
III. 

 

Odůvodnění 

 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

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

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

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

Aby došlo k plynulému přechodu na novou regulaci, ustanovení § 141 zákona o hazardních 

hrách vymezuje nabytí účinnosti ustanovení souvisejících s povolovacím řízením dnem 

vyhlášení zákona o hazardních hrách, tedy 15. června 2016. Povolení k provozování 

hazardních her nelze vydat bez přiloženého dokumentu o odborném posouzení a osvědčení 

o provozuschopnosti, kterým osoba pověřená Ministerstvem financí potvrzuje splnění 

technických požadavků podle zákona o hazardních hrách. S ohledem na účinnost zmocnění 

budou požadavky na výstupní dokumentaci vydanou před nabytím účinnosti  této vyhlášky 

zajištěny prostřednictvím podmínek stanovených v pověření. Navrhovaná právní úprava pak 

stanoví požadavky na minimální náležitosti těchto výstupních dokumentů a jejich poskytování 

orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto 

zákona v souladu s ustanovením § 133 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách od 1. ledna 

2017. 

Loterní zákon v současné době neupravuje požadavky na minimální náležitosti výstupních 

dokumentů odborného posuzování a osvědčování. Náležitosti výstupních dokumentů se tak 

dříve řídily českou technickou normou ČSN EN ISO/IEC 17020:2012, Posuzování shody – 

Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Tyto obecné požadavky 

na výstupní dokumenty odborného posuzování a osvědčování však dostatečně neodráží 

specifické podmínky v oblasti hazardních her. Těmi jsou zejména skutečnost, že výstupní 

dokumenty samy o sobě nezakládají žádná práva provozovat zařízení na základě kladného 

výsledku posouzení, ale jsou pouze podkladem pro správní řízení, kdy až kladný výstup 

příslušného správního řízení zakládá oprávnění hazardní hry provozovat. Právě v souvislosti 

s dezinterpretací právních účinků výstupního dokumentu odborného posuzování 

a osvědčování došlo k současnému bezprecedentnímu rozšíření nelegálního provozování 

hazardních her. S ohledem na tuto skutečnost došlo ke změně správní praxe v této oblasti 

a nyní jsou náležitosti výstupních dokumentů stanoveny přímo v pověření k výkonu 

odborného posuzování a osvědčování v oblasti hazardních her a odrážejí specifickou povahu 

této oblasti podnikání. V souvislosti se zrušením zákona o loteriích tak dochází pouze 

k přesunu této úpravy do prováděcí vyhlášky k ustanovení § 133 odst. 1 písm. c) zákona 

o hazardních hrách. Po stránce obsahové tak ve věci náležitostí výstupních dokumentů 

dochází pouze k drobným změnám vyplývajícím ze změn výstupních dokumentů podle nové 

regulace. Požadavky na výstupní dokumenty jsou požadavky minimální, tedy tyto požadavky 

musí být vždy splněny. Pověřená osoba však má možnost zahrnout do obou výstupních 

dokumentů další informace dle svého uvážení. 

V případě, že by navrhovaná právní úprava nebyla přijata, nebylo by možné, aby pověřená 

osoba řádně vykonávala činnost, ke které byla na základě zákona o hazardních hrách 

pověřena, tj. nemohla by posuzovat a osvědčovat splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 

zákona o hazardních hrách, resp. by nemohla vydávat výstupní dokumenty o provedení této 
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činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon o hazardních hrách váže udělení základního 

povolení a následně povolení k umístění herního prostoru na výstupní dokumenty vydávané 

pověřenou osobou, došlo by v důsledku k nemožnosti aplikace zákona o hazardních hrách, 

resp. nebylo by možné legálně provozovat žádné hazardní hry.   

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

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

a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 133 odst. 1 písm. c) 

zákona o hazardních hrách, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 15. června 2016. Podle 

tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví vyhláškou požadavky na minimální náležitosti 

výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům 

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

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. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 

Způsob poskytování výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčení 

o provozuschopnosti orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních 

her stanovený v navrhované právní úpravě nemá žádné hospodářské, finanční ani jiné dopady 

na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Přístup k výše uvedeným dokumentům pak 

lze ze strany státních orgánů získat bezplatně.  

