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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV. 

 

Návrh vyhlášky Ministerstva financí o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich 

poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. srpna 2016, s termínem dodání 

stanovisek do 22. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy  Bez připomínek  

Ministerstvo kultury  Bez připomínek  

Ministerstvo obrany  Bez připomínek  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní rozvoj  Bez připomínek  

Ministerstvo průmyslu a obchodu § 1 odst. 1 Pokud je navrhovaný předpis prováděcím předpisem k zákonu č. 

186/2016 Sb., tak se jeví poněkud nestandardní, že se vztahuje i na 

neurčitý okruh právních předpisů upravujících hazardní hry. Tato 

úprava neposkytuje dostatečnou jistotu adresátům právní normy a 

lze pochybovat o její konformitě s ohledem na zmocnění, které je 

prováděno. 

Nevyhověno. 

V rámci odborného posouzení je třeba 

posoudit, zda zařízení, jehož 

prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry, 

splňuje požadavky stanovené nejen 

v zákoně o hazardních hrách, ale také 

v prováděcích předpisech, jedná se 

tedy obecně o soulad s požadavky 

stanovenými v právních předpisech 

upravujících hazardní hry. Tento 

požadavek vychází právě ze zákona o 

hazardních hrách, neboť ten v 

ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) 

stanoví, že rozsah technických 

parametrů pro zařízení, jejichž 

prostřednictvím jsou hazardní hry 

provozovány, a požadavky na ochranu 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

a uchovávání herních a finančních dat 

a jejich technické parametry, budou 

pro jejich povahu upraven vyhláškou. 

 § 3 odst. 4 Zakotvovat povinnost do podzákonného právního předpisu odporuje 

ústavnímu pořádku 

Nevyhověno. 

§ 133 odst. 1 písm. c) zákona o 

hazardních hrách požaduje, aby 

podzákonný předpis upravil mimo jiné 

požadavky na poskytování výstupních 

dokumentů orgánům vykonávajícím 

státní správu v oblasti provozování 

hazardních her. Požadavek na přístup 

do archivu výstupních dokumentů 

pověřené osoby pro příslušné orgány 

je tak v souladu s právním rámcem, 

neboť povinnost byla stanovena 

zákonem a zde je upraven pouze 

způsob jejího splnění. 

 § 4 Doporučujeme zakotvit dostatečnou legisvakanční lhůtu. Vyhověno. 

 Podpisová 

doložka 

Podle přílohy č. 3 Legislativních pravidel vlády se podpisová 

doložka uvádí ve tvaru "Ministr:" 

Vyhověno. 

Ministerstvo spravedlnosti § 4 Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na nesprávně navrženou 

účinnost navrhované vyhlášky („dnem jejího vyhlášení“). Zákon č. 

186/2016 Sb., o hazardních hrách, včetně zmocňovacího ustanovení 

§ 133 k vydání navrhované vyhlášky, nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 2017. Navrhovaná vyhláška by měla nabýt účinnosti nejdříve 

dnem, k němuž nabývá účinnosti zákonné zmocnění pro vydání 

vyhlášky. Navrhované ustanovení o účinnosti vyhlášky 

doporučujeme upravit tak, aby účinnost vyhlášky nepředcházela 

účinnosti zákonného zmocnění obsaženého výlučně v § 133 zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.  

Vyhověno. 

Ministerstvo školství‚ mládeže a 

tělovýchovy 

 Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra § 1 Doporučujeme vypustit odstavec 1, neboť zákonné zmocnění Nevyhověno. 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

umožňuje (resp. vyžaduje) stanovení náležitostí odborného 

posouzení, nikoli však definice tohoto pojmu. V tomto případě by 

totiž nešlo o provedení zákona, nýbrž o jeho doplnění. Takový 

postup je z ústavního hlediska (viz čl. 79 odst. 3 Ústavy) 

nepřijatelný. 

Stejně tak jako § 133 odst. 1 písm. c) 

ZHH hovoří o „dokumentech 

odborného posuzování a 

osvědčování“, tak i § 110 odst. 1 ZHH 

používá společný pojem „výstupní 

dokumenty odborného posouzení a 

osvědčení“, který v sobě zahrnuje jak 

dokument Odborného posouzení, tak i 

dokument Osvědčení o 

provozuschopnosti. Pojem „odborné 

posuzování a osvědčování“ souhrnně 

označuje činnost vykonávanou 

pověřenými osobami. Toto ustanovení 

tak není definicí pojmu ale určením, 

na který typ dokumentu se uplatní 

následující podmínky uvedené v § 1 

předmětné vyhlášky. Ministerstvo 

financí je tak toho názoru, že znění 

ustanovení je v souladu s právním 

řádem ČR. 

  Doporučujeme vyjasnit, co jsou „právní předpisy upravující 

hazardní hry“, když samotný zákon o hazardních hrách ve svém § 

109 odst. 1 požaduje, aby byly splněny „požadavky podle tohoto 

zákona“. 

 

Nevyhověno. 

V rámci odborného posouzení je třeba 

posoudit, zda zařízení, jehož 

prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry, 

splňuje požadavky stanovené nejen 

v zákoně o hazardních hrách, ale také 

v prováděcích předpisech, jedná se 

tedy obecně o soulad s požadavky 

stanovenými v právních předpisech 

upravujících hazardní hry. Tento 

požadavek vychází právě ze zákona o 

hazardních hrách, neboť ten v 

ustanovení § 133 odst. 1 písm. b) 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

stanoví, že rozsah technických 

parametrů pro zařízení, jejichž 

prostřednictvím jsou hazardní hry 

provozovány, a požadavky na ochranu 

a uchovávání herních a finančních dat 

a jejich technické parametry, budou 

pro jejich povahu upraveny vyhláškou.  

  Z formulace § 1 odst. 5 písm. a) pak není dostatečně zřejmé, s čím 

by měla být vyhodnocována shoda jednotlivých parametrů zařízení. 

Vyhověno. 

 § 1 odst. 1 Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit čárku za slovem „hra“, 

stejně jako v odst. 5 písm. a). 

Nevyhověno. 

V případě věty „jehož prostřednictvím 

má být provozována hazardní hra“ se 

jedná o větu vloženou a čárka za 

slovem „hra“ je tak v souladu 

s pravidly pravopisu. 

 § 1 odst. 2 

písm. i) 

Doporučujeme nahradit slovo „funkce“ slovem „funkci“. Vyhověno. 

