcela 
na místě začlenit do textu vyhlášky konkrétní podmínky umístění registrační 
známky na koncové zařízení, a to s využitím terminologie použité v ustanovení 
§ 8 (tzv. uvedení do provozu). 

Vysvětleno. 
Je zřejmé, že všechny podmínky týkající se vlastního provozu 
je nutné splnit nejpozději v den zahájení provozování, pokud 
tak nebude učiněno, je zřejmé, že se jedná porušení vyhlášky. 
Opět by tímto spíše došlo ke zhoršení právní jistoty u 
ostatních požadavků.  

 § 9 odst. 3 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) § 9 
Identifikace koncového zařízení 

(3) Registrační známka musí obsahovat alespoň 
 
Vkládá se nový odstavec písm. d) identifikace pověřené osoby, která 
registrační známku vydala spolu s bezpečnostním prvkem ve formě 
hologramu 
 
Vkládá se nový odstavec písm. e) údaj o termínu ukončení platnosti 

Nevyhověno. 
 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 
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registrační známky (měsíc a rok) 

Odůvodnění: Záměr předkladatele pověřit výkonem odborného posuzování a 
osvědčování více subjektů pověřených osob vyvolává potřebu při výkonu 
dozoru celními orgány jednoznačně identifikovat i pověřenou osobu, která 
registrační známku vydala, stejně tak, jako dobu platnosti tohoto dokumentu. 
Tyto požadavky jsou uvedeny i ve stávajících pověřeních pověřených 
autorizovaných osob. 
 

 § 9 odst. 4 písm. a) V § 9 odst. 4 písmeno a) se slovo „údaje“ nahrazuje slovem „číslo“. 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(4) Registrační známka musí obsahovat alespoň 

a) identifikační údaje číslo provozovatele hazardních her,  

Odůvodnění: Vzhledem k rozměrům identifikačních známek je na místě, aby 
tato známka obsahovala pouze identifikační číslo provozovatele, jakožto 
dostatečný a jedinečný identifikátor každé právnické osoby. Pokud by na 
registrační známce mělo dojít k vypsání veškerých identifikačních údajů 
vymezených v § 130 písm. a) bod 2 zákona o hazardních hrách, hrozí riziko, že 
registrační známky jako takové ztratí na své přehlednosti a bude tak ztížen 
výkon státního dozoru nad provozováním technických her. 

Nevyhověno. 
 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 

 § 9 odst. 4 písm. b) Návrh na doplnění důvodové zprávy. 
 
Odůvodnění: Registrační známka sama o sobě nenahrazuje výrobní číslo 
příslušného koncového zařízení. Naopak nutným předpokladem k uvedení 
výrobního čísla koncového zařízení na registrační známku je jeho uvedení na 
obligatorním výrobním štítku, kterým je výrobek označen (např. v souladu 
ČSN EN 60335-1, ČSN EN 60335-2-82). V toto směru se tak pro přehlednost a 
vyšší míru právní jistoty doporučuje doplnit důvodovou zprávu k příslušnému 
ustanovení. 

Nevyhověno. 
 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 

 § 11 odst. 2 písm. c) Návrh na doplnění důvodové zprávy. 

Odůvodnění: Z uvedeného textu příslušného ustanovení není zřejmé, co se 
rozumí pod „elektronickými součástmi, ve kterých je umístěn systém pro 

Vysvětleno.  
Legislativní text byl upraven. 
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zobrazení hry“. Doporučuje se v tomto směru uvést alespoň příkladný výčet 
takovýchto součástí v rámci důvodové zprávy k příslušnému ustanovení. 

 § 11 odst. 3 V § 11 odst. 3 se na konci věty doplňují slova „podle § 15“. 

§ 11 
Vnitřní zabezpečení koncového zařízení 

(3) Obsahuje-li koncové zařízení generátor náhodných čísel, ve vnitřní 
samostatně uzamykatelné části musí být dále umístěny systémy počítadel 
podle § 15. 

Odůvodnění: Z dikce příslušného ustanovení není zřejmé, o jaké systémy 
počítadel se jedná. Za předpokladu, že jde o systémy počítadel ve smyslu § 15 
této vyhlášky, měl by tento odkaz být jednoznačně uveden přímo v textu 
tohoto ustanovení. 

Nevyhověno. 
Doplnění je nadbytečné. 

 § 10 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 10 odst. 1 se za slova „možné“ vkládají slova 
„rozumně“. 

§ 10 
Vnější zabezpečení koncového zařízení 

(1) Koncové zařízení musí být takové konstrukce, aby bylo zamezeno 
násilnému či jinému nedovolenému vniknutí do koncového zařízení za užití 
síly takové intenzity, kterou je možné rozumně očekávat. 

Odůvodnění: Uvedené ustanovení nepřiměřeně širokým způsobem upravuje 
požadavky na vnější konstrukci koncového zařízení, neboť z něj není jasné, 
jakou míru intenzity užití síly by příslušná konstrukce měla skutečně splňovat. 
Tato neurčitost činí příslušné ustanovení prakticky neaplikovatelné. Z tohoto 
důvodu se navrhuje vložení za slovo „možné“ slovo „rozumně“. 

Nevyhověno.  
Doplněním slova „rozumně“ by nedošlo ke zvýšení právní 
jistoty adresátů. V odůvodnění je zřetelně uveden příklad 
intenzity, kterou lze očekávat.  

 § 10 odst. 3 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 10 se odstavec 3 zrušuje,  
 

§ 10 
Vnější zabezpečení koncového zařízení 

(3) Napájecí a datové kabely musí být umístěny tak, aby nebyly přístupné 
třetím osobám. 

Odůvodnění: Příslušné ustanovení se jeví ve vztahu k aktuální praxi prakticky 

Vyhověno. 
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nerealizovatelné. Zejména v případě tzv. napájecích kabelů je uvedený 
požadavek zcela nepřiměřený, neboť případné odpojení z elektrické sítě je v 
koncových zařízeních obvykle registrováno a v žádném případě by to nemělo 
ovlivňovat jeho činnost. Koncová zařízení jsou navíc připojena do obvykle 
veřejně přístupných zásuvek, nehledě na skutečnost, že uvedené ustanovení 
je navíc v rozporu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a s požadavky vyplývajících 
např. z ČSN EN 60335-1 (LVD). Z tohoto důvodu se navrhuje předmětné 
ustanovení zrušit. 
 

 § 12 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 12 odst. 1 se na konci věty doplňují slova „ nebo 
musí být jinak způsobilá zobrazovat výsledek hry“. 

§ 12 
Zobrazovací zařízení 

(1) Každá herní pozice musí být opatřena obrazovkou nebo musí být jinak 
způsobilá zobrazovat výsledek hry. 

Odůvodnění: V tomto ustanovení není řešena otázka dosavadních výherních 
hracích přístrojů, které fungují jako tzv. mechanické válcové hry. V jejich 
rámci není k zobrazení výsledku hry využívána obrazovka, nýbrž účastníkovi 
hazardní hry je výsledek hry seznatelný přímo z pozice mechanických válců. 
Z dikce uvedeného ustanovení by tedy vyplývalo, že absence obrazovky by 
měla za následek, že takováto technická zařízení nebude možné provozovat, 
ačkoliv tato zařízení splňují všechny ostatní podmínky pro provozování dle 
zákona o hazardních hrách a předložené vyhlášky. Z tohoto důvodu se 
navrhuje doplnění textu tohoto ustanovení o další možnosti způsobu 
zobrazení výsledků hry. 
 

Vysvětleno. 
Vzhledem k požadavkům dle ust. § 49 zákona o hazardních 
hrách není možné, aby zařízení nebylo opatřeno obrazovkou. 

 § 12 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 12 odst. 2 se slovo „dotykovou“ zrušuje.  
 
