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Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

S účinností od 1. ledna 2017 došlo ke zrušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), a jeho nahrazení 

zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Dále 

nabyl účinnosti zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „zákon o dani 

z hazardních her“). 

Zákon o hazardních hrách v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vymezuje jednotlivé druhy 

hazardních her, které lze provozovat. Těmito druhy jsou loterie, kursová sázka, totalizátorová 

hra, bingo, technická hra, živá hra, tombola a turnaj malého rozsahu, přičemž  lze vždy 

provozovat hazardní hru prostřednictvím kamenných poboček v tzv. formě land-based. Dále 

lze hazardní hry s výjimkou tomboly a turnaje malého rozsahu provozovat rovněž dálkovým 

přístupem prostřednictvím internetu jako internetovou hru.  

V souladu s ustanovením § 114 písm. b) bodem 1 a 2, resp. § 116 písm. a) bodem 1 a 2 

zákona o hazardních hrách Ministerstvo financí, resp. celní úřady vykonávají dozor 

nad dodržováním zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v základním povolení 

a v povolení k umístění herního prostoru. Pro zajištění této dozorové činnosti a pro účely 

postupu správce daně podle ustanovení § 85 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 

pozdějších předpisů, je nutné stanovení zcela konkrétního rozsahu a parametrů informací 

a dat, které je provozovatel hazardních her povinen evidovat a předávat Ministerstvu financí, 

resp. celním úřadům. Navrhovaná vyhláška je provedením zákona o hazardních hrách 

dle ustanovení § 133 odst. 1 písm. a), které Ministerstvo financí zmocňuje ke stanovení 

způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem orgánům 

vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona, 

rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrů přenosu dat a stanovení formátu 

a struktury denního herního výkaznictví. 

Do doby nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách nebyla oblast rozsahu a parametrů 

informací a dat a způsobu jejich předávání příslušným správním orgánům stanovena jednotně. 

Ačkoli provozovatelé obdobné údaje jako ty, které tato vyhláška požaduje, evidovali, 

panovala v této evidenci nejednotnost, což způsobovalo komplikace při výkonu dozoru 

v oblasti provozování hazardních her. Smyslem navrhované vyhlášky je tedy především 

sjednocení roztříštěné praxe jednotlivých provozovatelů a zajištění, aby byla veškerá 

relevantní data evidována a předávána příslušným správním orgánům takovým způsobem, 

který umožňuje strojovou čitelnost těchto informací a dat a zajišťuje řádný dozor v této 

oblasti.   

Obsahově je návrh vyhlášky rozdělen do čtyř částí. První část se věnuje rozsahu herních 

a finančních dat a parametrům vzdáleného přístupu. V rámci jednotlivých ustanovení této 

části je konkretizována povinnost provozovatele zajistit a předat dozorujícím orgánům 

zabezpečený, vzdálený přístup k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních 

a finančních datech (dále jen „vzdálený přístup“). V době účinnosti loterního zákona byl 

způsob evidence herních a finančních dat a jejich předávání příslušným orgánům nejednotný 
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a vycházel z poměrně neurčité podmínky stanovené v povolení k provozování. Od účinnosti 

zákona o hazardních hrách jsou tyto požadavky součástí základního povolení, nicméně 

pro zajištění vyšší právní jistoty provozovatelů hazardních her má být v souladu 

se zmocňovacím ustanovením tato oblast upravena vyhláškou. Návrh vyhlášky v této oblasti 

tedy přebírá současnou správní praxi, která je obsažena ve vydávaných základních 

povoleních. 

Vyhláška obecně stanoví položky herních a finančních dat, čímž je stanovena základní 

struktura dat, které by měly být ve vzdáleném přístupu obsaženy. Vyplnění všech položek je 

v některých případech vyloučeno, typickým příkladem je problematika uživatelských kont, 

kdy uživatelské konto je zřizováno pouze u některých druhů hazardních her, příp. u způsobů 

provozování, tato položka se tedy vyplňuje pouze v těchto případech. Struktura zveřejněná 

na internetových stránkách Ministerstva financí bude obsahovat uvedení náhradní hodnoty, 

která bude ve vzdáleném přístupu uvedena pro případ, že by v konkrétním případě nebyla 

položka relevantní (např. nezřízení uživatelského konta při účasti na okamžité loterii 

provozované způsobem land-based). Dalšími příklady jsou některé položky týkající se 

specifikace turnaje živé hry, kdy údaj o maximálním počtu účastníků turnaje se uvádí pouze 

tehdy, je-li stanoven. 

Vyhláška dále požaduje u některých položek uvedení jedinečného identifikátoru, účelem této 

úpravy je rozlišení a zajištění unikátního označení jednotlivých her, příp. uživatelských kont, 

slosování či sázkových příležitostí, od jiných a možnost sledování vazeb mezi jednotlivými 

herními a finančními daty.  

Druhou oblastí, které se věnuje návrh vyhlášky, je denní herní výkaznictví a denní herní zápis. 

Tato část je strukturována do tří hlav, kdy první obsahuje obecná ustanovení, což plyne 

z podobnosti provozování těchto dvou druhů hazardních her a rovněž i souvisí se skutečností, 

že právě tyto dva druhy hazardních her mohou být provozovány pouze v kasinu. Druhá hlava 

se věnuje dennímu hernímu výkaznictví a třetí dennímu hernímu zápisu. Denní herní 

výkaznictví je provozovatelem vedeno v případě provozování živé hry způsobem land-based. 

Provozování živé hry je vzhledem ke své povaze odlišné od provozování ostatních druhů 

hazardních her, u nichž je při evidenci údajů souvisejících s průběhem jednotlivých her 

využíváno zařízení ve smyslu back-office, které umožňuje elektronickou evidenci veškerých 

herních a finančních dat, přičemž rozsah, struktura a parametry vzdáleného přístupu jsou 

obsaženy v první části této vyhlášky. Ustanovení § 60 zákona o hazardních hrách stanoví 

povinnost provozovatele vést denní herní výkaznictví, ze kterého musí být zřejmý pohyb 

hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu, 

a to v elektronické podobě ve formátu a struktuře, který stanoví tato vyhláška. Dále zákon 

o hazardních hrách v ustanovení § 72 zákona o hazardních hrách stanoví požadavky 

monitorování v herně a kasinu. Materiál obsahuje v Hlavě Denní herní výkaznictví možné 

varianty. Variantní řešení spočívá v tom, že varianta I v sobě zahrnuje požadavek správce 

daně na uvedení údajů o vložených a vyplacených peněžních prostředcích za každou jednu 

hru živé hry, a to z důvodu možnosti použít denní herní výkaznictví ke kontrole správnosti 

samovyměřené daně z hazardních her, a varianta II respektuje stávající stav možností 

evidence u hracího stolu živé hry při provozování kasina, neboť s ohledem na extrémní nárůst 