 § 3 Navrhované řešení poskytování výstupních dokumentů odborného 

posuzování není dle našeho mínění v návrhu dostatečně 

dopracováno. Předkladatel ani nenastiňuje, jakou podobu by 

zamýšlený archiv výstupních dokumentů pověřené osoby měl mít 

a zejména, jak by mělo být zaručeno, že bude orgánům 

vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her 

přístupný (a že jej vůbec na internetu najdou) a zároveň bude 

zajištěna ochrana před neoprávněným přístupem k informacím, 

jejich zveřejnění není žádoucí (osobní údaje či informace 

technického charakteru). V předloženém návrhu není ani ošetřen 

dočasný charakter tohoto řešení, o kterém se zmiňuje komentář ve 

zvláštní části odůvodnění. 

 

Nevyhověno.  

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, 

resp. úložišti. Skutečnost, že není 

konkrétně uvedeno, jakým způsobem 

má být dálkový přístup do úložiště 

zajištěn, byl vybrán z toho důvodu, že 

jednotlivé potencionální pověřené 

osoby již v tento okamžik úložištěm 

disponují a vzhledem k přípravě 

Agendového informačního systému 

pro gambling (dále jen „Aisg“), který 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

přístup k výstupním dokumentům 

formou úložiště nahradí, a jedná se 

tak pouze o mezitímní řešení, se jeví 

jako nehospodárné požadovat 

vytvoření unifikovaného úložiště 

všemi pověřenými osobami. Obdobná 

situace je u požadavku na zabezpečení 

vzdáleného přístupu do úložiště, neboť 

forma vzdáleného přístupu přímo 

souvisí s podobou úložiště. 

Nad rámec uvedeného uvádíme, že 

ohledně navrhovaného způsobu 

poskytování výstupních dokumentů 

potencionální pověřené osoby (tj. 

subjekty které vyjádřilo o pověření 

zájem) nevyjádřily žádné námitky.  

V návaznosti na ustanovení § 110 

odst. 3 písm. c) zákona o hazardních 

hrách Ministerstvo financí 

v rozhodnutí o pověření k odbornému 

posuzování a osvědčování stanoví 

podmínky pro pověřené osoby 

bezodkladně sdělit způsob připojení a 

vlastní přihlašovací údaje 

k příslušnému úložišti všem 

příslušným orgánům formou 

stanovenou správním řádem, v této 

oblasti tedy nepředpokládáme jakékoli 

problémy. 

Dle názoru Ministerstva financí není 

nutné v textu vyhlášky uvádět, že se 

spuštěním Aisg dojde k novelizaci 

předpisu, neboť toto konstatování 

nemá preskriptivní charakter. Toto je 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

ostatně podrobně uvedeno v důvodové 

zprávě. 

 § 3 S ohledem na definici pojmu „archiv“ v § 2 písm. c) zákona o 

archivnictví a spisové službě je třeba použít jiný výraz, např. 

úložiště. 

*Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

 § 3 Odstavec 2 požadujeme revidovat s ohledem na § 5 až 7 vládního 

návrhu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce (aktuálně senátní tisk č. 306) a na základě vyhodnocení 

povahy pověřené osoby a jí poskytovaných dokumentů (zda jde o 

výkon působnosti v oblasti veřejné správy nebo o spíše 

soukromoprávní úkon). 

*Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. 

 § 3 odst. 3 Doporučujeme ustanovení zpřesnit, neboť s ohledem na použití 

slova „zejména“ v návětí odstavce 3 není dostatečně jednoznačně 

vymezeno, jaké údaje by měly být poskytovány. 

Nevyhověno. 

Dané ustanovení formou 

neuzavřeného výčtu uvádí, které 

informace je nutné vždy 

zpřístupněním údajů poskytnout. 

Ministerstvo financí stanoví minimální 

rozsah informací, avšak pověřená 

osoba má možnost zpřístupnit i další 

doplňující informace. 

 Podpisová 

doložka 

Dle našeho názoru by v souladu s přílohou č. 3 Legislativních 

pravidel vlády mělo být v závěru návrhu vyhlášky u podpisu 

uvedena pouze funkce „ministr financí“ a nikoli i „1. místopředseda 

vlády“. 

Vyhověno částečně. 

Plně vyhověno připomínce MPO. 

Ministerstvo zahraničních věcí  Bez připomínek  

Ministerstvo zdravotnictví  Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství Obecně V návrhu novely se často (8 x) opakuje slovo „zejména“, které 

připouští demonstrativní výklad textu vyhlášky, což nepřispívá k 

právní jistotě adresátů předložené právní normy.  

Doporučujeme proto slovo „zejména“ omezit a při výčtu možností 

používat taxativní výčet. 

Nevyhověno. 

Dané ustanovení formou 

neuzavřeného výčtu uvádí, které údaje 

musí být ve výstupních dokumentech 

vždy uvedeny, avšak pověřená osoba 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

má možnost uvést i další doplňující 

údaje. 

 § 1 V § 1 doporučujeme slovo „komplexní“ nahradit slovem „celkové“. Vyhověno. 

 § 3 V § 3 doporučujeme slova „vzdáleným přístupem“ a „vzdálený 

přístup“ nahradit slovy „prostřednictvím dálkového přístupu“. 

C:\Users\10003738\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary 

Internet Files\Content.IE5\NTBA8GIR\olvý přístup   

Pojem „prostřednictvím dálkového přístupu“ se používá v 

základních právních normách českého právního řádu, jako je 

občanský zákoník, správní řád, zákon o veřejných zakázkách, 

stavební zákon atd. 

Nevyhověno. 

Ustanovení ve svém původním znění 

více odpovídá zmocnění v zákoně, a 

sice že „vyhláška stanoví požadavky 

na poskytování výstupních dokumentů 

odborného posuzování“, a nehrozí tak 

založení mylné představy o tom, že 

vyhláška zakládá povinnosti bez 

zákonného zmocnění. 