§ 12 Zobrazovací zařízení  
(2) Je-li herní pozice opatřena dotykovou obrazovkou, musí být obrazovka 
přesná a nesmí obsahovat žádné skryté nebo neoznačené tlačítko nebo 
dotykový bod, který může ovlivnit hru, s výjimkou případů uvedených v 
herním plánu.  
 
Odůvodnění: Tato změna je doplněním předchozího rozšíření způsobů, jakými 

Vysvětleno. 
Přesnost a skryté body nedávají u jiné než dotykové 
obrazovky smysl. V tomto případě jsou nahrazeny tlačítky. 
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je možné zobrazovat výsledky hry v rámci koncových zařízení. V tomto 
případě navíc navrhovaná změna rozšiřuje podmínky uvedené v příslušném 
ustanovení na všechny typy obrazovek, které je možné v rámci koncových 
zařízení použít. 

 § 15 odst. 1 Návrh na doplnění důvodové zprávy. 

Odůvodnění: Na základě příslušného ustanovení je uvedeno, že citované 
systémy počítadel jsou určeny k zaznamenání „součtů jednotlivých skupin 
herních a finančních dat“. Z této formulace není zcela patrné o jaké součty a 
zejména pak kterých herních a finančních dat by se ve skutečnosti mělo 
jednat. Z tohoto důvodu se navrhuje alespoň doplnění důvodové zprávy o 
bližší specifikaci údajů, které mají být zaznamenány prostřednictvím 
počítadel, a to například za využití běžně používané terminologie ve 
stávajících technických standardech vydávaných Ministerstvem financí (IN, 
OUT, BET, WIN apod.).  
 

Vysvětleno. 
V souladu se zmocněním uvedeným v ust. § 133 odst. 1 písm. 
a) zákona o hazardních hrách budou konkrétní herní a 
finanční data specifikována v jiné vyhlášce. 

European Data Project, s.r.o. Obecně Pro účely této Vyhlášky by bylo dobré lépe definovat pojem „technické 
zařízení“, protože v některých paragrafech dochází ke zmatení pojmů. Občas 
není jasné, zda se jedná o lokální technické zařízení, či centrální technické 
zařízení a co které z nich má splňovat nebo čím má být vybaveno. 

Tato Vyhláška by zároveň měla jednoznačně vyřešit cizí měnu jako herní 
měnu. 

Nevyhověno. 
Ve vyhlášce je důsledně aplikována terminologie, která užívá 
dva základní termíny – „zařízení“, které je zkratkou pro 
„zařízení, jehož prostřednictvím jsou provozovány hazardní 
hry“ a jehož existence je podmínkou provozování všech 
druhů hazardních her vyjma her ohlašovaných, a to v souladu 
s ustanovením § 87 ZHH (není tak vhodné hovořit o 
„centrálním technickém zařízení“, neboť to evokuje uplatnění 
pouze pro případy technických her), a „koncové zařízení“, 
které je definováno již v ZHH a není tak třeba jej ve vyhlášce 
dále rozvádět, když se uplatní definice ZHH. 

 § 4 odst. 2 Chybné označení odstavců a), b) … Vyhověno. 
 § 5 odst. 4 písm. a Pro koncová zařízení obsahující generátor náhodných čísel se požadavek na 

délku slova min 264 jeví být naprosto zbytečně předimenzovaným. I za 
předpokladu, že délka slova by byla 216, si nedovedeme představit 
rozpoznatelné opakování výsledků.  

Tento požadavek má rozhodně smysl u centrálně řízených technických 
zařízení, o tom není sporu. 

Nevyhověno. 
S ohledem na technickou neutralitu není možné požadavku 
vyhovět. Dále, v případě samostatně stojících koncových 
zařízení, kde je tvořena náhodou RNG pouze pro dané 
zařízení naopak hrozí snadnější rozpoznatelnost opakování 
výsledků, když nedochází k redistribuci do různých koncových 
zařízení po celém území ČR. 

 § 5 odst. 5 písm. a makroskopické jevy, zejména kostky, ruletové kolo nebo losovací osudí, 
využívat k náhodnému procesu tvorby výsledku hry předměty vyrobené z 
nezměnitelného materiálu, u kterého nedochází běžným užíváním k jeho 
opotřebení, vyrobené z materiálů, které při běžném používání výrazně 

Vyhověno jinak. 
Připomínce bylo vyhověno upuštěním od požadavku na 
nezměnitelnost materiálu, který je při doslovném jazykovém 
výkladu v reálném světě prakticky nesplnitelný. Nově 
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snižují riziko takového opotřebení, které by mělo vliv na průběh a výsledek 
hry 

Odůvodnění:  
běžným užíváním dochází VŽDY k opotřebení – dříve nebo později, ale 
nakonec vždycky!! Neexistuje materiál, který by se NIKDY neopotřebil! 
Takovýto požadavek je naprosto fyzikálně nesmyslný. 

navrhované znění bylo ale upraveno tím způsobem, že 
odolnost materiálu lze považovat za dostatečnou pouze 
v případě, že po dobu, na kterou se generátoru náhodných 
čísel, resp. zařízení vydává výstupní dokumentace, nedojde 
na základě jeho změn ke změně chování generátoru. 

 § 5 odst. 5 písm. b b) mikroskopické jevy, zejména šum nebo kvantové jevy, být umístěn v 
datovém centru, nebo v koncovém zařízení. 

Odůvodnění:  
Takovéto typy generátorů náhodných čísel jsou výrazně lepší, než generátory 
náhodných čísel založených na deterministickém algoritmu, protože vlastně 
nevzniká perioda. Stávají se proto i v současnosti součástí koncových zařízení. 
V takovém případě je však zcela nesmyslné, aby byly umísťovány pouze 
v datovém centru! 

Vyhověno. 

 § 7 (1) Zařízení musí obsahovat takové vybavení k ukládání herních a finančních 
dat, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě. 

(2) Provozovatel hazardní hry je povinen vybavit zařízení systémem 
zálohování herních a finančních dat tak, aby byla zajištěna kompletní obnova 
herních a finančních dat. Provozovatel je za účelem splnění povinnosti podle 
věty první povinen mimo jiné umístit vybavení k zálohování herních a 
finančních dat v dostatečné vzdálenosti od datového centra. 

Zařízení musí být zabezpečeno proti ztrátě i zneužití herních a finančních dat 
tak, aby bylo minimálně zajištěno následující: 

a) data jsou ukládána nejméně na dvou různých místech 

b) provozovatel provádí archivaci dat způsobem, který musí kdykoli umožnit 
kompletní obnovu databáze zařízení v případě kolapsu 

Odůvodnění:  

Požadavek na stoprocentní zajištění neztráty, či nepoškození dat bude 
vyžadovat nemalé náklady!! Podle našeho chápání se jedná o minimálně tři 
nezávislá vzdálená datová centra propojená synchronní replikací, což muže 

Nevyhověno. 
Tento požadavek 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 geogrraficky 
odlišném místě od místa ukládání herních a finančních dat. 
Pouze za předpokladu, že k ukládání herních a finančních dat 
a k zálohování těchto dat 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 
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být v kombinaci s požadavkem na odezvu max. 300 ms pro centrálně řízená 
technická zařízení časově nesplnitelné. 

případě datového centra. Zálohování herních a finančních dat 
může být provedeno i virtualizovanou formou. 

 § 10 odst. 2 (2) Koncové zařízení musí být 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 od napájecí a datové sítě nebo jiné ovlivnění jeho provozu. Čidlo nebo 
jiné bezpečnostní zařízení musí rovněž zaznamenat veškeré autorizované 
vstupy do vnějších uzamykatelných částí koncového zařízení. 