požadavků v oblasti provozování živé hry v kasinu spočívající v povinnosti provozování 

alespoň tří hracích stolů po celou provozní dobu kasina a robustnosti kamerového 

monitorovacího systému, na jejichž základě dojde s velkou pravděpodobností k zásadnímu 

snížení počtu kasin (což je v souladu se záměrem zákona o hazardních hrách snížit dostupnost 

herních prostorů), by mohl požadavek varianty I znamenat další významný pokles herních 

prostorů provozovaných jako kasino. 
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Ve třetí hlavě části druhé vyhlášky je upraven denní herní zápis, který je pořizován v rámci 

provozování hazardní hry bingo způsobem land-based. Tak jako v případě živé hry je 

i evidence herních a finančních dat upravena v případě binga, odlišně než je tomu u ostatních 

druhů hazardních her, nicméně struktura požadovaných dat je obdobná jako u denního 

herního výkaznictví. V souladu s § 40 zákona o hazardních hrách je provozovatel povinen 

vést denní herní zápis, ze kterého musí být zřejmý průběh hry a pohyb peněžních prostředků 

v souvislosti s provozováním binga, přičemž je tento zápis povinen zaslat celnímu úřadu 

za každý kalendářní měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho uplynutí. 

V případě požadavku na parametry a rozsah informací a dat souvisejících s provozováním 

živé hry a binga byla povinnost provozovatele evidovat tyto data, resp. vyúčtování 

z provozování hazardní hry stanovena v povolení k provozování hazardní hry. Konkrétní 

způsob evidence však závisel plně na provozovateli, což bylo dlouhodobě nevyhovující jak 

pro orgán příslušný k dozoru, tak i pro správce daně. Obecně však lze shrnout, že údaje 

(v případě variantního řešení u živé hry u varianty II) odpovídají stávajícímu stavu 

a provozovatelé v naprosté většině již požadované údaje pro svou vlastní potřebu evidují. 

Třetí oblastí, kterou se návrh vyhlášky zabývá, je způsob zasílání a oznamování informací 

a dat stanovených zákonem o hazardních hrách nebo na jeho základě. Navrhované řešení zde 

počítá s úpravou stávajícího stavu, tedy s úpravou formuláře tak, jak je tomu u jiných 

formulářů celní správy (umožnění podání prostřednictvím formuláře i bez datové schránky, 

což odpovídá možnosti provozovat hazardní hry i subjektům, kterým není ze zákona datová 

schránka zřizována. 

Dále navrhovaná vyhláška obsahuje přechodné ustanovení, které jednorázově upravuje vedení 

denního herního výkaznictví a denního herního zápis pro den, kdy nabyde účinnosti tato 

vyhláška. Závěrem je upravena účinnost této vyhlášky, která je navrhována na první den 

druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, což zajišťuje, že vyhláška 

nabyde účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce, a tudíž denní herní výkaznictví za první 

měsíc účinnosti bude obsahovat údaje za celý kalendářní měsíc, a zároveň se tímto poskytne 

dostatek času Ministerstvu financí a provozovatelům živé hry v kasinu a binga, kterým bylo 

vydáno povolení již podle nové právní úpravy, provést úkony nezbytné k implementaci 

úpravy obsažené v této vyhlášce. 

 

V případě, že by navrhovaná právní úprava nebyla přijata, není možné zajistit řádný výkon 

dozoru nad provozováním hazardních her a dále zajistit možnost daňové kontroly, neboť 

i ta bude z požadovaných herních a finančních dat vycházet. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z ustanovení § 133 

odst. 1 písm. a) zákona o hazardních hrách, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 

dne 15. června 2016. Podle tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví vyhláškou způsob 

oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem orgánům vykonávajícím státní 

správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona, rozsah přenášených dat 

a jiné technické parametry přenosu dat a formát a strukturu denního herního výkaznictví. 

Při tvorbě návrhu této vyhlášky bylo postupováno v souladu s legislativními pravidly 

a základními zásadami v oblasti tvorby právních předpisů. Samotný zákon o hazardních hrách 

nemůže obsahovat konkrétní požadavky na způsob zasílání a oznamování informací a dat 

provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu, aniž by byl právní předpis 
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neúčelně zatěžován množstvím detailních technických požadavků. Tyto požadavky jsou 

v souvislosti se zmocněním uvedeným v ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) zákona 

o hazardních hrách vtěleny do této vyhlášky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že oblast hazardních her není harmonizována, problematika 

upravená návrhem vyhlášky v současnosti není upravena právními předpisy Evropské unie, 

ale je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy proto nezakládají 

rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních orgánů Evropské unie 

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. V souvislosti s variantním řešením 

v části denního herního výkaznictví považujeme za vhodné upozornit na vysokou 

administrativní náročnost vzhledem ve skutečnosti, že splnění varianty I je reálně možné 

pouze za předpokladu, že provozovatel bude mít kromě krupiéra k dispozici také osobu 

zapisující každý jednotlivý úkon s finančními prostředky nebo žetony u každého hracího stolu 

a pokladny nebo bude disponovat elektronickým hracím stolem a elektronickými žetony. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, 

sociální dopady, dopady na podnikatelské prostředí a dopady na životní prostředí 

Stanovení způsobu zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her 

a jejich parametry a rozsah v navrhované právní úpravě nemá žádné hospodářské, finanční 

ani jiné dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Vzhledem ke skutečnosti, že herní a finanční data, která jsou předmětem úpravy této 

vyhlášky, musí být provozovateli hazardních her v každém případě evidovány, neboť jsou 

nutné pro stanovení základu daně z hazardních her, reklamačního řízení, vedení účetnictví 

a dalších povinností vyplývajících z právních předpisů, nepředpokládá se zásadní dopad 

na provozovatele hazardních her. 