Ministerstvo životního prostředí  Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího 

Úřadu vlády 

 Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Místopředseda 

vlády pro vědu, výzkum a inovace a 

předseda Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace 

 Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Odbor 

kompatibility 

 Bez připomínek  

Akademie věd  Bez připomínek  

Asociace samostatných odborů  Bez připomínek  

Bezpečnostní informační služba  Bez připomínek  

Česká komora autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě 

 Bez připomínek  

Česká národní banka  Bez připomínek  

Česká stomatologická komora  Bez připomínek  

Českomoravská konfederace 

odborových svazů 

 Bez připomínek  
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

Český báňský úřad  Bez připomínek  

Český statistický úřad  Bez připomínek  

Český telekomunikační úřad  Bez připomínek  

Grantová agentura České republiky  Bez připomínek  

Hlavní město Praha Obecně V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme pododstavce  

nebo body oddělovat čárkou; pokud však text pododstavce nebo bod 

je samostatnou větou  

v jazykovém (nikoliv legislativním) smyslu, oddělovat je 

středníkem. 

Bere se na vědomí. 

 Obecně V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme normativní odkaz na jiný právní předpis doplnit 

odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto 

jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení. 

Bere se na vědomí. 

 § 2 odst. 2 

písm. g) 

bod 3 

V souladu s čl. 26 odst. 6 a čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme na konci slovo „a“ nahradit čárkou. 

Vyhověno. 

 § 3 odst. 3 Doporučujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„(3) Osvědčení o provozuschopnosti jsou poskytována 

zpřístupněním všech údajů, které jsou vedeny v archivu výstupních 

dokumentů pověřené osoby orgánům vykonávajícím státní správu  

v oblasti provozování hazardních her.“. 

Odůvodnění: 

Doporučujeme, aby osvědčení o provozuschopnosti byla 

poskytována orgánům vykonávajícím státní správu v dané oblasti v 

plném rozsahu, tj. nikoliv poskytnutím pouze vybraných 

zpřístupněných údajů. K takovému výběru údajů není, podle našeho 

názoru, dán důvod, tím spíše, že výstupní dokumenty poskytuje 

pověřená osoba orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her bezúplatně vzdáleným přístupem do 

archivu výstupních dokumentů pověřené osoby. Orgány 

vykonávající státní správu by měly mít možnost ověřit si všechny 

údaje vedené v archivu výstupních dokumentů u pověřené osoby. 

Nevyhověno. 

Vzhledem ke způsobu provádění 

kontrol namístě příslušnými orgány, 

nejčastěji celní správou, kdy 

vzdáleným přístupem do úložiště 

pověřené osoby kontrolující ověřuje 

shodnost provozovatelem 

předloženého dokumentu s údaji 

evidovanými v úložišti, se jeví jako 

nadbytečné administrativní zatížení 

požadovat po pověřených osobách, 

aby poskytovaly dokument v celém 

rozsahu. Dále je nutno uvést, že se 

jedná pouze o dočasné řešení, jakmile 

totiž bude spuštěn Aisg, budou 

dokumenty do tohoto systému 
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

nahrávány v celém rozsahu. 

Hospodářská komora § 1 odst. 1 Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 

„Odborné posouzení je výstupním dokumentem procesu odborného 

posuzování a osvědčování pověřené osoby, kterým se prokazuje 

splnění jednotlivých parametrů zařízení, jehož prostřednictvím má 

být provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, které jsou 

stanoveny v právních předpisech upravujících hazardní hry.“ 

Odůvodnění:  

Odborné posouzení je výstupním dokumentem „procesu odborného 

posuzování“ nikoliv „osvědčování“. Výstupním dokumentem 

„osvědčování“ je „Osvědčení o provozuschopnosti“.  

*Zásadní připomínka. 

Nevyhověno.  

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 § 1 odst. 2, 

písm. f) 

bod. 3, 4 a 

5 

Navrhujeme dotčené body upravit následovně: 

„3. výrobce a místo výroby softwaru nebo hardwaru, 

4. jméno a verzi softwaru, nebo typ hardwaru a nebo jeho modelové 

číslo a  

5. evidenční číslo zaregistrovaného modelu technického zařízení 

(pouze v případě kladného výsledku odborného posouzení). 

výrobní číslo v případě posouzení zařízení, jehož prostřednictvím 

má být provozována hazardní hra“. 

 

Odůvodnění:  

K bod 3): Údaj „Místo výroby“ software/hardware pověřené osobě 

obvykle znám není.  

K bod 4): Verze software - obvykle se jedná o číselné označení. U 

hardware jsou uváděny údaje: typ nebo číslo modelu. 

K bod 5: Odborné posouzení se váže na model/typ technického 

zařízení, nikoliv na konkrétní výrobní číslo. Výrobní číslo není u 

převážné většiny technických zařízení, předložených  

k odbornému posouzení, k dispozici, neboť se zpravidla posuzuje 

prototyp, referenční vzorek daného technické zařízení (nikoliv 

technické zařízení ze „sériové“ výroby). Výrobní číslo by bylo 

Vyhověno částečně. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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možno tedy uvést pouze v případě, že toto je u posuzovaného 

technického zařízení k dispozici. Výrobní číslo každého zařízení, 

jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra pak bude 

uvedeno v příslušném Osvědčení, jehož součástí je i registrační 

známka, jíž musí být toto zařízení označeno. Do bod 5. bylo tedy 

uvedeno „evidenční číslo zaregistrovaného modelu technického 

zařízení (pouze v případě kladného výsledku odborného 

posouzení)“. Evidenčního číslo zaregistrovaného modelu 

technického zařízení (kombinace HW a SW a jejich změn, která 

technické zařízení k provozování hazardních her definuje) je 

unikátním číslem, které je v případě kladného výsledku Odborného 

posouzení přiřazeno konkrétnímu posouzenému modelu 

technického zařízení a ten je pod tímto číslem následně 

zaregistrován a jednoznačně veden v databázi pověřené osoby.  

*Zásadní připomínka. 

 § 2 odst. 1 Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„1) Osvědčením o provozuschopnosti je výstupním dokumentem 

procesu osvědčování. 

 a) v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry, které byly přímo předmětem 

posouzení podle § 1, výpis z odborného posouzení, nebo 

b) v případě koncového zařízení, které je modelově identické s 

koncovým zařízením, které bylo samostatným předmětem posouzení 

nebo bylo posuzováno jako součást technického zařízení v případě, 

že jej nelze podle zákona upravujícího hazardní hry použít 

samostatně, prohlášení o parametrické shodě.“ 

Odůvodnění:  

Osvědčením o provozuschopnosti není výpis z odborného posouzení 

nebo prohlášení  

o parametrické shodě. Osvědčení o provozuschopnosti je výstupním 

dokumentem procesu osvědčování provozuschopnosti pověřené 

osob (viz taktéž označení tohoto dokumentu „Osvědčení o 

Vyhověno jinak. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAE9JL648)



Stránka 11 z 34 

 
  

Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

provozuschopnosti“ v § 2 odst. 2). Text upraven s ohledem na § 99 

odst. 2 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

Současně bylo upraveno uspořádání tohoto § 2 odst. 1 tak, že v odst. 