Odůvodnění:  
Informace z čidla, které by detekovalo také pokusy o ovlivnění napájecích, 
nebo datových kabelů by byly nespolehlivé, neboť takovéto čidlo by 
reagovalo i na jevy, které s jakýmikoli pokusy o jakékoli ovlivňování datových 
a napájecích kabelů nemají nic společného (např. čidla detekující pohyb, čidla 
detekující pokus o porušení pláště kabelu nebo čidla detekující pokus o 
ovlivnění signálů v kabelech prostřednictvím elektromagnetického vlnění). 
Navíc, vzhledem k tomu, že veškerá komunikace bude kryptována (dle §6), je 
tento požadavek zcela zbytečný. 

Nevyhověno. 
Požadavek na zabezpečení koncového zařízení, který v sobě 
obsahuje i požadavek na zaznamenání ovlivnění napájecích 
nebo datových kabelů je v souladu s mezinárodně 
uznávanými standardy v oblasti hazardních her. Vzhledem 
k citlivosti dat je navrhované znění ustanovení důvodné. 

 § 10 odst. 3 – pouze vypustit 

(3) Napájecí a datové kabely musí být umístěny tak, aby nebyly přístupné 
třetím osobám. 

Odůvodnění:  
V drtivé většině provozoven nelze zajistit! Vyžadovalo by to vybavit 
provozovny dvojitými podlahami a vedení napájecích a datových kabelů pod 
podlahou. 

Vyhověno. 

 § 10 odst. 4 (4) Při pokusu o násilné či jiné nedovolené vniknutí do koncového zařízení, o 
odpojení nebo ovlivnění napájecích nebo datových kabelů od napájecí a 
datové sítě nebo o jiné ovlivnění jeho provozu musí být koncové zařízení 
automaticky přepnuto do chybového stavu, kterým se rozumí stav, při kterém 
není umožněna hra technické hry ani jiné transakce v uživatelském kontu. 

Odůvodnění:   
Totožné, jako u připomínky k §10, odst. 2 

Nevyhověno. 
Připomínka souvisí s připomínkou k odst. 10 odst. 2 vyhlášky, 
které nebylo vyhověno. 

 § 11 odst. 3 (3) Obsahuje-li koncové zařízení generátor náhodných čísel, ve vnitřní 
samostatně uzamykatelné části musí být dále umístěny systémy 
elektronických počítadel. Elektromechanická či pulsní počítadla nemusí být 

Nevyhověno. 
Předmětné ustanovení nestanoví povinnost, aby 
vyjmenované části koncového zařízení byly umístěny ve 
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ve stejné uzamykatelné části, jako generátor náhodných čísel. 

Odůvodnění:  
Elektronická počítadla jsou součástí základního softwaru koncového zařízení 
obsahujícího generátor náhodných čísel. Oproti tomu elektromechanická či 
pulsní počítadla jsou vzhledem k logické jednotce koncového zařízení 
zpravidla externí jednotkou, takže je nelze zamknout do stejné části. Navíc 
napájení a datová komunikace elektromechanických či pulsních počítadel je 
monitorována samostatným čidlem, které hlídá případné přerušení napájení, 
či datové komunikace. 

stejné uzamykatelné části, což je uvedeno i v odůvodnění. 
Není tudíž třeba v tomto případě dělat výjimku. 

 § 11 odst. 6 – pouze vypustit 

(6) Vnitřní samostatně uzamykatelné části musí být vybaveny samostatným 
zabezpečením, které splňuje podmínky § 10. 

Odůvodnění:  
Přebytečný požadavek. Nelze redundantně vztahovat kompletní vnější 
bezpečnostní předpisy na jednotlivé vnitřní části. Do koncového zařízení 
samotného má přístup pouze osoba autorizovaná provozovatelem. 

Nevyhověno. 
Je nutné odlišit vstup do těch částí koncového zařízení, se 
kterými se manipuluje při běžné provozní činnosti (např. 
úložiště bankovek) od těch, se kterými může být 
manipulováno pouze odborně v souladu s ust. § 8 vyhlášky. 

 § 12 odst. 2 písm. b – pouze vypustit 

 nebo 
b) mechanickou nebo elektromechanickou část, jež slouží výhradně k 
zobrazení výherní kombinace nebo jiného výsledku hry, 

Odůvodnění:  
U koncových zařízení, která výsledek hry zobrazují prostřednictvím 
mechanické, nebo elektromechanické části (například dosavadní válcové 
výherní hrací přístroje), je obrazovka, která by paralelně zobrazovala ten samý 
výsledek hry, který je již zobrazen mechanickou nebo elektromechanickou 
částí, zcela zbytečná. 
Znamená to tedy, že koncová zařízení, která zobrazují výsledek hry na 
elektromechanickém válci, by musela být vybavena ještě obrazovkou, která 
by zobrazovala tentýž výsledek hry, který je vidět na válcích? Proč? 

Vyhověno částečně. 
Legislativní text upraven.  
„Každá herní pozice musí být vybavena obrazovkou nebo 
jiným zobrazovacím zařízením.“ Pokud by tomu tak nebylo, 
nebylo by možné splnit mimo jiné povinnosti plynoucí 
z ustanovení § 49 zákona o hazardních hrách ani vyplatit 
výhru dle § 54 odst. 2 zákona o hazardních hrách. 

 § 14 odst. 1 Nechápeme smysl. Považujeme za zbytečný požadavek. Tuto informaci má 
hráč k dispozici kdykoli během hry a navíc má přece přístup ke svému kontu 
kdykoli odkudkoli. Pokud je nutno tisknout stvrzenky o stavu uživatelského 
konta hráče, nechť se tak děje například na pokladně nebo na informačním 

Nevyhověno. 
Text ustanovení odst. 1 se však mění následovně: „Každé 
koncové zařízení musí být opatřeno tiskárnou nebo být 
připojeno k tiskárně takovým způsobem, aby po stisku 
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kiosku, kde by si tuto informaci mohl hráč vytisknout po identifikaci (např. 
prostřednictvím hráčské karty). 

tlačítka umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším 
plášti koncového zařízení bylo možné vytištění dokladu o 
zůstatku na uživatelském kontu.“ Odstavec 2 je zachován. Je 
žádoucí, aby informacemi, které má k dispozici provozovatel, 
mohl disponovat na provozovatelem nezměnitelném nosiči i 
sázející. 
 

 §14 odst. 2 písm. c) - pouze vypustit 
c) výrobní číslo herní pozice, 
Odůvodnění: 
Výrobní číslo herní pozice je informace, která není a nikdy nebude obsažena 
v softwarovém vybavení samotného koncového zařízení. Navíc je to zcela 
nadbytečná informace, která hráči nic neřekne. 

Nevyhověno. 
Jedná se o jedno ze základních herních a finančních dat, bez 
nichž není možné řádné vykazování, ukládání a přenos 
herních a finančních dat. Výrobní číslo má být obsaženo v 
konfiguraci softwarového vybavení samotného koncového 
zařízení spolu s dalšími údaji potřebnými k řádné komunikaci 
se serverem, a proto by mělo být obsaženo v softwarovém 
vybavení. 

 § 16 odst. 2 (2) Akceptor bankovek a mincí musí být schopen akceptovat bankovky a 
mince tak, aby byla minimalizována možnost nakládat s nimi jinak, než 
běžným způsobem. Akceptor bankovek a mincí musí být schopen určit směr a 
rychlost bankovky nebo mince při vložení do akceptoru. Je-li bankovka nebo 
mince vkládaná jiným než běžným způsobem, musí být koncové zařízení 
automaticky přepnuto do chybového stavu. 
 