V části požadavků na rozsah herních a finančních dat a parametrů vzdáleného přístupu 

a požadavků na parametry a rozsah informací a dat souvisejících s provozováním živé hry 

a hazardní hry bingo Ministerstvo financí nepředpokládá výrazný hospodářský nebo finanční 

dopad, resp. dopad na podnikatelské prostředí. V daných případech jsou požadavky již nyní 

obsaženy v podmínkách řádného provozování, které tvoří součást základního povolení 

a bez evidence nelze podat daňové přiznání k dani z hazardních her, z čehož plyne, 

že se nejedná o stanovení nových podmínek, neboť jsou již implicitně v zákoně o dani 

z hazardních her obsaženy (tento argument ovšem svědčí i pro variantu I v části druhé). Navíc 

též odpovídají údajům, které si provozovatelé uchovávají pro potřeby reklamací a pro vlastní 

potřebu. Samo zřízení vzdáleného přístupu a zasílání denního herního výkaznictví a denního 

herního zápisu datovou zprávou z datové schránky prostřednictvím formuláře umístěného 

na internetové stránce Celní správy České republiky lze naopak považovat za regulaci, 

která bude mít pozitivní dopad ve smyslu snížení administrativního zatížení jak provozovatelů 

hazardních her, tak i příslušných správních orgánů. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 
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5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava požaduje předání informací a dat mimo jiné ve vazbě 

na uživatelské konto. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška dle § 133 odst. 1 písm. b) zákona 

o hazardních hrách upravující rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž 

prostřednictvím jsou hazardní hry provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních 

a finančních dat a jejich technické parametry, stanoví požadavky pro přenos a uchovávání 

herních a finančních dat, kdy mimo jiné vyžaduje použití kryptografických algoritmů 

a kryptografických klíčů, nepředpokládá se negativní dopad ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů. Nad rámec uvedeného je třeba zdůraznit, že příslušným správním orgánům 

budou předávány pouze informace a data ve vazbě na jedinečný identifikátor uživatelského 

účtu, tedy pouze ve formě anonymních údajů. 

Lze tedy shrnout, že navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková, neboť předložený prováděcí 

předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

7.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu návrh vyhlášky nevyvolává. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Navrhovaná právní úprava je v případě varianty II převzetím stávající správní praxe 

do prováděcí legislativy, přičemž materiálně nedochází k výraznějším změnám. V případě 

varianty I, s ohledem na skutečnost, že evidování totožného rozsahu dat je vyžadováno jiným 

právním předpisem, rovněž materiálně nedochází k výraznějším změnám od stávajícího 

právního stavu. S ohledem na to, že návrh vyhlášky nepřináší nové a rozsáhlé dopady, nebyla 

v souladu s Plánem vyhlášek na rok 2016 k němu vypracována Zpráva z hodnocení dopadů 

regulace (viz čl. 3.6 bodu I Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)).  
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II. Zvláštní část 

K § 1 

Ustanovení § 1 stanoví, že v případě, kdy je  provozovatel hazardní hry povinen zajistit 

a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, vzdálený přístup k serveru zařízení poskytující 

chronologický přehled o herních a finančních datech (dále jen „vzdálený přístup“), poskytuje 

se vzdálený přístup podle položek a způsobem uvedenými v § 2 až § 8. Povinnost 

provozovatele výše uvedené zajistit je uložena v rámci základního povolení a vychází 

z ustanovení § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách, které stanoví, že v základním povolení je 

mimo jiné dále třeba stanovit podmínky řádného provozování dané hazardní hry. V případě, 

že by nebylo zajištěno řádné provozování hazardní hry, nebylo by možné základní povolení 

vydat. Poskytování přehledu herních a finančních dat lze zcela zřejmě považovat 

za přiměřenou podmínku provozování, přičemž vychází i z předchozí správní praxe, 

neboť i v minulosti měli provozovatelé hazardních her, resp. loterií a jiných podobných her, 

v povolení uloženou identickou podmínku, byť tato podmínka byla uložena pouze některým 

provozovatelům, resp. se vztahovala pouze na některé druhy hazardních her (technickou hru, 

zákon o loteriích a jiných podobných hrách však s touto terminologií nepracoval). V této 

souvislosti je třeba doplnit, že poskytování herních a finančních dat lze považovat za základní 

prostředek kontroly dodržování podmínek plynoucích ze zákona o hazardních hrách 

a základního povolení a dále pak sekundární zdroj dat pro činnost finanční správy, 

bez kterého je však daňová kontrola takřka nepředstavitelná. 

Ustanovení § 1 vyhlášky stanoví základní prvky struktury dat předávaných tímto způsobem, 

kdy ve vyhlášce jsou uvedeny položky, které vzdálený přístup obsahuje a které jsou pak 

v souladu s odstavcem 2 podrobněji specifikovány pro jednotlivé druhy hazardních her 

na internetových stránkách Ministerstva financí, když se zveřejní typ položek a hodnoty, 

kterými mohou být položky vyjádřeny. S ohledem na specifika jednotlivých druhů hazardních 

her jsou tak v § 2 až 8 vyhlášky uvedeny položky, které jsou pro všechny druhy hazardních 

her společné (např. § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o tom, že poskytovaná data mají obsahovat 

údaje o sázkách), jsou druhově vymezeny (např. § 4 odst. 2 upravuje položky, které se 

uvedou, když provozovatel umožňuje účastníku hazardní hry hrát proti cizímu účastníku) či 

vymezeny jednotlivě. U každého druhu hazardní hry, resp. varianty hry mohou existovat 

odlišné situace související například se zrušením sázky, její opravou apod. Tyto varianty je 

vhodné, vzhledem k jejich technické povaze spočívající v požadavku na zaznamenání, upravit 

mimo samotný text vyhlášky. Stanovením hodnot, kterými mohou být položky vyjádřeny, je 

nutné rozumět například číselník, který jednoznačně určí, co určité označení znamená (např. 

„3(2)b“ označuje kursovou sázku). Stanovení číselníku je bezpodmínečně nutné pro dosažení 

smyslu a účelu poskytování herních a finančních dat, neboť v opačném případě by panovala 

nejednotnost, která by v důsledku zamezila možnosti kontroly provozování hazardních her. 

Typ položek a hodnoty, kterými mohou být tyto položky vyjádřeny, bude zveřejněn 

pro jednotlivé druhy hazardních her na internetových stránkách Ministerstva financí. Zde 

budou rovněž stanoveny typy položek a parametry těchto hodnot (např. požadavky na formát 

času, stanovení formátu čísel), určeno, zda se jedná o povinné či nepovinné položky 

a případně stanovena náhradní hodnota, pokud může být v konkrétním případě položka 

nevyplněna. 
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K § 2 

Ustanovení § 2 vyhlášky stanoví základní uspořádání herních a finančních dat poskytovaných 

vzdáleným přístupem. Odstavec 1 upravuje, že herní a finanční data jsou poskytována 

za každý druh hazardní hry samostatně. Odstavec 2 dále stanoví, jak se požadovaná herní 

a finanční data, jejichž označení je specifikováno dále v § 3 vyhlášky, poskytují v návaznosti 

na povahu provozovaných hazardních her.  