1 je uvedena definice Osvědčení o provozuschopnosti a v obsahové 

náležitosti Osvědčení o provozuschopnosti jsou přesunuty do § 2 

odst. 2. – vizte následující připomínku.  

*Zásadní připomínka. 

 § 2 odst. 2 Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

„(2) Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje:  

a) v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry, které byly přímo předmětem 

posouzení podle § 1, výpis z příslušného odborného posouzení 

pověřené osoby, nebo 

b) v případě koncového zařízení, které je modelově identické s 

koncovým zařízením, které bylo samostatným předmětem 

posouzení nebo bylo posuzováno jako součást technického zařízení 

v případě, že jej nelze podle zákona upravujícího hazardní hry 

použít samostatně, prohlášení pověřené osoby o parametrické 

shodě koncového zařízení dle tohoto písmena s příslušným 

odborným posouzením pověřené osoby, 

c) označení dokumentu „Osvědčení o provozuschopnosti“, 

d) prohlášení, že 

 1. osvědčení o provozuschopnosti je podkladem pro správní 

řízení o vydání povolení k provozování hazardních her a 

 2. kladné ani záporné posouzení shody s jednotlivými parametry, 

které jsou stanoveny v právních předpisech upravujících hazardní 

hry, nezakládá oprávnění k provozování zařízení, jehož 

prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo hazardní 

hry, 

e) jedinečný identifikátor osvědčení o provozuschopnosti a datum 

Vyhověno jinak. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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jeho vystavení, 

f) identifikační údaje pověřené osoby, která osvědčení o 

provozuschopnosti vydala, jméno, popřípadě jména, příjmení a 

funkce oprávněné fyzické osoby a její podpis, 

g) identifikační údaje objednatele osvědčení o provozuschopnosti, 

h) jedinečný identifikátor a datum vystavení odborného posouzení, 

na základě kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti,  

i) identifikaci předmětu osvědčení o provozuschopnosti, která 

obsahuje zejména jeho 

 1.  název, 

 2.  základní charakteristiku, 

 3.  výrobce a místo výroby softwaru nebo hardwaru, a  

 4.   jméno a verzi softwaru, nebo typ hardwaru a nebo jeho 

modelové číslo a  

 5.  výrobní číslo v případě osvědčení o provozuschopnosti 

zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra,  

j) hodnoty jednotlivých parametrů zařízení, jehož prostřednictvím 

má být provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, které jsou 

stanoveny v právních předpisech upravujících hazardní hry u těch 

parametrů, které lze hodnotově vyjádřit, a 

k) dobu platnosti osvědčení o provozuschopnosti, která nesmí 

překročit dobu platnosti odborného posouzení, na základě kterého 

bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti. 

Odůvodnění:  

§ 2 odst. 2 písm. a) a b) – sem byly přesunuty obsahové náležitosti 

dokumentu Osvědčení o provozuschopnosti, které byly původně 

uvedeny v § 1, čímž došlo k úpravě řady písmen – původní písm. a) 

odsunuto na pozici c) atd. 

§ 2 odst. 2 písm. i) [původní písm. g)] bod 3 a 4 - Údaj „Místo 
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výroby“ software/hardware pověřené osobě obvykle znám není. 

Verze software - obvykle se jedná o číselné označení.  

U hardware jsou uváděny údaje: typ nebo číslo modelu.  

*Zásadní připomínka. 

 § 3 odst. 2 Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 

„(2) Odborná posouzení jsou poskytována v elektronické podobě 

opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo v podobě 

naskenované kopie originálu odborného posouzení opatřené 

příslušným podpisem a razítkem pověřené osoby“. 

Odůvodnění:  

Doplněna možnost poskytnutí výstupního dokumentu (Odborné 

posouzení) orgánu vykonávající státní správu formou naskenované 

kopie originálu odborného posouzení opatřené příslušným podpisem 

a razítkem pověřené osoby.  

• Elektronický podpis resp. příslušný kvalifikovaný certifikát 

osoby a příp. i certifikační autority má omezenou dobu platnosti. 

Mohou se vyskytnout problémy s ověřením platnosti, protože 

možnost ověření končí právě okamžikem, kdy končí řádná doba 

platnosti certifikátu, na kterém je podpis založen. 

• Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že je dokument 

poskytován formou řízeného přístupu do vnitřní databáze pověřené 

osoby, která uschová naskenované kopie originálů vydaných 

odborných posouzení (své výstupní dokumenty nevydává v 

elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem), lze 

považovat toto poskytnutí orgánu vykonávající státní správu tzn. 

čerpání z této databáze, za poskytnutí dokumentu dostatečně 

ověřeného.  

*Zásadní připomínka. 

Vyhověno částečně. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 Připomínka 

k názvu 

vyhlášky 

Navrhujeme předpis nazvat následovně: 

„Návrh vyhlášky o požadavcích na minimální náležitosti výstupních 

dokumentů odborného posuzování a osvědčování a poskytování 

těchto dokumentů orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her“. 

Nevyhověno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Odůvodnění:  

Název srozumitelněji vymezuje obsah úpravy. 

 § 2 odst. 2 Doporučujeme do dotčeného odstavce vložit nové písmeno, které 

zní následovně: 

„Registrační známku, která má formu samolepícího štítku a je 

součástí každého jednotlivého Osvědčení o provozuschopnosti 

vystaveného pověřenou osobou. Registrační známka slouží k 

jednoznačnému prokázání a viditelné identifikaci každého 

jednotlivého technického zařízení nebo herního místa technického 

zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra, 

nebo hazardní hry, že je toto osvědčeno jako provozuschopné a že 

příslušné Osvědčení o provozuschopnosti pro technické zařízení 

nebo herní místo technického zařízení je platné. Vylepení 

registrační známky na přístupném a viditelném místě technického 

zařízení nebo herního místa technického zařízení, jehož 

prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo hazardní 

hry provádí provozovatel. Registrační známka obsahuje 

1. číslo registrační známky, 

2. dobu platnosti Osvědčení o provozuschopnosti, 

3. bezpečnostní prvek (hologram), a 

4. výrobní číslo technického zařízení, jehož prostřednictvím je 

hazardní hra provozována.“ 

Odůvodnění: 

Doporučujeme zachovat „Registrační známku“ jako v praxi velmi 

osvědčený a účinný prvek kontroly (jednoduchý a jednoznačný 

identifikátor pro účely a využití při činnosti kontrolního orgánu). 