V případě dopadů na hospodářské subjekty, pověřené osoby, lze předpokládat pouze nízké 

finanční dopady, které spočívají ve vytvoření archivu výše uvedených výstupních dokumentů 

a zřízení dálkového přístupu k tomuto archivu, avšak nelze předem odhadovat finanční 

náročnost, neboť záleží na dosavadní IT infrastruktuře hospodářských subjektů. Vzhledem 

k jejich činnosti je ale zřejmé, že pověřené osoby archivem svých výstupních dokumentů 

disponují, a jedná se tak pouze o způsob jeho zpřístupnění orgánům vykonávajícím státní 

správu v oblasti provozování hazardních her. Navrhovaná právní úprava má však pozitivní 

sociální dopady na hospodářské subjekty, neboť bez zvláštní úpravy spočívající v možnosti 

poskytování výstupních dokumentů dálkovým přístupem by bylo nutné postupovat 

dle správního řádu, tedy zasílat dokumenty datovou schránkou všem orgánům vykonávajícím 

státní správu v oblasti provozování hazardních her, jejichž počet přesahuje 6.000, což by bylo 

spojeno s vysokými administrativními nároky.  

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na podnikatelské prostředí, neboť navrhovaná 

povinnost doléhá pouze na omezený počet subjektů, pravděpodobně ne více než 5 subjektů. 

Povinné subjekty přitom představují osoby, které Ministerstvo financí pověří k ověřování 

splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 zákona o hazardních hrách potencionálními 

provozovateli hazardních her. Vzhledem k počtu subjektů, které jsou akreditovány pro 

odborné posuzování, zkoušení a inspekci technických herních zařízení, což je předpokladem 
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pro vydání rozhodnutí o pověření, lze předpokládat pouze výše uvedený počet subjektů. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na životní prostředí.    

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Na základě zhodnocení dopadů navrhovaného řešení lze konstatovat, že navrhovaná úprava 

má pouze nepřímý dopad do ochrany soukromí a osobních údajů. 

6. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

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

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

7.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

8. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 

Navrhovaná právní úprava je převzetím stávající správní praxe do prováděcí legislativy, 

přičemž materiálně nedochází k výraznějším změnám. S ohledem na to, že návrh vyhlášky 

nepřináší nové a rozsáhlé dopady, nebyla k němu vypracována Zpráva z hodnocení dopadů 

regulace (viz čl. 3.6  a 3.8. písm. g) bodu I Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA)). 
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II. Zvláštní část 

K § 1 

Řádné provozování hazardních her dle zákona o hazardních hrách klade na provozovatele 

povinnost zajistit, aby hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry 

provozovány, splňovaly požadavky tohoto zákona. Splnění těchto požadavků ověřuje 

pověřená osoba, přičemž následně vydává výstupní dokumenty odborného posouzení 

a osvědčení. Jedním z těchto dokumentů je odborné posouzení. Stanovení minimálních 

náležitostí na obsah tohoto dokumentu je naprosto zásadní pro zajištění řádného provozování 

hazardních her, neboť odborné posouzení je jedním ze základních podkladů pro rozhodnutí 

Ministerstva financí o vydání povolení k provozování. V případě, že by Ministerstvo financí 

závazně nestanovilo minimální náležitosti tohoto dokumentu, mohlo by vzhledem k mnohosti 

subjektů, které budou oprávněny ověřovat splnění požadavků uvedených v zákoně 

o hazardních hrách, docházet k nejednotnosti obsahu dokumentu odborného posouzení.  

Minimální náležitosti odborného posouzení do značné míry přebírají minimální náležitosti 

na inspekční zprávy, které vydávají inspekční orgány při posuzování shody dle požadavků 

uvedených v české technické normě ČSN EN ISO/IEC 17020:2012, Posuzování shody – 

Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Minimální náležitosti 

odborného posouzení stanoví základní požadavky na identifikaci dokumentu, předmětu 

posouzení, subjektu, který posouzení provádí a prohlášení o povaze dokumentu a posouzení. 

Toto je zásadní pro minimalizaci rizika možného zneužití tohoto dokumentu. Zásadní je pak 

dále požadavek na podrobnou charakteristiku předmětu posouzení a výsledek posouzení.  