Herní a finanční data se tak poskytují vždy za hru hazardní hry u totalizátorové hry 

a technické hry, a to i v případě, že je tato hazardní hra provozovaná jako internetová hra, 

a dále za hru binga a živé hry v případě, že jsou provozovány jako internetová hra. (Jsou-li 

provozovány jako land-based hazardní hra, je povinnost poskytnout herní a finanční data 

a možnost příslušných orgánů provádět kontrolu provozování hazardních her zajištěna 

povinností vést denní herní výkaznictví (živá hra), resp. denní herní zápis (bingo)). Příkladem 

hry totalizátorové hry může být hra, na kterou jsou v rámci jedné sázkové události přijímány 

sázky. Hra technické hry znamená hru ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona o hazardních 

hrách. Hrou binga se považuje každé kolo, ve kterém na základě postupného slosování čísel 

účastníci hazardní hry vyplňují sázkové tikety. Hrou internetové živé hry se rozumí každá 

jednotlivá hra, která na hracím stole internetové živé hry proběhla ve smyslu herního procesu 

spočívajícího ve vložení sázek a případných dalších vkladů jednotlivými sázejícími u hracího 

stolu živé hry, rozdání karet nebo jiné úkony související s určením herních kombinací 

a vyplacení výhry nebo výher na základě výsledku hry určeného náhodným procesem. 

Za slosování se herní a finanční data poskytují u číselné, peněžité a věcné loterie, 

a to i v případě, že je daná hazardní hra provozována jako internetová hra. Za emisi se herní 

a finanční data poskytují u okamžité loterie, a to i v případě, že je hazardní hra provozovaná 

jako internetová hra, a za sázkovou příležitost jsou herní a finanční data poskytovaná 

u kursové sázky, a to i v případě, že je hazardní hra provozovaná jako internetová hra. 

V případě turnaje živé hry jsou dále herní a finanční data poskytována za turnaj živé hry 

provozovaný jako internetová hra. Výše uvedené odlišnosti vyplývají ze způsobu provozování 

a z povahy jednotlivých druhů hazardních her. U kursové sázky provozované jak způsobem 

land-based, tak jako internetová hra se herní a finanční data poskytují také za tiket (záznam 

o uzavření jedné nebo více sázek spolu souvisejících), z tiketu je tedy patrné, zda sázející 

sázkou uzavřel jako AKO či SOLO sázku, nebo sázku uzavřel způsobem KOMBI či jinou 

provozovatelem nabízenou obdobou, kdy ke zvolení této varianty bylo přistoupeno s ohledem 

na nutnost získání komplexního přehledu o uzavřených sázkách a jejich vyhodnocení. 

Kromě výše uvedeného poskytování herních a finančních dat v závislosti na povaze 

provozování hazardní hry se dále podle odstavce 4 poskytují herní a finanční data 

za uživatelská konta účastníků hazardní hry. Uživatelské konto je zřizováno pouze 

u některých druhů hazardních her, příp. u způsobů provozování, tato položka se tedy vyplňuje 

pouze v těchto případech. V této souvislosti je dále nutné doplnit, že se neposkytují osobní 

údaje jednotlivých hráčů, ale pouze data k určitým uživatelským kontům, která jsou označena 

jedinečným identifikátorem. Tato data jsou zásadní např. pro kontrolu dodržování nastavení 

sebeomezujících opatření, neboť jejich nastavení a dále samotné výše jednotlivých sázek, 

resp. proher budou k dispozici u každého z uživatelských kont. Tato data jsou přitom 

konkrétně specifikována dále v § 6 vyhlášky. Dále odstavec 4 stanoví, že za každý druh 

hazardní hry se poskytují herní a finanční data souhrnně za položky uvedené v § 7. Tento 

požadavek lze ilustrovat například na provozování technické hry, kdy je provozováno 

např. 100 typů technických her a v rámci vybraného časového období se odehrálo celkem 

1500 her technické hry, vzdálený přístup zobrazí herní a finanční data v souhrnu, tedy 
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v součtu za všechny tyto hry (např. sumu všech vyplacených výher z těchto technických her 

za vybrané časové období). 

K § 3 

Ustanovení § 3 vyhlášky vymezuje, jakými údaji se označují jednotlivé položky, které jsou 

stanoveny v § 2 odst. 2 vyhlášky. Tyto údaje zcela nezaměnitelně identifikují konkrétní 

hazardní hru (resp. hru dané hry). Konkrétní údaje se liší v závislosti na konkrétní hazardní 

hře a její podstatě. 

Odstavec 1 tohoto ustanovení stanoví údaje, kterými se označí každá hra totalizátorové hry 

(a to i provozované jako internetová hra). Tato každá hra totalizátorové hry, se proto označí 

jedinečným identifikátorem hry, názvem nebo jiným identifikátorem sázkové události, na jejíž 

výsledek se přijímají sázky, který umožní sázkovou událost jednoznačně určit, a datem 

a časem předpokládaného zahájení sázkové události. Dále se označí názvem nebo jiným 

identifikátorem této základní sázkové události, v případě, že se sázková událost, na jejíž 

výsledek se přijímají sázky, váže k sázkové události, která je událostí ve smyslu § 27 odst. 2 

zákona. Rovněž je každou hru totalizátorové hry nutné označit názvem nebo jiným 

identifikátorem každé sázkové příležitosti, na kterou se ve hře přijímají sázky, podle něj bude 

možné sázkovou příležitost jednoznačně určit, datem a časem zahájení náběru sázek, předem 

stanoveným podílem výher a údaji o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění 

a způsobu určení výše výhry. 

Odstavec 2 stanoví nároky na označení pro každou hru technické hry, a to i provozované jako 

internetová hra, a binga a živé hry provozovaných jako internetová hra. Opět je požadováno 

označit každou hru jedinečným identifikátorem hry a datem a časem zahájení hry a názvem 

hry uvedeným v základním povolení. Dále pak v případě binga provozovaného jako 

internetová hra stanovenou výší sázky za jeden sázkový tiket a v případě živé hry 

provozované jako internetová hra způsobem zvyšování vkladů a údaji týkajícími se výše 

povinných vkladů nebo jejich omezení. 

Odstavec 3 stanoví nároky na označení každého slosování číselné, peněžité, věcné loterie 

nebo doplňkové loterie, koná-li se v jejím rámci slosování, a to i provozovaných 

jako internetová hra. U těchto hazardních her postačí k označení opět jedinečný identifikátor 

slosování, datum a čas zahájení slosování a dále pak identifikace konkrétní loterie názvem 

uvedeným v základním povolení. 

V případě emise okamžité loterie je v odstavci 4 stanoveno, že každá taková emise se označí 

názvem uvedeným v základním povolení. 