Registrační známka je přímo navázána na konkrétní Osvědčení o 

provozuschopnosti konkrétního technického zařízení, jehož je 

současně součástí a obsahuje veškeré rozhodné údaje nutné pro 

posouzení legálního provozování hazardních her na místě jejich 

provozování. V souvislosti s potřebou předložení Osvědčení o 

provozuschopnosti konkrétního technického zařízení v rámci řízení 

o povolení musí žadatel, resp. následně provozovatel po případném 

pozitivním výsledku řízení tzn. vydání „Rozhodnutí“ příslušného 

Nevyhověno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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správního orgánu, na jehož základě se povolí provozování hazardní 

hry na daném technickém zařízení, Registrační známku (která je ve 

formě odnímatelného samolepícího štítku) z příslušného Osvědčení 

odejmout a vylepit na „povolené“ technické zařízení za účelem 

jednoznačného prokázaní a viditelné identifikace.  

Z důvodu zachování konzistence s ustanoveními zákona č. 186/2016 

Sb. o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), která definují pouze dva 

dokumenty vydávané pověřenou osobou, a to dokumentu o 

„odborném posouzení a osvědčení o provozuschopnosti“ [písm. f) § 

88 ZHH], a dokumentu o „osvědčení o provozuschopnosti pro 

každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra 

provozována“ [písm. c) § 99 ZHH]. Navrhujeme, aby Registrační 

známka nebyla dalším samostatným dokumentem, ale nýbrž, aby 

tato byla pouze součástí již zákonem definovaného dokumentu 

„osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož 

prostřednictvím je hazardní hra provozována“. 

 § 1 odst. 2, 

písm. b) 

bod 3 

Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 

„odborné posouzení je podkladem pro správní řízení o vydání 

základního povolení k provozování hazardních her“. 

Odůvodnění:  

Upřesněna definice „základní“ povolení“ -  dáno do souladu s 

pojmem používaným v ZHH. 

Vyhověno 

 § 2 odst. 2 

písm. a) a 

b) 

Doporučujeme dotčená písmena vypustit. 

Odůvodnění:  

Pověřená osoba nemůže vydat osvědčení o provozuschopnosti bez 

příslušného odborného posouzení, na nějž se odkazuje – viz bod f) 

[dříve d]: „jedinečný identifikátor a datum vystavení odborného 

posouzení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení o 

provozuschopnosti“. 

Nevyhověno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 § 3 odst. 2 Lze také navrhnout poskytnutí výstupního dokumentu (Odborné 

posouzení) orgánu vykonávajícího státní správu nahráním do 

interního archivu Ministerstva financí ČR. 

Odůvodnění: 

Nevyhověno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Podobným způsobem jsou vyžadovány/zasílány tabulky s 

vystavených Osvědčení o provozuschopnosti, tzn. pod přiděleným 

unikátním ID dané osoby/zástupce pověřené osoby. Takto lze 

případně i ošetřit situaci, kdy ne všichni pracovníci orgánu 

vykonávající státní správu mají přístup na veřejnou síť. 

Konfederace umění a kultury  Bez připomínek  

Národní bezpečnostní úřad  Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad  Bez připomínek  

Nejvyšší soud  Bez připomínek  

Nejvyšší státní zastupitelství  Bez připomínek  

Správa státních hmotných rezerv  Bez připomínek  

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 

§ 1 odst. 1 V textu „… má být provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, 

které…“ doporučujeme před „nebo“ odstranit čárku. 

Doporučení vychází z čl. 42 odst. 1 poslední věty usnesení vlády 

České republiky č. 188/1998, o legislativních pravidlech vlády. To 

samé doporučujeme upravit v celém rozsahu navrhované úpravy (tj. 

§ 1 odst. 2 písm. b) bod 1 a 5, § 1 odst. 5 písm. a), § 2 odst. 1 písm. 

a), § 2 odst. 2 písm. b) bod 2, § 2 odst. 2 písm. h)) 

Nevyhověno. 

V případě věty „jehož prostřednictvím 

má být provozována hazardní hra“ se 

jedná o větu vloženou a čárka za 

slovem „hra“ je tak v souladu 

s pravidly pravopisu. 

 § 1 odst. 2 

písm. f) bod 

5 

Navrhujeme doplnit za „hazardní hra“ slova „nebo hazardní hry“. 

Doporučení vychází z požadavku jednotné terminologie a 

transparentnosti, jelikož v navrhované vyhlášce se již pracuje s 

textem „hazardní hra nebo hazardní hry“ (viz § 1 odst. 1, § 1 odst. 2 

písm. b) bod 5, § 1 odst. 5 písm. a), atd.). To samé doporučujeme 

upravit v celém rozsahu navrhované úpravy (tj. § 2 odst. 2 písm. g) 

bod 5, § 3 odst. 3 písm. b), § 3 odst. 4 písm. a)). 

Nevyhověno. 

Text „hazardní hra nebo hazardní hry“ 

se ve vyhlášce nevyskytuje, vyskytuje 

se tam pouze text „zařízení, jehož 

prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry“. 

Předmětem posouzení jsou tedy 

zařízení a hazardní hra. Text „jehož 

prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra“ je věta vložená, jak 

bylo uvedeno výše. 

 § 2 odst. 2 

písm. g) 

bod 3 

Na konci bod doporučujeme vypustit „a“ a doplnit čárku. 

Jelikož se jedná o demonstrativní výčet charakteristik k identifikaci 

předmětu osvědčení, který představuje minimální požadavky, které 

Vyhověno. 
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musí být splněny, považujeme za vhodné, aby v tomhle bod byla na 

konci čárka, jelikož „a“ se nachází mezi posledními dvěma 

možnostmi. 

Technologická agentura  Bez připomínek  

Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže 

 Bez připomínek  

Úřad pro ochranu osobních údajů Obecně V obecné části bod 5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů je třeba stávající text 

(„Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních 

údajů“) buď nahradit textem novým, nebo alespoň doplnit na 

základě níže uvedeného postupu.  