Odůvodnění:  
Přechod do chybového stavu je v případě nekorektního vložení bankovky 
(mince), případně vložení neplatné bankovky (mince) zcela nadbytečný a 
možná i nebezpečný. Koncové zařízení musí takovou bankovku (minci) 
odmítnout a tím je problém vyřešen. Taková situace může nastat i při pokusu 
vložit příliš opotřebovanou bankovku (mince), či bankovku (minci) 
poškozenou, nebo třeba bankovku (minci) zcela novou (nová emise, jiné 
ochranné prvky apod.) V takovém případě, pokud by byla např. vydána nová 
bankovka (mince), kterou ještě akceptor nezná (občas se to stává), by 
koncové zařízení přecházelo do chybového stavu zcela zbytečně (reakce 
tvůrců softwaru pro akceptory bývá obvykle trochu zpožděná). Přece ani 
platební automaty např. na parkovišti nepřejdou do chybového stavu, když 
vloženou bankovku nerozpoznají. 

Nevyhověno. 
Vzhledem k povaze hazardních her a k zaznamenaným 
pokusům o podvody v této oblasti je požadavek na 
rozpoznání vložení bankovky nebo mince jiným než běžným 
způsobem zcela odůvodněné.  

 16 odst. 6 (6) Koncové zařízení musí na obrazovce herní pozice zobrazit informaci o tom, 
že úložiště bankovek nebo mincí je plné, nebo že se vyskytla závada, která 
ovlivňuje může ovlivnit jeho provoz. 
 
Odůvodnění:   

Vyhověno jinak. 
Legislativní text upraven následovně. 
„Koncové zařízení musí na obrazovce herní pozice zobrazit 
informaci o tom, že nastala skutečnost nebo se vyskytla 
závada, která znemožňuje akceptovat bankovky nebo mince.“ 
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Nezdá se nám vhodné, aby koncové zařízení veřejně hlásilo, že je plné peněz. 
Z bezpečnostních důvodů by mělo postačit zveřejnění informace, že nelze 
vkládat další bankovky (mince). 

Grayling  bez připomínek  
Institut pro testování a certifikaci a.s. Obecně V oblasti regulace hazardních her je nezbytné se vedle správněprávní regulace 

této oblasti zabývat také otázkou aplikace technických norem, bez nichž není 
možné zajistit řádné plnění povinností stanovených zákonem. V tomto ohledu 
pak představuje předložený návrh vyhlášky základní pramen práva v oblasti 
technické regulace provozování hazardních her dle nové právní úpravy, která 
vstoupí v účinnost dne 1.1.2017. Vzhledem k tomuto nespornému významu 
předložené vyhlášky je nutné upozornit, že nadále existují oblasti, které 
nejsou touto vyhláškou, resp. ani samotným zákonem o hazardních hrách, 
vůbec řešeny. Jedná se především o vymezení a konkrétní podmínky 
provozování tzv. systémů kumulovaných výher (jackpotů) v rámci technických 
her, o zakotvení možnosti provozování v cizí měně či úprava detailních 
požadavků na systémy z pohledu aplikace a dodržování sebeomezujících 
opatření. 
Bez stanovení těchto konkrétních podmínek není možné zajistit řádné ověření 
příslušných podmínek v procesu odborného posouzení, v důsledku čehož 
nebude možné zajistit ani řádné provozování hazardních her. 
V tomto ohledu je zcela na místě, aby se předkladatel znovu zabýval 
minimálně výše uvedenými otázkami a zařadil tyto podmínky do prováděcí 
legislativy. 

Vysvětleno. 

 § 2 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 2 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní 
„Pro identifikaci technického vybavení se použijí obdobně podmínky 
stanovené v § 9.“ 
 
§ 2 Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra 
(2) Zařízení musí obsahovat centrální programové vybavení sloužící k řízení 
činností podle § 5 zákona upravujícího hazardní hry a vybavení, které 
umožňuje ukládání finančních a herních dat (dále jen „technické vybavení“). 
Pro identifikaci technického vybavení se použijí obdobně podmínky 
stanovené v § 9. 
 
Odůvodnění: Uvedené doplnění odpovídá aktuální procesní praxi v oblasti 
posuzování technické způsobilosti systému využívaných k provozování loterií 
a jiných podobných her. V rámci této praxe jsou prostřednictvím registračních 
známek označována nejen technická herní zařízení (dle terminologie 
předloženého návrhu vyhlášky označovaná jako tzv. koncová zařízení), ale 
také samotné servery, jejichž prostřednictvím je generován náhodný proces 

Vyhověno. S ohledem na uvedené doplněno i pro obdobný 
případ v ust. § 5 za účelem srovnání podmínek v obdobných 
případech. 
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příslušné hry. Vzhledem ke skutečnosti, že příslušné registrační známky 
splňují stejné náležitosti jako známky využívané k označení koncových 
zařízení, navrhuje se obdobné využití příslušných ustanovení v § 9 tohoto 
návrhu vyhlášky. 

 § 4 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který 
zní: 
 
„(4) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 je předmětem posouzení ze 
strany pověřené osoby podle §110 odst. 1 zákona upravujícího hazardní hry.“ 
 
Odůvodnění: Bez tohoto výslovného ustanovení, na jehož základě jsou 
pověřené osoby dle § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
oprávněny k posouzení prostoru datového centra není zřejmé, zda-li je tento 
prostor předmětem odborného posouzení či nikoliv. V případě, že by 
pověřená osoba nebyla výslovně oprávněna provést v rámci odborného 
posouzení i posouzení příslušného datového centra, pak by existovalo riziko, 
že příslušný prostor nebude splňovat příslušné požadavky stanovené touto 
vyhláškou. 

Nevyhověno. Vysvětleno. 
V daném případě se jedná o požadavek uložený prováděcím 
předpisem na základě zákona o hazardních hrách. Stejně jako 
ostatní požadavky uložené tímto prováděcím předpisem je i 
tento na základě ust. § 109 zákona o hazardních hrách 
předmětem posouzení. Výslovné uvedení této skutečnosti by 
mohlo naopak způsobit právní nejistotu ve smyslu, že pokud 
není u požadavku posouzení výslovně stanoveno, nevyžaduje 
se, což je naprosto v rozporu se zamýšleným stavem. Nad 
rámec uvedeného uvádíme, že v odůvodnění je způsob 
posouzení popsán. 

 § 5 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který 
zní:  
 
„(5) Generátor náhodných čísel podle odstavce 4 může být technicky zajištěn 
virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního serveru, jehož koncové 
fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém centru.“  
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.  
 
Odůvodnění: Návrh vyhlášky by měl dle názoru ITC dostatečným způsobem 
reflektovat již dosažený technologický vývoj nejen v oblasti provozování 
hazardních her, ale také v oblasti jejich regulace. V tomto ohledu je nutné 
zmínit, že Standard centrálního loterního systému s interaktivními 
videoloterními terminály ve svém znění ze dne 30.10.2013 již umožňoval, aby 
centrální jednotka CLS, tedy právě generátor náhodných čísel mohla být 
„technicky zajištěn virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního 
serveru, jejichž koncové fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém 
centru.“ Z vyhlášky, jakožto hlavního technického pramene právy by tak mělo 
být zřejmé, zdali je tato možnost řešení generátoru náhodných čísel nadále 
povolena či nikoliv. 

Vysvětleno. 
Pokud se jedná o virtualizaci v rámci datového centra, 
považuje se splňující požadavky podle stávajícího znění 
ustanovení. 

 § 5 V rámci prováděcí legislativy by v části týkající se generátoru náhodných čísel 
bylo vhodné jednoznačně vymezit, zda-li hlavní či záložní generátory 
náhodných čísel musí mít vlastní servery či nikoliv. 

Vyhověno. 
Nestojí-li generátor samostatně či není-li umístěn 
v koncovém zařízení, musí být součástí serveru. Nemusí ale 
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nutně být na samostatném serveru. 
 

 § 5 odst. 6 písm. a) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 odst. 6 písm. a) se slova „nezměnitelného 
materiálu, u kterého nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení“ 
nahrazují slovy „z dostatečně odolného materiálu“.  
 