Dále jsou v odstavci 5 stanoveny údaje, jimiž je nutné označit každou sázkovou příležitost 

kursové sázky, a to i provozované jako internetová hra. Obdobně jako v případě již výše 

uvedených hazardních her je nutné každou takovou hru označit jedinečným identifikátorem 

sázkové příležitosti, názvem nebo jiným identifikátorem sázkové příležitosti, který umožní 

sázkovou příležitost jednoznačně určit, názvem nebo jiným identifikátorem sázkové události, 

na jejíž výsledek se přijímají sázky, který umožní sázkovou událost jednoznačně určit, 

a datem a časem předpokládaného zahájení sázkové události. V případě, že se sázková 

událost, na jejíž výsledek se přijímají sázky, váže k sázkové události, která je událostí 

ve smyslu § 27 odst. 2 zákona, označí se názvem nebo jiným identifikátorem této základní 

sázkové události a datem a časem zahájení náběru sázek. 
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Odstavec 6 stanoví požadavky na označení každého turnaje internetové živé hry. V daném 

případě je nutné označit každý takový turnaj jedinečným identifikátorem turnaje internetové 

živé hry, názvem internetové živé hry provozované formou turnaje uvedeným v základním 

povolení, datem a časem zahájení turnaje živé, způsobem zvyšování povinných sázek do hry 

turnaje živé hry (např. No Limit), intervalem zvyšování úrovně povinných sázek do hry 

turnaje živé hry, způsobem konání turnaje (např. Freeze Out, Sit and Go), údajem o výši 

vkladu do turnaje, způsobem určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů 

do turnaje nebo údajem o výši garantované výherní jistiny, údajem o vzniku nároku na výhru 

ve smyslu výherních umístění, způsobem určení výše výhry, údajem o registraci včetně 

maximálního počtu účastníků a lhůtou pro přihlášení. 

K § 4 

Konkrétní údaje, které jsou dozorujícím orgánům poskytovány podle § 2 odst. 2 vyhlášky, 

jsou obsaženy v § 4. Jedná se o údaje, ze kterých musí být zřejmé veškeré transakce, 

které souvisí s provozováním konkrétní hazardní hry.  

Odstavec 1 upravuje údaje, které je nutné evidovat v případě všech druhů hazardních her. 

Jedná se o údaje o každé sázce, kterou se pro účely této vyhlášky rozumí každá část 

dobrovolně určeného nevratného plnění zaplaceného účastníkem hazardní hry, 

jež se pro účely zjištění nároku na výhru posuzuje samostatně, každé výhře vyplacené 

účastníkovi hazardní hry, každém dalším plnění stanoveném provozovatelem, které kromě 

sázky opravňuje účastníka hazardní hry k účasti na konkrétní hře příslušného druhu hazardní 

hry (dále jen „doprovodné plnění“), každém vráceném doprovodném plnění ke hře, které 

se vrací na základě jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrné části, 

a dále o každé sázce, která byla provozovatelem vrácena na základě zrušení hry hazardní hry, 

nebo v případě turnaje živé hry každém vkladu účastníka hazardní hry do turnaje internetové 

živé hry, který byl provozovatelem vrácen na základě zrušení turnaje živé hry. Příkladem 

vráceného doprovodného plnění na základě jiného právního důvodu než opravy je vrácení 

manipulačního poplatku z důvodu splnění za tímto účelem stanovených podmínek 

(např. stanovený počet návštěv kasina za měsíc). 

V případě, že se jedná o hazardní hru provozovanou jako internetová hra proti jiné osobě, 

která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a nemá bydliště na území 

České republiky (dále jen „cizí účastník“), je kromě údajů uvedených v odstavci 1 nutné dále 

do herních a finančních dat zahrnout i údaje o každém přijatém a zároveň nevráceném vkladu 

cizího účastníka do hry hazardní hry nebo turnaje živé hry a každé výhře vyplacené cizímu 

účastníkovi z takové hazardní hry nebo turnaje. Výše uvedené stanoví odstavec 2. 

Odstavce 3 až 7 upravují další údaje, které jsou v herních a finančních datech obsaženy, 

vždy k výslovně určenému druhu hazardní hry. 

Odstavec 3 dále specifikuje herní a finanční data, které je vzhledem ke specifičnosti 

hazardních her, nutné evidovat v případě totalizátorové hry a kursové sázky, a to i pokud jsou 

provozovány jako internetová hra. Jedná se o datum a čas skutečného zahájení sázkové 

události, každé omezení příjmu sázek, datum a čas přerušení náběru a ukončení přerušení 

náběru, datum a čas ukončení náběru sázek, výsledek sázkové události, výherní sázkové 

příležitosti. V případě kursové sázky se dále uvedou údaje o kursu a každé jeho změně. 

Herní a finanční data u binga provozovaného jako internetová hra obsahují podle odstavce 4 

nad rámec údajů uvedených v odstavci 1 údaje o výsledku slosování. 
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Odstavec 5 dále stanoví, jaké údaje obsahují herní a finanční data u internetové živé hry. 

Jedná se o údaj o každé účasti na hře internetové živé hry ve smyslu rozdání karet 

bez následného vložení sázky do hry u živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají jeden 

proti druhému a která není provozována formou turnaje, dále o výsledku hry ve smyslu herní 

kombinace, která je společná pro všechny účastníky internetové živé hry, u živé hry, ve které 

účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi a která není provozována formou turnaje, 

a o úhrnu vkladů do hry, které byly přijaty před zahájením turnaje internetové živé hry, 

a počtu účastníků turnaje internetové živé hry. 

Odstavec 6 stanoví další údaje, které je nutné evidovat v případě číselné, peněžité, věcné nebo 

okamžité loterie, a to i pokud jsou provozovány jako internetová hra. Jedná se o požadavek 

evidence údajů o výsledku slosování, přičemž tento požadavek platí s výjimkou okamžité 

loterie. Dále se uvedou údaje o výsledku slosování doplňkové loterie a každé sázce, která byla 

zahrnuta do doplňkové loterie. 

Závěrem odstavec 7 stanoví nutné údaje v případě sdílených loterií, tedy loterií, které 

spočívají v provozování jedné loterie několika subjekty zároveň na principu sdílení herní 

jistiny a se společným slosováním. V daném případě, vzhledem k povaze provozování, 

je nutné evidovat dále údaje o úhrnu vkladů přijatých provozovatelem ze sdílené herní jistiny 

a úhrnu výher poskytnutých provozovatelem do sdílené herní jistiny. 

K § 5 

Údaje o každé sázce se poskytují u kursové sázky, a to i provozované jako internetová hra, 

rovněž za tiket. Tiketem se dle § 2 odst. 3 vyhlášky rozumí záznam o uzavření jedné 

nebo více sázek spolu souvisejících. 