Odůvodnění: 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů (DPIA) je založeno na identifikaci 

dotčeného zpracování osobních údajů. Teprve na jeho základě lze 

provést hodnocení, které v tomto případě může být i omezeno na 

konstatování, že navrhovaná úprava má pouze nepřímý dopad do 

ochrany soukromí a osobních údajů. 

Vyhověno. 

Úřad pro zahraniční styky a 

informace 

 Bez připomínek  

Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

 Bez připomínek  

Úřad průmyslového vlastnictví  Bez připomínek  

Elektrotechnický zkušební ústav, 

s.p. 

§ 1 odst. 1 Odborné posouzení je výstupním dokumentem procesu odborného 

posuzování pověřené osoby a osvědčování, který potvrzuje splnění 

jednotlivých parametrů zařízení, jehož prostřednictvím má být 

provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, které jsou stanoveny 

v právních předpisech upravujících hazardní hry 

 

Odborné posouzení je výstupem procesu odborného posuzování, 

není ale výstupem procesu osvědčování. Odborné posouzení je 

výstupním dokumentem pověřené osoby a ne libovolného subjektu 

– navrhujeme doplnění. 

Nevyhověno.  

Stejně tak jako § 133 odst. 1 písm. c) 

ZHH hovoří o „dokumentech 

odborného posuzování a osvědčování“ 

tak i § 110 odst. 1 ZHH používá 

společný pojem „výstupní dokumenty 

odborného posouzení a osvědčení“, 

který v sobě zahrnuje jak dokument 

Odborného posouzení, tak i dokument 

Osvědčení o provozuschopnosti. Nad 
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rámec uvedeného Ministerstvo financí 

upozorňuje, že pojem „odborné 

posuzování a osvědčování“ je 

obecným označením pro činnost 

pověřených osob. Dle názoru 

Ministerstva financí není nutné 

uvádět, že se jedná o dokument 

pověřené osoby, neboť tato skutečnost 

je obsažena již v samotném § 110 

zákona o hazardních hrách. 

 § 1 odst. 2 

písm. b) 3 

Odborné posouzení je podkladem pro správní řízení o základním 

povolení ve smyslu §86 zákona č.186/2016 Sb. – navrhujeme 

zpřesnění. 

Vyhověno.  

 § 1 odst. 2 

písm. b) 5 

Navrhujeme text §1 odst. 2 písm. b) 5 drobně upravit vypuštěním 

slova hazardní: 

 

„Nezakládá oprávnění k provozování zařízení, jehož 

prostřednictvím má být hra provozována“ (tj. nezakládá ani 

oprávnění k provozování takového zařízení, jehož prostřednictvím 

má být provozována hra se záporným výsledkem posouzení 

zákonných požadavků na hazardní hru.) 

Nevyhověno. 

Formulace ustanovení je dle názoru 

Ministerstva financí výstižná.  

 § 1 odst. 2 

písm. f) 6 

6. model typ hardwaru, a 

 

Aby nedošlo k nedorozumění záměnou pojmů model technického 

zařízení (kombinace HW a SW technického zařízení, která je 

odborně posouzena s kladným výsledkem a registrována pověřenou 

osobou jako model technického zařízení) a typ HW technického 

zařízení (typ skříně nebo kabinetu) navrhujeme označovat HW jeho 

typem nikoli modelem. Takto definované pojmy umožňují definovat 

modely technického zařízení, které využívají shodný typ HW 

technického zařízení (skříň nebo kabinet), na které je instalován SW 

různých výrobců, což je běžná praxe. 

Vyhověno. 

 § 1 odst. 2 Navrhuje se nahradit výrobní číslo v dokumentu Odborného Vyhověno. 
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písm. f) 7 posouzení evidenčním číslem modelu – tj. kombinace HW a SW a 

jejich změn, které zařízení k provozování hazardních her definuje a 

bylo odborně posouzeno s kladným výsledkem. Je to velmi užitečný 

prvek při vyhledávání nelegálních modifikací a kontrolách 

provozování odborně neposouzených zařízení. 

 

Pozn.: Odborné posouzení definuje model technického zařízení, bez 

ohledu na výrobní číslo. Zde požadované výrobní číslo zařízení (jde 

o číslo vzorku, který byl předmětem odborného posouzení) nemá 

pro další správní řízení o povolení provozování význam. Ve většině 

případů je předmětem odborného posouzení prototyp technického 

zařízení nebo systému bez uvedených výrobních čísel. Pro popsání 

herního zařízení lze použít typového označení jednotlivých částí. 

 § 1 odst. 2 

písm. k) 

Dosud bylo odborné posouzení platné, dokud nedošlo ke změně 

HW nebo SW technického zařízení.  

 

Pozn.: Pokud má být platnost časově omezena (náhrada současného 

mechanismu omezené platnosti osvědčení o provozuschopnosti a 

následných technických kontrol v dvouletém období), bylo by 

vhodné přesně specifikovat dobu platnosti Odborného posouzení a 

mechanismus, co se má stát a kdo to provede, když tato doba uplyne 

(např. obdoba současného Standardu CLS č.j.34/106819/2008 ze 

dne 30.10.2013 čl.14 nebo Standardu EMR č.j. 34/106823/2008 ze 

dne 17.12.2008 čl.11.) 

Nevyhověno. 

Ustanovení § 110 odst. 5 zákona o 

hazardních hrách stanoví, že výstupní 

dokumenty odborného posouzení a 

osvědčení se vydávají nejdéle na dobu 

5 let. Zmocnění k vydání vyhlášku 

nezahrnuje upravení nahrazení 

neplatných dokumentů, pouze stanovit 

jejich obsah a způsob poskytování. 

 § 1 odst. 5 

písm. b) 

Pozn.: U vícemístných „koncových“ zařízení bývá jedno výrobní 

číslo pro celou mechanickou sestavu takového vícemístného (= více 

než jedné herní pozice obsahujícího) koncového zařízení. 

Nevyhověno. 

Výrobní číslo herního místa se 

v současné době uvádí v naprosté 

většině pořadovým číslem za 

pomlčkou oddělující základní výrobní 

číslo koncového zařízení. 

 § 2 odst. 1 Pro zachování logické struktury stavby Vyhlášky navrhujeme 

podobně jako v §1 odst. 1 upřesnit osvědčení o provozuschopnosti 

jako výstupní dokument pověřené osoby v procesu osvědčování. 