(6) Generátor náhodných čísel, který využívá ke stanovení herního výsledku 
fyzikální jevy, musí v případě, že využívá  
a) makroskopické jevy, zejména kostky, ruletové kolo nebo losovací osudí, 
využívat k náhodnému procesu tvorby výsledku hry předměty vyrobené z 
dostatečně odolného materiálu nezměnitelného materiálu, u kterého 
nedochází běžným užíváním k jeho opotřebení,  
 
Odůvodnění: Z technologického hlediska se jeví jako velice nešťastná 
formulace „nezměnitelný materiál“, neboť takovýto fakticky ani existovat 
nemůže, jelikož u každého fyzického generátoru náhody dochází jeho 
používáním k postupnému opotřebování (viz pravidelné výměny, kuliček u 
rulet či míčků v losovacích osudích). Z fyzikálního hlediska de facto ani nelze 
takovému opotřebení zabránit. Jakkoliv je pochopitelná snaha předkladatele, 
aby generátory náhody využívající fyzikální jevy byly vyrobeny z materiálu, 
který není snadno opotřebitelný, jeví se vhodnější, aby skutečnost, do jaké 
míry jsou tyto generátory náhody opotřebované byla předmětem posouzení 
ze strany pověřené autorizované osoby v rámci výkonu následné technické 
kontroly. 

Vyhověno částečně. 
Připomínce bylo vyhověno upuštěním od požadavku na 
nezměnitelnost materiálu, který je při doslovném jazykovém 
výkladu v reálném světě prakticky nesplnitelný. Nově 
navrhované znění bylo ale upraveno tím způsobem, že 
odolnost materiálu lze považovat za dostatečnou pouze 
v případě, že po dobu, na kterou se generátoru náhodných 
čísel, resp. zařízení vydává výstupní dokumentace, nedojde 
na základě jeho změn ke změně chování generátoru. 

 § 5 odst. 6 písm. b) (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 5 odst. 6 písm. b) se za slova „v datovém centru“ 
doplňují slova „nebo v koncovém zařízení“.  
 
(6) Generátor náhodných čísel, který využívá ke stanovení herního výsledku 
fyzikální jevy, musí v případě, že využívá  
b) mikroskopické jevy, zejména šum nebo kvantové jevy, být umístěn v 
datovém centru nebo v koncovém zařízení.  
 
Odůvodnění: Uvedená změna odpovídá stávajícímu technologickému vývoji, v 
jehož rámci jsou generátory náhodných čísel využívajících mikroskopických 
jevů umisťovány do samotných koncových zařízení a nikoliv pouze do 
datových center. Uvedená změna navíc plně odpovídá i úpravě obsažené v 
ustanovení upravující podmínky generátoru náhodných čísel, který ke 
stanovení herního výsledku vyžaduje deterministický algoritmus (viz § 5 odst. 
4 písm. c) návrhu vyhlášky). 

Vyhověno. 
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 § 7 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 7 odstavci 2 se věta druhá zrušuje. 

§ 7 
 Ukládání herních a finančních dat 

(2) Provozovatel hazardní hry je povinen vybavit zařízení systémem 
zálohování herních a finančních dat tak, aby byla zajištěna kompletní obnova 
herních a finančních dat. Provozovatel je za účelem splnění povinnosti podle 
věty první povinen mimo jiné umístit vybavení k zálohování herních a 
finančních dat v dostatečné vzdálenosti od datového centra. 

Odůvodnění: Z pohledu veřejnoprávní regulace je se jeví jako zcela dostačující 
obecná povinnost provozovatele zajistit obnovu veškerých herních a 
finančních dat, přičemž, způsob, jakým tuto obnovu zajistí, by měl být plně 
ponechán na jeho vůli, a tedy i jeho odpovědnosti vůči orgánům veřejné 
správy. Navrhované znění druhé věty navíc pracuje se značně neurčitými 
právními pojmy jako je „dostatečná vzdálenost od datového centra“, a to aniž 
by bylo jakkoliv definováno, co se takovouto dostatečnou vzdáleností rozumí. 

Nevyhověno.  
Po konzultaci s odborníky v dané oblasti zachováváme 
výslovný požadavek na umístění v odlišných geografických 
lokacích, neboť právě na základě odborných konzultací již při 
tvorbě tohoto ustanovení bylo uvedeno, že pokud není tento 
požadavek výslovně uveden, bylo by možné za splnění 
povinnosti podle § 7 již tak, že jsou zařízení určená 
k primárnímu ukládání dat a k jejich zálohování uložena na 
jednom místě.  

 § 8 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 8 nadpis zní:§ 8 
Uvedení koncového zařízení do provozu Provoz koncového zařízení 

Koncové zařízení může být provozovatelem v herním prostoru instalováno, 
reinstalováno nebo odpojeno pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný 
servis koncových zařízení 

Odůvodnění: Z dikce tohoto ustanovení je zřejmé, že vedle uvedení 
koncového zařízení do provozu se týká také jeho reinstalace či odpojení z 
provozu. Z tohoto důvodu navrhujeme změnu nadpisu, který bude více 
odpovídat obsahu příslušného ustanovení. V souvislosti s tímto ustanovením 
je dále nutné vyjádřit důvodné pochybnosti nad tím, zdali příslušné 
ustanovení nepřekračuje zákonné zmocnění a neukládá provozovateli 
povinnosti nad rámec stanovený zákonem o hazardních hrách. 

Nevyhověno. 
Nejedná se o samotný provoz zařízení, ale právě o odbornou 
manipulaci se zařízením v okamžiku, kdy koncové zařízení 
v provozu není. K překročení zmocnění uvádíme, že dle 
ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) Ministerstvo financí stanoví 
rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž 
prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků 
na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 
technické parametry. V konkrétním případě se jedná o 
požadavek na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, 
neboť neodbornou manipulací by mohlo k jejich úniku nebo 
ztrátě. 
 

 § 8 § 8 se za slova „koncových zařízení“ doplňují slova „vyjma úkonů spojených s 
výkonem státního dozoru“.  
 
§ 8 Provoz koncového zařízení  
Koncové zařízení může být provozovatelem v herním prostoru instalováno, 
reinstalováno nebo odpojeno pouze osobou, která pro něj zajišťuje odborný 
servis koncových zařízení, vyjma úkonů spojených s výkonem státního 

Nevyhověno.  
V případě uvedeném v připomínce se nejedná o úkony 
provozovatele, ale o úkony dozorujícího orgánu, na něj se 
tedy ustanovení neuplatní. V případě, že dozorující orgán na 
základě kontrolního řádu vyžaduje součinnost, je třeba, aby 
byla poskytnuta v souladu s tímto ustanovením.  
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dozoru.  
 
Odůvodnění: Navrhované znění příslušného ustanovení vyvolává otázky, do 
jaké míry toto ustanovení nebude činit významné potíže při výkonu státního 
dozoru nad provozování technických her, a to zejména v případě zadržení věci 
ve smyslu § 121 zákona hazardních hrách. Z důvodu předejití jakýmkoliv 
případným rozporům se doporučuje upravit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, 
že případné odpojení koncových zařízení je oprávněna provést také např. 
osoba pověřená dozorujícím orgánem či jiná příslušná osoba. 

 § 9 V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

§ 9 
Identifikace koncového zařízení 

(3) Provozovatel je povinen připevnit registrační známku podle podmínek 
stanovených v odstavci 2 nejpozději v den uvedení koncového zařízení do 
provozu.  

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
 
Odůvodnění: Z příslušného ustanovení vyhlášky, ani z žádného ustanovení 
zákona o hazardních hrách není zřejmé, kdo je povinen tuto známku vylepit a 
kdy nejpozději musí být registrační známka na koncové zařízení nalepena. 
Určitým vodítkem by v tomto směru sice mohlo být ustanovení § 70 zákona o 
hazardních hrách, které stanovuje oznamovací povinnost provozovatele vůči 
celnímu úřadu v případě oznámení o zahájení provozování. Nicméně je zcela 
na místě začlenit do textu vyhlášky konkrétní podmínky umístění registrační 
známky na koncové zařízení, a to s využitím terminologie použité v ustanovení 
§ 8 (tzv. uvedení do provozu). 