K § 6 

Herní a finanční data poskytovaná za uživatelská konta musí obsahovat takové údaje, 

aby na jejich základě bylo možné vykonávat dozor nad dodržováním zákona o hazardních 

hrách provozovateli hazardních her zejména v oblasti sebeomezujících opatření. Je tedy 

nutné, aby herní a finanční data obsahovala údaje o nastavených sebeomezujících opatřeních, 

a v návaznosti na ně o každém přihlášení k uživatelskému kontu, každém převedení 

peněžních prostředků na uživatelské konto, každém převedení peněžních prostředků 

z uživatelského konta, dále údaje o každém dalším plnění stanoveném provozovatelem, 

které kromě sázky nebo vkladu do turnaje opravňuje účastníka hazardní hry k účasti 

na hazardní hře a není vázáno na konkrétní hru hazardní hry nebo turnaj, (dále jen „ostatní 

plnění“) a každém vráceném ostatním plnění, které se vrací na základě jiného právního 

důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část. Je však třeba zdůraznit, že příslušným správním 

orgánům budou předána data vždy pouze ve vazbě na jedinečný identifikátor uživatelského 

účtu, tedy pouze ve formě anonymních údajů. Výše uvedené údaje, které se vztahují 

k sebeomezujícím opatřením (např. nastavení výše sázek za 1 den nebo počtu přihlášení 

do uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc) se mohou v průběhu času měnit, přičemž 

účinnost nastavení podléhá omezení stanovenému v zákoně o hazardních hrách 

(např. zmírní-li účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, je provozovatel povinen 

provést změnu nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne změny sebeomezujícího opatření 

účastníkem hazardní hry). I tyto změny budou v rámci poskytovaných herních a finančních 

dat promítnuty. 
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 K § 7 

Ustanovení § 7 dále stanoví údaje, které se poskytují souhrnně za druh hazardní hry 

(viz odůvodnění k § 2 odst. 3 písm. b). V tomto případě je nutné, aby herní a finanční data 

obsahovala v požadovaném souhrnu údaje podle § 4 odst. 1, 2 a 7 a § 6 písm. f) a g) této 

vyhlášky, tedy veškeré údaje, které se týkají jednotlivých finančních transakcí u daného druhu 

hazardní hry za konkrétního provozovatele. 

K § 8 

Herní a finanční data poskytovaná ve struktuře podle § 2 až § 8 jsou poskytována dozorujícím 

orgánům prostřednictvím vzdáleného přístupu. Vzhledem k velkému rozsahu poskytovaných 

dat a ke skutečnosti, že data nejsou periodicky zasílána jako například v případě denního 

herního výkaznictví, je pro účely řádného výkonu dozoru nad plněním povinností 

souvisejících s provozováním hazardních her nutné, aby vzdálený přístup umožňoval 

filtrování herních a finančních dat za volitelné časové období s přesností na minutu, hodinu, 

den, kalendářní měsíc a rok a za jednotlivé položky na základě konkrétního požadavku 

dozorujícího orgánu a zároveň automatický export v textovém souboru ve formátu csv 

a ve struktuře zveřejněné na internetových stránkách Ministerstva financí podle § 1. 

Odstavec 2 stanoví, že vzdálený přístup umožňuje zobrazení a filtrování herních a finančních 

dat neprodleně od jejich vzniku alespoň po dobu pěti let. Tato doba byla zvolena mimo jiné 

s ohledem na ustanovení § 128 odst. 2 zákona o hazardních hrách, dle kterého odpovědnost 

právnické osoby, tedy provozovatele, za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm 

nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, 

kdy byl spáchán. Povinnost data dále uchovávat však dále trvá, a to v souladu s příslušným 

základním povolením, po dobu 10 let od jejich vzniku. 

K § 9 

Ustanovení § 9 stanoví formát, ve kterém jsou denní herní výkaznictví a denní herní zápis 

zasílány příslušnému celnímu úřadu, přičemž struktura jednotlivých položek je dále stanovena 

v § 10 až § 21. Požadovaným formátem je formát csv, a to vzhledem k jeho univerzálnosti 

a snadné zpracovatelnosti. Tento souborový formát je určen především pro výměnu 

tabulkových dat, což se v daném případě jeví jako ideální. Odstavec 2 stanoví možnost blíže 

definovat ve struktuře zveřejněné na stránkách Ministerstva financí typ položek a hodnoty, 

kterými mohou být jednotlivé položky vyjádřeny, jelikož upravovat tyto technické náležitosti 

v právním předpise se s ohledem na jejich technický charakter a častější možnosti úprav jeví 

jako nevhodné. 

K § 10 

S ohledem na povinnost provozovatele živé hry provozované v kasinu vést denní herní 

výkaznictví a zaslat jej příslušnému celnímu úřadu za každý kalendářní měsíc nejpozději 

do 10 dnů po jeho uplynutí, ustanovení § 10 vyhlášky upravuje základní informace, na jejichž 

základě určí příslušný celní úřad, kterým provozovatelem a ve vztahu ke kterému jím 

provozovanému kasinu a období je uvedená povinnost plněna. Jedná se tedy o elementární 

určení toho kdo, kde a za kdy s tím, že je v daném ustanovení rovněž požadováno uvést 

časové určení provozního dne provozovatele, neboť tato informace představuje základní údaj 

pro rozdělení zasílaných informací za jednotlivé dny. 
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Obdobná povinnost je rovněž stanovena provozovateli binga v kasinu, který má povinnost 

ve shodné lhůtě zaslat celnímu úřadu denní herní zápis. S ohledem na podobnost provozování 

těchto dvou druhů hazardních her, má denní herní zápis ve své úvodní části obsahovat shodné 

údaje jako denní herní výkaznictví. 

K § 11 

V souladu s ustanovením § 60 zákona o hazardních hrách je provozovatel povinen vést denní 

herní výkaznictví, ze kterého musí být zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních 

prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu, a zaslat jej celnímu úřadu za každý 

kalendářní měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho uplynutí. V případě provozování hry bingo je 

provozovatel v souladu s § 41 zákona o hazardních hrách povinen vést denní herní zápis, 

ze kterého musí být zřejmý průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti 

s provozováním této hazardní hry, a tento zápis následně zaslat celnímu úřadu za každý 

kalendářní měsíc nejpozději do 10 dnů po jeho uplynutí. 

Vzhledem k tomu, že z ustanovení § 60 a § 41 zákona o hazardních hrách výslovně vyplývá, 

že se denní herní výkaznictví a denní herní zápis vede v denní podobě, ale zároveň se zasílá 

souhrnně za kalendářní měsíc, ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky stanoví strukturu 

poskytovaných údajů tak, že základním uspořádáním je rozdělení údajů za jednotlivé dny 

a kalendářní měsíc. 

Odstavec 2 poté stanoví, že dnem se pro účely denního herního výkaznictví a denního herního 

zápisu rozumí provozní den provozovatele v daném kasinu. Tato úprava vychází z faktických 

provozních možností provozovatele kasina uvést některé údaje, které jsou obsaženy v denním 

herním výkaznictví, pouze po uzavření kasina nebo v rámci provozní přestávky. S ohledem 

na zvýšenou poptávku po živé hře v kasinu právě v nočních hodinách se jeví zachování 

provozního dne jako vhodnější, než požadovat kalendářní den. Výjimku z tohoto pravidla 

je však třeba upravit pro provozní dny, které jsou započaty v prvním a posledním kalendářním 

dni zdaňovacího období daně z hazardních her, neboť dle zákona o dani z hazardních her je 

zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí.  