Vyhověno jinak. 
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 §2 odst. 1 

písm. b) 

Pozn.: Podle §55 zákona č.186/2016 Sb. lze provozovat pouze 

technická zařízení (ne koncová zařízení) s platným dokumentem 

odborného posouzení a osvědčení. Předmětem Odborného 

posouzení a Osvědčení o provozuschopnosti by tedy nemělo být 

samostatně posouzené koncové zařízení kromě případu, který je 

přesně Zákonem o haz. hrách vymezen, kdy technické zařízení = 

koncové zařízení (§ 42 odst.6). 

Nevyhověno. 

Ministerstvo financí k uvedenému 

požadavku přistoupilo, neboť 

v opačném případě by bylo možno 

vydat odborné posouzení jen pro CLS 

disponujícím všemi koncovými 

zařízeními. To je však fakticky 

nemožné. Jedná se rovněž o zachování 

stávajícího stavu. 

 § 2 odst. 2 Nově vložený odstavec definuje, čeho se dokument Osvědčení o 

provozuschopnosti týká ve vztahu k požadavku § 99 odst. 2 písm. c) 

Zákona o hazardních hrách. Původní článek §2 odst. 2 Vyhlášky se 

navrhuje přečíslovat na §2 odst.3.  

 

Pozn.: Dle výkladu Ministerstva financí (Mgr. Jůzlová) je na volbě 

žadatele, kolik konkrétních technických zařízení nebo herních míst 

technického zařízení bude požadovat uvést na jedno Osvědčení o 

provozuschopnosti. Nicméně z hlediska transparentnosti „pohybu“ a 

možnosti identifikace jednotlivých osvědčených technických 

zařízení v herním prostředí, PAO doporučuje zachovat stávající 

stav, tedy 1 technické zařízení = 1 Osvědčení o provozuschopnosti. 

Nevyhověno. 

Ministerstvo financí nechává na volbě 

objednatele, zda požádá o Osvědčení o 

provozuschopnosti pro jednotlivá 

zařízení, nebo zda má zájem o 

dokument, kde je uvedeno větší 

množství technických zařízení. 

 § 2 odst. 3 

(původně 

odst. 2) 

písm. i) 

Navrhuje se stanovit v této vyhlášce lhůtu platnosti Odborného 

posouzení. 

Např. u Odborného posouzení nejdéle na 6 let, v případě změny HW 

nebo SW odborně posouzeného a osvědčeného technického zařízení 

platnost končí okamžikem změny a je nutné nové odborné 

posouzení změny technického zařízení. 

Např. u Osvědčení o provozuschopnosti na 2 roky. 

Nevyhověno. 

Ustanovení § 110 odst. 5 zákona o 

hazardních hrách stanoví, že výstupní 

dokumenty odborného posouzení a 

osvědčení se vydávají nejdéle na dobu 

5 let. 

 § 2 odst. 3 ( 

původně 

odst.2) 

písm. j) 

Nově vložený článek §2 odst. 3 (původně odst.2) písm. j) a 

podčlánky 1 a 2 a) až d)  definující registrační známku jako součást 

dokumentu Osvědčení o provozuschopnosti pro každé jednotlivé 

technické zařízení. 

 

Nevyhověno. 

Zákon o hazardních hrách stanoví, že 

výstupními dokumenty odborného 

posuzování a osvědčování je odborné 

posouzení a osvědčení o 
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Pozn.: Doporučujeme zachovat Registrační známku, jako v praxi 

velmi osvědčený prvek kontroly. Registrační známka je dosud 

přímo navázána na konkrétní Osvědčení o provozuschopnosti  

konkrétního technického zařízení a na základě požadavku 

Ministerstva financí rovněž obsahuje veškeré rozhodné údaje nutné 

pro posouzení legálního provozování hazardních na místě jejich 

provozování. V případě funkce centrálního úložiště informačního 

systému hazardních her bude možné kontrolním orgánem (Celní 

správa ČR) přímým on-line dotazem do tohoto systému potřebné 

údaje zjistit. Do zavedení a ověření funkčnosti by zrušením 

Registračních známek přišel kontrolní orgán o jednoduchý a 

jednoznačný, identifikátor. 

 

Z důvodu zachování konzistence s ustanoveními Zákona č. 

186/2016 Sb., která definují pouze dva dokumenty vydávané 

pověřenou osobou, a to: 

a) dokument o odborném posouzení a osvědčení o 

provozuschopnosti [písm. f) § 88 ZHH] 

b) osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, 

jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována [písm. c) § 99 

ZHH] 

navrhujeme, aby Registrační známka nebyla dalším samostatným 

dokumentem, ale byla součástí definovaného dokumentu „osvědčení 

o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož 

prostřednictvím je hazardní hra provozována“. 

provozuschopnosti. Navrhované znění 

ustanovení by tak bylo nad rámec 

zmocnění zákona. 

 § 3 odst. 3 Pozn.: Požadované údaje jsou již nyní k dispozici povolovacím 

orgánům a orgánům st. dozoru, jsou přístupné na internetu po 

zadání přístupových údajů. 

 

B) Mimo výše uvedené dáváme ke zvážení k řešení ochrany 

proti zneužití dokumentu Odborného posouzení a příp. Osvědčení o 

provozuschopnosti v návrhu Vyhlášky v §1 odst.2 písm. b) 5 

případně v §2 odst.3 (původně odst.2) písm. b) 2: 

 

Bere se na vědomí. 
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Pozn.: Pokud pověřená osoba v Odborném posouzení dojde k 

záporným výsledkům v zákonných definičních parametrech 

hazardní hry (jedná se o jinou než hazardní hru) může být dokument 

Odborné posouzení zneužit podobně jako v případě inspekční 

zprávy pro „Vědomostní kvíz“ a to výkladem, že negativní výsledek 

posouzení zákonných požadavků na hazardní hru v podstatě 

vylučuje tuto hru z třídy hazardních her a tedy z působnosti Zákona 

o hazardních hrách. 

Institut pro testování a certifikaci 

a.s. 

§ 1 odst. 1 Odborné posouzení je výstupním dokumentem procesu odborného 

posuzování a osvědčování pověřené osoby, kterým se prokazuje 

splnění jednotlivých parametrů zařízení, jehož prostřednictvím má 

být provozována hazardní hra, nebo hazardní hry, které jsou 

stanoveny v právních předpisech upravujících hazardní hry 

Odůvodnění: Upřesnění - „Odborné posouzení je výstupním 

dokumentem procesu odborného posuzování“ nikoliv 

„osvědčování“. Výstupním dokumentem „osvědčování“ je 

„Osvědčení o provozuschopnosti“ viz. § 2 Vyhlášky.  