Nevyhověno. 
Je zřejmé, že všechny podmínky týkající se vlastního provozu 
je nutné splnit nejpozději v den zahájení provozování, pokud 
tak nebude učiněno, je zřejmé, že se jedná porušení vyhlášky. 
Opět by tímto spíše došlo ke zhoršení právní jistoty u 
ostatních požadavků.  

 § 9 odst. 4 písm. a) V § 9 odst. 4 písmeno a) se slovo „údaje“ nahrazuje slovem „číslo“.  
 
§ 9 Identifikace koncového zařízení  
(4) Registrační známka musí obsahovat alespoň  
a) identifikační údaje číslo provozovatele hazardních her,  
 
Odůvodnění: Vzhledem k rozměrům identifikačních známek je na místě, aby 
tato známka obsahovala pouze identifikační číslo provozovatele, jakožto 
dostatečný a jedinečný identifikátor každé právnické osoby. Pokud by na 
registrační známce mělo dojít k vypsání veškerých identifikačních údajů 

Nevyhověno. 
 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 
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vymezených v § 130 písm. a) bod 2 zákona o hazardních hrách, hrozí riziko, že 
registrační známky jako takové ztratí na své přehlednosti a bude tak ztížen 
výkon státního dozoru nad provozování technických her. 

 § 9 odst. 4 písm. b) Návrh na doplnění důvodové zprávy.  
 
Odůvodnění: Registrační známka sama o sobě nenahrazuje výrobní číslo 
příslušného koncového zařízení. Naopak nutným předpokladem k uvedení 
výrobního čísla koncového zařízení na registrační známku je jeho uvedení na 
obligatorním výrobním štítku, kterým je výrobek označen (např. v souladu 
ČSN EN 60655-1, ČSN EN 60335-2-82). V toto směru se tak pro přehlednost a 
vyšší míru právní jistoty doporučuje doplnit důvodovou zprávu k příslušnému 
ustanovení. 

Nevyhověno. 
 
Požadavky na obsah registrační známky nejsou technickým 
parametrem ve smyslu zmocnění dle ust. § 133 (b) ZHH. Tyto 
požadavky budou upraveny v rozhodnutí o pověření 
k odbornému posuzování a osvědčování. 

 § 10 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 10 odst. 1 se za slova „možné“ vkládají slova 
„rozumně“.  
 
§ 10 Vnější zabezpečení koncového zařízení  
(1) Koncové zařízení musí být takové konstrukce, aby bylo zamezeno 
násilnému či jinému nedovolenému vniknutí do koncového zařízení za užití 
síly takové intenzity, kterou je možné rozumně očekávat.  
 
Odůvodnění: Uvedené ustanovení nepřiměřeně širokým způsobem upravuje 
požadavky na vnější konstrukci koncového zařízení, neboť z něj není jasné, 
jakou míru intenzity užití síly by příslušná konstrukce měla skutečně splňovat. 
Tato neurčitost činí příslušné ustanovení prakticky  
neaplikovatelné. Z tohoto důvodu se navrhuje vložení za slovo „možné“ slovo 
„rozumně“. Ke zvážení doplnění odstavce nebo důvodové zprávy o vysvětlení 
„rozumného očekávání“ jako: „Koncové zařízení musí být takové konstrukce, 
aby bylo zamezeno násilnému či jinému nedovolenému vniknutí do 
koncového zařízení za užití síly takové intenzity, kterou je možné rozumně 
očekávat, čímž se rozumí, že zabezpečovací prvky musí být funkční a 
provedeny tak, že z vnější strany nelze provést jejich demontáž běžně 
dostupnými prostředky (např. kleště, šroubovák). 

Nevyhověno.  
Doplněním slova „rozumně“ by nedošlo ke zvýšení právní 
jistoty adresátů. V odůvodnění je zřetelně uveden příklad 
intenzity, kterou lze očekávat. 

 § 10 odst. 3 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 10 se odstavec 3 zrušuje,  
 
§ 10 Vnější zabezpečení koncového zařízení  
(3) Napájecí a datové kabely musí být umístěny tak, aby nebyly přístupné 
třetím osobám.  
 
Odůvodnění: Příslušné ustanovení se jeví ve vztahu k aktuální praxi prakticky 
nerealizovatelné. Zejména v případě tzv. napájecích kabelů je uvedený 

Vyhověno. 
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požadavek zcela nepřiměřený, neboť případné odpojení z elektrické sítě je v 
koncových zařízeních obvykle registrováno a v žádném případě by to nemělo 
ovlivňovat jeho činnost. Koncová zařízení jsou navíc připojena do obvykle 
veřejně přístupných zásuvek, nehledě na skutečnost, že uvedené ustanovení 
je navíc v rozporu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a s požadavky vyplývajících z 
ČSN EN 60335-1 (LVD). Z tohoto důvodu se navrhuje předmětné ustanovení 
zrušit. 

 § 11 odst. 2 písm. c) Návrh na doplnění důvodové zprávy.  
 
Odůvodnění: Z uvedeného textu příslušného ustanovení není zřejmé, co se 
rozumí pod „elektronickými součástmi, ve kterých je umístěn systém pro 
zobrazení hry“. Doporučuje se v tomto směru uvést alespoň příkladný výčet 
takovýchto součástí v rámci důvodové zprávy k příslušnému ustanovení. 

Vysvětleno. 
Legislativní text byl upraven. 

 § 11 odst. 3 V § 11 odst. 3 se na konci věty doplňují slova „podle § 15“.  
 
§ 11 Vnitřní zabezpečení koncového zařízení  
(3) Obsahuje-li koncové zařízení generátor náhodných čísel, ve vnitřní 
samostatně uzamykatelné části musí být dále umístěny systémy počítadel 
podle § 15.  
 
Odůvodnění: Z dikce příslušného ustanovení není zřejmé, o jaké systémy 
počítadel se jedná. Za předpokladu, že jde o systémy počítadel ve smyslu § 15 
této vyhlášky, mělo by tento odkaz být jednoznačně uveden přímo v textu 
tohoto ustanovení. 

Nevyhověno. 
Doplnění je nadbytečné. 

 § 12 odst. 1 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 12 odst. 1 se na konci věty doplňují slova „ nebo 
musí být jinak způsobilá zobrazovat výsledek hry“.  
 
§ 12 Zobrazovací zařízení  
(1) Každá herní pozice musí být opatřena obrazovkou nebo musí být jinak 
způsobilá zobrazovat výsledek hry.  
 
Odůvodnění: V tomto ustanovení není řešena otázka dosavadních výherních 
hracích přístrojů, které fungují jako tzv. mechanické válcové hry. V jejich 
rámci není k zobrazení výsledku hry využívána obrazovka, nýbrž účastníkovi 
hazardní hry je výsledek hry seznatelný přímo z pozice mechanických válců. Z 
dikce uvedeného ustanovení by tedy vyplývalo, že absence obrazovky by měla 
za následek, že takováto technická zařízení nebude možné provozovat, ačkoliv 
tato zařízení splňují všechny ostatní podmínky pro provozování dle zákona o 
hazardních hrách a předložené vyhlášky. Z tohoto důvodu se navrhuje 

Nevyhověno. 
Vzhledem k požadavkům dle ust. § 49 zákona o hazardních 
hrách není možné, aby zařízení nebylo opatřeno obrazovkou. 
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doplnění textu tohoto ustanovení o další možnosti způsobu zobrazení 
výsledků hry. 

 § 12 odst. 2 (ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA) V § 12 odst. 2 se slovo „dotykovou“ zrušuje.  
 