V souvislosti s výše uvedeným odstavec 3 stanoví, že provozní den započatý v prvním 

kalendářním dni zdaňovacího období daně z hazardních her obsahuje veškeré údaje, 

ze kterých je zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti 

s provozováním her v kasinu a průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti 

s provozováním binga za tento kalendářní den, i pokud by jinak spadaly tyto údaje do denního 

herního výkaznictví nebo denního herního zápisu za předchozí provozní den. Pokud 

tak provozní den obvykle začíná v 10:00 hod a končí v 10:00 hod následujícího kalendářního 

dne, první den v měsíci lednu, dubnu, červenci a říjnu bude denní herní výkaznictví obsahovat 

i veškeré údaje související s pohybem žetonů a peněžních prostředků, které se udály 

od počátku tohoto příslušného prvního kalendářního dne daného zdaňovacího období, tedy 

i údaje od půlnoci do 10:00 hod, které by jinak spadaly do předcházejícího provozního dne 

(tj. například od 1. ledna od 0:00). S ohledem na to, že první provozní den započatý v prvním 

kalendářním dni zdaňovacího období daně z hazardních her, obsahuje i údaje, které by jinak 

spadaly do denního herního výkaznictví a denního herního zápisu za předchozí provozní den, 

je provozní den započatý v posledním kalendářním dni zdaňovacího období daně z hazardních 

her upraven tak, že obsahuje pouze ty údaje, ze kterých je zřejmý pohyb hodnotových žetonů 

a peněžních prostředků v souvislosti s provozováním her v kasinu a průběh hry a pohyb 

peněžních prostředků v souvislosti s provozováním binga za tento kalendářní den. Provozní 

den započatý poslední kalendářní den měsíce března, června, září a prosince tak obsahuje 
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pouze údaje související s pohybem žetonů, průběhem hry binga a peněžních prostředků, 

které se udály do 24:00 tohoto kalendářního dne. 

K § 12 

V odstavci 1 je stanoveno, že denní herní výkaznictví se označí kalendářním dnem, ve kterém 

byl provozní den započat. Dále ustanovení § 12 vyhlášky vymezuje základní místa, na nichž 

v kasinu dochází k pohybu s hodnotovými žetony a peněžními prostředky. Podle nich 

se stanoví uspořádání denního herního výkaznictví. Jsou jimi zejména pokladna kasina a hrací 

stoly. Dále, s ohledem na specifika provozování turnaje živé hry, se údaje za turnaj živé hry 

evidují společně nehledě na to, na kolika hracích stolech je provozován. Závěrem se v denním 

herním výkaznictví uvádějí společně údaje za každou živou hru, která je v kasinu 

provozována. Živou hrou, která je v kasinu provozována, se rozumí živá hra, která byla 

povolena provozovateli v základním povolení k provozování živé hry a která je v daném 

kasinu provozována, tedy provozovatel eviduje údaje za ty „poddruhy“ živé hry, které jsou 

uvedeny ve výroku základního povolení vlastním názvem. Jedná se tak například o Blackjack, 

nebo pokud bylo provozovateli povoleno více variant blackjacku, je to například Německý 

blackjack a Francouzský blackjack. To znamená, že pod bodem d) tohoto ustanovení 

se evidují například údaje za všechny hrací stoly Evropské rulety nebo za všechny turnaje 

Texas Hold´em Pokeru.  

Odstavce 2 až 5 tohoto ustanovení poté vymezují, jakými údaji se označují jednotlivé 

položky, k nimž se údaje evidují. V případě turnaje živé hry se například uvede název živé 

hry provozované formou turnaje, jímž se rozumí název uvedený v základním povolení, 

a způsob provozování turnaje živé hry, neboť tím se mohou od sebe jednotlivé turnaje živé 

hry stejného názvu lišit, když jednou může být turnaj živé hry provozován například 

způsobem Freeze-out, jindy způsobem Re-buy nebo Re-entry. 

K § 13 

Jako údaje za pokladnu kasina, tedy základní místo, kde dochází k nákupu hodnotových 

žetonů, a jediné místo, kde v kasinu dochází k výplatě peněžních prostředků oproti 

hodnotovým žetonům, se evidují podle zde stanovených jednotlivých položek všechny 

operace s hodnotovými žetony a peněžními prostředky, ke kterým v pokladně kasina dochází. 

Jednotlivé evidované údaje lze rozdělit do tří základních kategorií, kdy  v první kategorii 

se jedná o stavy hodnotových žetonů a peněžních prostředků v jednotlivých nominálních 

hodnotách s rozdělením podle měny, a to jejich počáteční a konečný stav, a kursy, za které 

provozovatel přijímá valuty nebo devizy, dále v druhé kategorii  o transakce s hodnotovými 

žetony a peněžními prostředky, které však nemají vliv na stanovení základu daně z hazardních 

her, ať už se jedná o transakce mezi účastníky hazardní hry a provozovatelem, nebo pohyby 

v rámci kasina, a ve třetí kategorii o transakce, které vliv na stanovení základu daně 

z hazardních her mají. Těmi jsou údaje uvedené pod písm. c) body 2 a 3 a písm. e) 

body 2 až 4 tohoto ustanovení. Rovněž se podle tohoto ustanovení evidují údaje související 

s jinými druhy hazardních her, pokud jsou prováděny v pokladně kasina (např. podle 

ustanovení § 39 odst. 5 zákona o hazardních hrách), a to z  důvodu ověření výsledného 

konečného stavu peněžních prostředků a hodnotových žetonů oproti jejich počátečnímu stavu. 

K § 14 

Dále se v denním herním výkaznictví evidují údaje za každý hrací stůl živé hry. Hracím 

stolem živé hry se v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) vyhlášky rozumí jen ty hrací 
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stoly, na nichž je provozována živá hra, ve které účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi 

nebo jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje, neboť údaje za stoly živé 

hry, na nichž je provozována živá hra formou turnaje se evidují podle ustanovení § 15 

vyhlášky. Hrací stůl živé hry, jak je upraveno např. v ustanovení § 72 odst. 3 zákona 

o hazardních hrách, obsahuje za účelem evidování transakcí s hodnotovými žetony 

a peněžními prostředky pokladnu pro dotování žetonů, pokladnu na bankovky a mince 

a pokladny na spropitné. Obdobně jako v pokladně kasina se tak u hracích stolů evidují stavy 

hodnotových žetonů a peněžních prostředků za tyto pokladny v jednotlivých nominálních 

hodnotách s rozdělením podle měny, a to jejich počáteční a konečný stav. Dále se, v případě, 

že provozovatel živé hry v herním plánu tuto možnost upravuje, eviduje stav výše možné 

výhry určené na základě kumulování části vkladů u příslušného hracího stolu živé hry, 

tedy tzv. jackpot. Jedná se o výši možné výhry, která se kumuluje z části vkladů z her živé 

hry, které na daném hracím stole živé hry proběhnou, za účelem jejího vyplacení, popřípadě 

části této možné výhry, na základě v herním plánu uvedené herní kombinace nebo jiného 

výsledku hry. Eviduje se právě a pouze ta výše možné výhry, která se na základě počtu 

proběhlých her a výše vkladů do hry průběžně mění. Dále se kromě počátečních a konečných 

stavů evidují také celkové hodnoty jednotlivých operací s peněžními prostředky 

a hodnotovými žetony, které jsou z pokladen a do pokladen prováděny, a to vždy souhrnně 

podle jejich typu. 