K § 2 

Řádné provozování hazardních her dle zákona o hazardních hrách klade na provozovatele 

hazardních her povinnost zajistit, aby hazardní hry a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 

tyto hazardní hry provozovány, splňovaly požadavky tohoto zákona. Splnění těchto 

požadavků ověřuje pověřená osoba, přičemž následně vydává výstupní dokumenty odborného 

posouzení a osvědčení. Osvědčení o provozuschopnosti je v případě většiny druhů hazardních 

her výpisem z odborného posouzení, které obsahuje zejména výsledek posouzení a hodnoty 

jednotlivých parametrů. Dále, v případě technických her, které se z povahy věci vyznačují 

velkým množstvím jednotlivých koncových zařízení totožného modelu, lze vydat osvědčení 

o provozuschopnosti i pro takové koncové zařízení, které nebylo přímo předmětem posouzení, 

ale je totožné s modelem koncového zařízení, které bylo posouzeno. V tomto případě 

pověřená osoba prohlašuje shodu těchto zařízení a vydá osvědčení o provozuschopnosti, má 

však totožné náležitosti. Osvědčení o provozuschopnosti je podkladem pro vydání rozhodnutí 

o základním povolení a povolení k umístění herního prostoru. Dále je důležitým podkladem 

pro orgány vykonávající státní dozor nad dodržováním podmínek stanovených v zákoně 

o hazardních hrách.  

 

K § 3 

Ustanovení upravuje způsob poskytování výstupních dokumentů odborného posuzování 

a osvědčování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her. 

Možnost ověření žadatelem nebo provozovatelem předloženého dokumentu s dokumentem 
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evidovaným pověřenou osobou je naprosto zásadní nejen pro správní řízení o povolení 

k umístění herního prostoru, ale především pro efektivní výkon státního dozoru v oblasti 

provozování hazardních her.  

Vzhledem k povaze dokumentu odborného posouzení je nutné, aby tento dokument byl 

poskytnut orgánům vykonávajícím státní správu v dané oblasti v celém svém rozsahu 

v univerzálně použitelném formátu, neboť obsahuje komplexní posouzení zařízení, 

prostřednictvím kterého má být provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, včetně uvedení 

použitých metod, výsledku posouzení a hodnot jednotlivých parametrů, které jsou stanoveny 

v právních předpisech upravujících hazardní hry. Osvědčení o provozuschopnosti je pak 

pouze výpisem z odborného posouzení nebo prohlášením parametrické shody individuálně 

určených zařízení, prostřednictvím kterých má být provozována hazardní hra, s modelově 

totožným již posouzeným zařízením. Jedná se tak v podstatě o zkrácenou verzi odborného 

posouzení s uvedením pouze vybraných údajů. Vzhledem k uvedenému tak není 

bezpodmínečně nutné, aby pověřená osoba poskytla tento dokument orgánům vykonávajícím 

státní správu v oblasti provozování hazardních her v celém svém rozsahu, ale je dostačující, 

poskytne-li vyjmenované údaje, které zaručí řádný výkon státní správy v této oblasti. Je 

nutné, aby orgán vykonávající státní správu měl možnost vyhledat osvědčení 

o provozuschopnosti na základě uvedení výrobního čísla zařízení, prostřednictvím kterého má 

být provozována hazardní hra, nebo jedinečného identifikátoru osvědčení 

o provozuschopnosti. 

Navrhovaný způsob požaduje, aby pověřená osoba poskytla k dokumentu odborného 

posouzení a vyjmenovaným údajům z osvědčení o provozuschopnosti přístup formou 

dálkového připojení k jejímu archivu. Navrhovaný způsob je dočasným řešením poskytování 

výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčení o provozuschopnosti orgánům 

vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her do spuštění informačního 

systému provozování hazardních her. Následně bude přístup těchto orgánů k dokumentům 

odborného posuzování a osvědčení o provozuschopnosti řešen v rámci centrálního úložiště, 

které je součástí informačního systému provozování hazardních her. 

 

K § 4 

Navrhuje se stanovit účinnost od 1. 1. 2017, neboť v tento den nabyde účinnosti zmocnění 

pro vydání tohoto prováděcího předpisu.  
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