§ 12 Zobrazovací zařízení  
(2) Je-li herní pozice opatřena dotykovou obrazovkou, musí být obrazovka 
přesná a nesmí obsahovat žádné skryté nebo neoznačené tlačítko nebo 
dotykový bod, který může ovlivnit hru, s výjimkou případů uvedených v 
herním plánu.  
 
Odůvodnění: Tato změna je doplněním předchozího rozšíření způsobů, jakými 
je možné zobrazovat výsledky hry v rámci koncových zařízení. V tomto 
případě navíc navrhovaná změna rozšiřuje podmínky uvedené v příslušném 
ustanovení na všechny typy obrazovek, které je možné v rámci koncových 
zařízení použít. 

Nevyhověno. 
Přesnost a skryté body nedávají u jiné než dotykové 
obrazovky smysl. V tomto případě jsou nahrazeny tlačítky. 

 § 15 odst. 1 Návrh na doplnění důvodové zprávy.  
 
Odůvodnění: Na základě příslušného ustanovení je uvedeno, že citované 
systémy počítadel jsou určeny k zaznamenání „součtů jednotlivých skupin 
herních a finančních dat“. Z této formulace není zcela patrné o jaké součty a 
zejména pak kterých herních a finančních dat by se ve skutečnosti mělo 
jednat. Z tohoto důvodu se navrhuje alespoň doplnění důvodové zprávy o 
bližší specifikaci údajů, které mají být zaznamenány prostřednictvím 
počítadel, a to například za využití běžně používané terminologie ve 
stávajících technických standardech vydávaných Ministerstvem financí (IN, 
OUT, BET, WIN apod.). 

Nevyhověno. 
V souladu se zmocněním uvedeným v ust. § 133 odst. 1 písm. 
a) zákona o hazardních hrách budou konkrétní herní a 
finanční data specifikována v jiné vyhlášce. 

 § 15 odst. 2 V § 15 odst. 2 se slovo „osmimístná“ nahrazuje slovem „šestimístná“.  
 
Odůvodnění: Navrhovaná změna vychází z dosavadní ustálené praxe, kdy jsou 
za účelem řádné evidence herních a finančních dat využívána především 
sedmi či šestimístná počítadla. 

Nevyhověno. 
V ostatních jurisdikcích s pokročilou úpravou v oblasti 
hazardních her jsou běžná počítadla až desetimístná. 

MOD elektronik  bez připomínek  
SAZKA a.s. Obecně Chybí definice pojmu „Technické vybavení“. Vyhověno částečně.  

Termín byl změněn, aby odpovídal terminologii ZHH a byl 
vymezen rozsahem své funkce–řídící činností, ukládáním dat 
a v některých případech tvorbou náhody. Jedná se o 
kvalifikovanou část zařízení těchto funkcí. 

 §6 Ze znění § 6 lze usuzovat, že zmiňované údaje musí být šifrovány na úrovni 
aplikace. Pokud má však toto ustanovení, ale sloužit i pro účely  zajištění 

Vysvětleno. 
Použitím metod a funkcí, které jsou uvedeny v příloze, lze 
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nezměnitelnosti, jedná se spíše než o zašifrování dat o vytváření kontrolních 
součtů, auditních logů apod. 

dosáhnout jak důvěrnosti, tak nezměnitelnosti dat, to však 
provozovateli nebrání použít i další metody, kterými posílí 
nezměnitelnost dat. 

 § 7 V nadpisu §7 navrhujeme doplnit za slovo „ukládání“ slova „ a archivace“. 
Tedy nadpis §7 nově zní: „ § 7 Ukládání a archivace herních a finančních dat“. 

Nevyhověno. 
V tomto případě se nejedná o archivaci ve smyslu zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tedy 
vhodné tento termín používat. Podle vyhlášky se požaduje 
právě zálohování ve smyslu vysvětlení k § 7 odst. 2 vyhlášky, 
jak je uvedena připomínkovým místem. 

 § 7 odst 1 V odst. (1) první věta za slovo „ukládání“ navrhujeme doplnit slova  „ a 
archivaci“,  déle v téže větě za slova „ finančních dat, navrhujeme doplnit 
slovo „ tak“. 

Nevyhověno. 
V tomto případě se nejedná o archivaci ve smyslu zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tedy 
vhodné tento termín používat. Podle vyhlášky se požaduje 
právě zálohování ve smyslu vysvětlení k § 7 odst. 2 vyhlášky, 
jak je uvedena připomínkovým místem. 

 § 7 odst 2 V odst. (2) druhá věta za slovo „ zálohování“ navrhujeme doplnit slova „ a 
archivaci“. 

Na konci odst. (2) navrhujeme doplnit větu: „ Provozovatel musí zajistit 
čitelnost archivovaných herních a finančních dat pro případ kontroly po 
určenou dobu.“. 

Za odst. (2) navrhujeme doplnit nový odst. (3), který zní: 

„ (3) Osobní data hráčů a údaje o pohybech na jejich uživatelských kontech 
musí být na území České republiky. Tyto údaje musí být přístupné kontrolním 
orgánům.“. 

Vysvětlení:  

V oblasti zpracování dat se zálohování chápe jako záloha nebo záložní kopie ( 
anglicky backup) dat uložená na jiném datovém nosiči ( nebo i místě).  Záložní 
data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty 
uloženými v minulosti (např. disaster recovery). Zálohování probíhá 
pravidelně podle rozvrhu a doby uchovávání zálohy je zvolená podle 
rozhodnutí provozovatele ( záloha nemusí být uchovávána po celou dobu 

Nevyhověno. 
V tomto případě se nejedná o archivaci ve smyslu zákona č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není tedy 
vhodné tento termín používat. Podle vyhlášky se požaduje 
právě zálohování ve smyslu vysvětlení k § 7 odst. 2 vyhlášky, 
jak je uvedena připomínkovým místem. 
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provozu systému zpracování dat). 

Archivace dat je proces, který slouží k dlouhodobému uchování dat, přičemž 
data jsou obvykle vhodně zabalena v archivu tak, aby byla uchována bez 
poškození po určenou dobu, a nebylo je možné svévolně měnit ( ochrana 
pomocí šifrování nebo zpracování speciálním softwarem, záznam na 
magnetických datových nosičích apod.) 

Provozovatel musí zajistit čitelnost archivovaných herních a finančních dat 
pro případ kontroly pro učenou dobu. 

SYNOT TIP a.s. § 2 odst. 3 § 2 
Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra 

(3) Zařízení, jehož prostřednictvím je provozována hazardní hra dle § 3 odst. 2 
písm. a) a d) až f) zákona upravujícího hazardní hry nebo internetové hry dle § 
73 odst. 1 zákona upravujícího hazardní hry, vyjma hazardních her podle § 73 
odst. 3 zákona upravujícího hazardní hry, musí obsahovat generátor 
náhodných čísel (dále jen „generátor náhodných čísel“). 

Odůvodnění pozměňovacího návrhu: 

Předložený pozměňovací návrh primárně upravuje zmíněné druhy hazardních 
her dle § 3 odst. 2 písm. a) a d) až f) a internetové hry dle § 73 odst. 1 (ZHH), 
které by měly obsahovat generátor náhodných čísel. Důvodem pro tuto 
modifikaci je skutečnost, že internetová hra je pouze způsob provozování 
předmětných hazardních her, nikoliv samostatný druh hazardní hry, z toho 
důvodu je nezbytné specifikovat druhy hazardních her na které tato 
povinnost dopadá i v prostředí internetu. Není vhodné stanovovat předmětou 
povinnost obecně na všechny druhy hazardních her provozovaných pomocí 
internetu, jelikož u některých druhů hazardních her provozovaných 
v intermetovém prostředí nelze tuto povinnost technicky zabezpečit. Původní 
formulace by byla taktéž v rozporu s § 73 odst. 1 (ZHH), kdy by vyžadovala 
generátor náhodných čísel i pro internetovou číselnou loterii, kursovou sázku, 
totalizátorovou hru.  