Varianta I – uvede se též následující: 

Nově se na základě zákona o dani z hazardních her v denním herním výkaznictví eviduje 

za každou hru živé hry, která na daném hracím stole živé hry proběhla, celkový úhrn sázek, 

doprovodných plnění, výher vyplacených účastníkům živé hry a vrácených doprovodných 

plnění k živé hře, která se vrací na základě jiného právního důvodu než opravy. Hrou živé hry 

se rozumí každá jednotlivá hra, která na hracím stole živé hry proběhla ve smyslu herního 

procesu spočívajícího ve vložení sázek a případných dalších vkladů jednotlivými sázejícími 

u hracího stolu živé hry, rozdání karet nebo jiné úkony související s určením herních 

kombinací a vyplacení výhry nebo výher na základě výsledku hry určeného náhodným 

procesem. Termín hra živé hry je tak nutno odlišovat od termínu živá hra, která je v kasinu 

provozována (viz odůvodnění k § 12). 

K § 15 

Údaje za každý turnaj živé hry obsahují obdobné údaje, jako jsou evidovány podle § 
14, ale evidují se ke každému konkrétnímu turnaji živé hry nehledě na počet hracích 
stolů, na nichž se odehrávají. Odstavec 2 dále upravuje vedení denního herního 
výkaznictví, jedná-li se o turnaj živé hry konaný ve více provozních dnech, v takovém 
případě obsahuje denní herní výkaznictví údaje o těch skutečnostech, které 
v příslušném provozním dni nastaly. Vícedenní turnaj je v denním herním výkaznictví 
označen údajem, ze kterého plyne, o jakou část turnaje se jedná. 

K § 16 

Údaje za každou živou hru, která je v kasinu provozována (k tomu, co se rozumí živou hru, 

která je v kasinu provozována, viz odůvodnění k § 12), obsahují vybrané souhrnné údaje 

evidované podle ustanovení § 14 a 15 vyhlášky, čímž je zajištěno podání souhrnné informace, 

sloužící zejména pro případy, kdy je živá hra, která je v kasinu provozována, provozována 

na více hracích stolech živé hry, nebo je-li za provozní den odehráno více turnajů téže živé 

hry, resp. jejího poddruhu. 
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K § 17 

Ustanovení § 17 vyhlášky stanoví vybrané položky uvedené v ustanoveních § 13 až 16 

vyhlášky, které provozovatel zasílá rovněž v souhrnu za kalendářní měsíc. S ohledem 

na administrativní přiměřenost se jedná pouze o nejdůležitější údaje související s pohybem 

peněžních prostředků a hodnotových žetonů, které jsou nezbytné pro stanovení základu daně 

z hazardních her. 

K § 18 až § 21 

Požadavky kladené na denní herní zápis se do značné míry shodují s těmi kladenými na denní 

herní výkaznictví, avšak s přihlédnutím k povaze hry bingo jsou údaje, které je provozovatel 

povinen evidovat, méně rozsáhlé (např. neexistuje hazardní hra bingo provozovaná jako 

turnaj).  

Lze shrnout, že denní herní zápis je podle § 11 též primárně veden v denní podobě, avšak 

zároveň se zasílá souhrnně za kalendářní měsíc. Ustanovení § 18 stanoví uspořádání denního 

herního zápisu, kdy denní herní zápis je veden za jednotlivé dny označené kalendářním dnem, 

ve kterém byl provozní den započat, a dělí se na údaje za každou hru bingo a za pokladnu 

kasina. Dále je každá hra bingo označena názvem hry, jedinečným identifikátorem, 

nebo pořadovým číslem hry binga, a stanovenou výší sázky za jeden sázkový tiket. Obdobně 

jako v případě denního herního výkaznictví údaje za každou hru bingo obsahují vybrané údaje 

evidované podle ustanovení § 19, přičemž jsou následně uvedeny v rámci denního herního 

zápisu souhrnně. V případě údajů, které jsou evidovány ve vztahu k pokladně kasina, 

§ 20 stanoví, že je evidován celkový úhrn ostatních plnění a celkový úhrn vrácených ostatních 

plnění v případě, že se tato plnění vztahují k bingu. Také tyto údaje se dále evidují souhrnně. 

K § 22 

Ustanovení § 22 stanoví způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat ve smyslu 

učinění podání provozovatelem hazardní hry vůči orgánům vykonávajícím státní správu 

v oblasti provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách. Informace a data jsou 

přitom oznamována a zasílána vždy prostřednictvím formuláře umístěného na internetové 

stránce Celní správy České republiky, tedy v elektronické podobě.  

Informace a data je možné oznamovat a zasílat datovou zprávou s ověřenou identitou 

provozovatele nebo jeho zástupce způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 

nebo jiným způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu 

(tj. uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). 

K § 23 

Přechodné ustanovení upravuje, jakým způsobem se evidují herní a finanční data pro první 

den účinnosti vyhlášky. Ustanovení § 23 stanoví pro tento případ obdobný princip, který je 

upraven pro provozní dny, které jsou prvním kalendářním dnem zdaňovacího období daně 

z hazardních her, tedy že denní herní výkaznictví za tento den obsahuje veškeré údaje, 

ze kterých je zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v souvislosti 

s provozováním her v kasinu a průběh hry a pohyb peněžních prostředků v souvislosti 

s provozováním binga za tento kalendářní den, i pokud by jinak podle § 11 náležely tyto údaje 

do denního herního výkaznictví za předchozí provozní den.  
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K § 24 

Účinnost vyhlášky se stanoví od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni vyhlášení vyhlášky. Stanovení účinnosti tímto způsobem zajišťuje, že vyhláška nabyde 

účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce, a tudíž denní herní výkaznictví za první měsíc 

účinnosti bude obsahovat údaje za celý kalendářní měsíc, a zároveň se poskytne dostatek času 

Ministerstvu financí a provozovatelům živé hry v kasinu, kterým bylo vydáno povolení již 

podle nové právní úpravy, provést úkony nezbytné k implementaci úpravy obsažené v této 

vyhlášce.  
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