Nevyhověno. 
Ustanovení v původním znění obsahuje požadavek tak, jak je 
požadován připomínkovým místem v odůvodnění. Kursová 
sázka ani totalizátorová hra jako internetová hra zde 
obsaženy nejsou, nerozhoduje o nich totiž náhoda (= výsledek 
hry, který vzniká na základě RNG provozovaného 
provozovatelem), ale předem neznámá okolnost (=sportovní 
nebo jiný výsledek, který vzniká mimo vůli provozovatele). 
Internetová číselná loterie naopak v tomto ustanovení být 
obsažena musí, pouze RNG nemusí být softwarové, ale může 
být i samostatně stojící založené na makroskopických 
fyzikálních jevech, což je v plně v souladu s ustanovením § 74 
odst. 2 ZHH.  

 § 10 V § 10 se zrušuje odstavec (3) Vyhověno. 
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1)     Dosavadní odstavce (4) až (6) se označují jako odstavce (3) až (5). 

Odůvodnění pozměňovacího návrhu: 
Technická realizace povinností vyplývajících z předmětného ustanovení je 
zjevně neúměrná záměru ustanovení; tedy vnější zabezpečení koncového 
zařízení. Samotná koncová zařízení jsou natolik zabezpečena, že účel 
ustanovení bude zachován i bez nutnosti aplikace § 10 odstavce 3 předmětné 
vyhlášky. Navíc současné znění ustanovení lze interpretovat i ve smyslu 
nutnosti zabezpečení vnějších elektrických zásuvek, což je samozřejmě 
technicky neuskutečnitelné a z hlediska ochrany bezpečnosti nevyhovující, 
jelikož např. v případě požáru je nezbytná bezprostřední možnost manipulace 
s napájecími kabely. Z výše uvedených důvodů je vhodné předmětné 
ustanovení vyloučit, případně blíže specifikovat. 

 § 12 odst. 1 §12 
Zobrazovací zařízení 

(1) Každá herní pozice musí být opatřena obrazovkou nebo zobrazovacím 
displejem. 

2) Je-li herní pozice opatřena dotykovou obrazovkou musí být obrazovka 
přesná a nesmí obsahovat žádné skryté nebo neoznačené tlačítko nebo 
dotykový bod, který může ovlivnit hru, s výjimkou případů uvedených v 
herním plánu. 

(3) Koncové zařízení, které obsahuje 

a) generátor náhodných čísel, jež zároveň slouží k zobrazení výherní 
kombinace nebo jiného výsledku hry, nebo 

b) mechanickou nebo elektromechanickou část, jež slouží výhradně k 
zobrazení výherní kombinace nebo jiného výsledku hry, 

musí být konstruováno takovým způsobem, aby se zobrazované výsledky 
shodovaly s ukazateli na obrazovce nebo na zobrazovacím displeji herní 

Nevyhověno. 
Legislativní text upraven následovně. „Každá herní pozice 
musí být vybavena obrazovkou nebo jiným zobrazovacím 
zařízením.“ Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by možné 
splnit mimo jiné povinnosti plynoucí z ustanovení § 49 zákona 
o hazardních hrách ani vyplatit výhru dle § 54 odst. 2 zákona 
o hazardních hrách. 
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pozice. V opačném případě musí být koncové zařízení automaticky přepnuto 
do chybového stavu. 

Odůvodnění pozměňovacího návrhu: 

S ohledem na současné znění ustanovení není definováno, jakými parametry 
by měla disponovat obrazovka potřebná pro splnění povinností vyplívajících 
z předmětného ustanovení. Z toho důvodu je nezbytné stanovit konkrétní 
parametry na zobrazovací zařízení nebo doplnit toto ustanovení o možnost 
zobrazování na zobrazovacím displeji, jelikož i toto nebo jiné zobrazovací 
zařízení splňuje požadavky dle § 12 předmětné vyhlášky.  

 § 14 odst. 1 
§14 
Zobrazení stavu užívatelského konta 

(1) Každé koncové zařízení musí být opatřeno tiskárnou. Po stisku tlačítka 
umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším plášti koncového zařízení 
musí tiskárna umožnit vytištění dokladu o zůstatku na uživatelském kontu.  

(2) Pokud koncové zařízení povinnost stanovenou dle odst. 1 neumožňuje, 
musí být hráči umožněno zobrazit zůstatek na užívatelskem kontě, a to 
nepretržitě po celou dobu jeho účasti na hazardní hře.  

Dosavadní odstavce (2) až (3) se označují jako odstavce (3) až (4). 

Odůvodnění pozměňovacího návrhu: 

Vzhledem ke skutečnosti, že § 13 odst. 1 této vyhlášky, stanovuje povinnost 
přenosu herních a finančních dat, po každé odehrané hře, je zajištěna 
dostatečná právní jistota pro výplaty výher hráče. Nadto je nutností dle 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, každého hráče registrovat, hráč 
tedy hraje pouze na svém uživatelském kontě, kde má (mimo jiné) veškeré 
informace týkající se pohybu peněžních prostředků na jeho kontě, tedy také 
informace o výši případné výhry nebo zůstatku na uživatelském kontě. Navíc, 
je toto hráčské konto neustále přístupné, a z toho důvodu je naprosto 
nadbytečné, aby provozovatel byl povinen takový dokument hráči 

Nevyhověno. 
Text ustanovení odst. 1 se však mění následovně: „Každé 
koncové zařízení musí být opatřeno tiskárnou nebo být 
připojeno k tiskárně takovým způsobem, aby po stisku 
tlačítka umístěného na dotykové obrazovce nebo vnějším 
plášti koncového zařízení bylo možné vytištění dokladu o 
zůstatku na uživatelském kontu.“ Odstavec 2 je zachován. Je 
žádoucí, aby informacemi, které má k dispozici provozovatel, 
mohl disponovat na provozovatelem nezměnitelném nosiči i 
sázející. 
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poskytovat. Všechny informace o hráči a uživatelském kontě jsme jako 
provozovatelé na základě zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách povinni 
archivovat a zálohovat po stanovenou dobu. Z výše uvedeného vyplývá, že je 
více než dostatečně zajištěna ochrana hráče i provozovatele při procesu 
výplaty výher. 

 § 17 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, vyjma ustan. § 3, které 
nabývá účinnosti dne 1. 7. 2017. 

Odůvodnění pozměňovacího návrhu: 

Modifikace předmětného ustanovení je nezbytná, z důvodu nemožnosti 
provozovatelů předvídat požadavky Ministerstva financí dopadající na oblast 
ochrany a uchovávání herních a finančních dat. Samotný proces certifikace 
dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 je časově velmi zdlouhavý a náročný. Je prakticky 
neuskutečnitelné tento certifikát získat v řádech dnů/týdnů, tím pádem by 
bylo provozovateli fakticky znemožňeno provozování hazardních her z čistě 
formalistického důvodu, jelikož požadavky, které tato norma stanovuje, již 
většina provozovatelů splňuje, nicméně s absencí předmětné certifikace.  

Vyhověno částečně. 
Účinnost vyhlášky byla pro stávající provozovatele odložena o 
jeden rok, neboť nyní provozují podle současných 
technických standardů. Co se týče nových povolení, není toto 
možné, neboť by úplně chyběly technické podmínky řádného 
provozování. Toto je i v souladu s důvodovou zprávou 
k ustanovení § 136 ZHH. 

*Celkově byly 7 připomínkovými místy uplatněny připomínky označené jako zásadní. K návrhu vyhlášky však nemůže být uplatněna zásadní připomínka, 
neboť z povahy věci nemůže být předmětem rozporu. Z tohoto důvodu byly tyto připomínky vypořádány jako doporučující. 

 

V Praze dne 1. prosince 2016 
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