*Zásadní připomínka. 

Nevyhověno.  

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 § 1 odst. 2, 

písm. b) 

bod. 3 

odborné posouzení je podkladem pro správní řízení o vydání 

základního povolení k provozování hazardních her 

Odůvodnění: Upřesněna definice „základní“ povolení“ -  dáno do 

souladu s pojmem používaným zákonem č. 186/2016 Sb. viz. 

ustanovení § 86  

*Zásadní připomínka. 

Vyhověno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 § 1 odst. 2, 

písm. f) 

bod. 3, 4 a 

5 

3. výrobce a místo  výroby softwaru nebo hardwaru, 

4. jméno a verzi softwaru, nebo typ hardwaru a nebo jeho modelové 

číslo a  

5. evidenční číslo zaregistrovaného modelu technického zařízení 

(pouze v případě kladného výsledku odborného posouzení). 

výrobní číslo v případě posouzení zařízení, jehož prostřednictvím 

má být provozována hazardní hra 

Odůvodnění: k bodu 3): Údaj „Místo výroby“ software/hardware 

pověřené osobě obvykle znám není.  

Vyhověno částečně. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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K bodu 4): Verze software - obvykle se jedná o číselné označení. U 

hardware jsou uváděny údaje: typ nebo číslo modelu. 

K bodu 5: Odborné posouzení se váže na model/typ technického 

zařízení, nikoliv na konkrétní výrobní číslo. Výrobní číslo není u 

převážné většiny technických zařízení, předložených k odbornému 

posouzení, k dispozici, neboť se zpravidla posuzuje prototyp, 

referenční vzorek daného technické zařízení (nikoliv technické 

zařízení ze „sériové“ výroby). Výrobní číslo by bylo možno tedy 

uvést pouze v případě, že toto je u posuzovaného technického 

zařízení k dispozici. Výrobní číslo každého zařízení jehož 

prostřednictvím má být provozována hazardní hra pak bude uvedeno 

v příslušném Osvědčení, jehož součástí je i registrační známka, jíž 

musí být toto zařízení označeno. Do bodu 5. bylo tedy uvedeno 

„evidenční číslo zaregistrovaného modelu technického zařízení 

(pouze v případě kladného výsledku odborného posouzení)“. 

Evidenčního číslo zaregistrovaného modelu technického zařízení 

(kombinace HW a SW a jejich změn, která technické zařízení k 

provozování hazardních her definuje) je unikátním číslem, které je 

v případě kladného výsledku Odborného posouzení přiřazeno 

konkrétnímu posouzenému modelu technického zařízení a ten je pod 

tímto číslem následně zaregistrován a jednoznačně veden v databázi 

pověřené osoby.  

*Zásadní připomínka. 

 

 § 2 odst. 1 1) Osvědčením o provozuschopnosti je výstupním dokumentem 

procesu osvědčování. 

 a) v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry, které byly přímo předmětem 

posouzení podle § 1, výpis z odborného posouzení, nebo 

b) v případě koncového zařízení, které je modelově identické s 

koncovým zařízením, které bylo samostatným předmětem posouzení 

nebo bylo posuzováno jako součást technického zařízení v případě, 

že jej nelze podle zákona upravujícího hazardní hry použít 

samostatně, prohlášení o parametrické shodě. 

Nevyhověno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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Odůvodnění: Osvědčením o provozuschopnosti není výpis 

z odborného posouzení nebo prohlášení o parametrické shodě. 

Osvědčení o provozuschopnosti je výstupním dokumentem procesu 

osvědčování provozuschopnosti pověřené osob (viz. taktéž označení 

tohoto dokumentu „Osvědčení o provozuschopnosti“ v § 2 odst. 2). 

Text upraven s ohledem na § 99 odst. 2 písm. c)  z.č. 186/2016 Sb. o 

hazardních hrách. Současně bylo upraveno uspořádání tohoto § 2 

odst. 1 tak, že v odst. 1 je uvedena definice Osvědčení o 

provozuschopnosti a v obsahové náležitosti Osvědčení o 

provozuschopnosti jsou přesunuty do § 2 odst. 2.  

*Zásadní připomínka. 

 

 § 2 odst. 2 (2) Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje:  

a) v případě zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována 

hazardní hra, nebo hazardní hry, které byly přímo 

předmětem posouzení podle § 1, výpis z příslušného 

odborného posouzení pověřené osoby, nebo 

b) v případě koncového zařízení, které je modelově identické s 

koncovým zařízením, které bylo samostatným předmětem 

posouzení nebo bylo posuzováno jako součást technického 

zařízení v případě, že jej nelze podle zákona upravujícího 

hazardní hry použít samostatně, prohlášení pověřené osoby o 

parametrické shodě koncového zařízení dle tohoto písmena s 

příslušným odborným posouzením pověřené osoby. 

c) označení dokumentu „Osvědčení o provozuschopnosti“, 

d) prohlášení, že 

 1. osvědčení o provozuschopnosti je podkladem pro 

správní řízení o vydání povolení k provozování hazardních her 

a 

 2. kladné ani záporné posouzení shody s jednotlivými 

parametry, které jsou stanoveny v právních předpisech 

upravujících hazardní hry, nezakládá oprávnění k provozování 

zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní 

hra, nebo hazardní hry, 

Nevyhověno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 
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e) jedinečný identifikátor osvědčení o provozuschopnosti a 

datum jeho vystavení, 

f) identifikační údaje pověřené osoby, která osvědčení o 

provozuschopnosti vydala, jméno, popřípadě jména, příjmení 

a funkce oprávněné fyzické osoby a její podpis, 

g) identifikační údaje objednatele osvědčení o 

provozuschopnosti, 

h) jedinečný identifikátor a datum vystavení odborného 

posouzení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení o 

provozuschopnosti,  

i) identifikaci předmětu osvědčení o provozuschopnosti, která 

obsahuje zejména jeho 

 1.  název, 

 2.  základní charakteristiku, 

 3.  výrobce a místo výroby softwaru nebo hardwaru, a  

 4.   jméno a verzi softwaru, nebo typ hardwaru a nebo jeho 

modelové číslo a  

 5.  výrobní číslo v případě osvědčení o provozuschopnosti 

zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní 

hra,  

j) hodnoty jednotlivých parametrů zařízení, jehož 

prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

hazardní hry, které jsou stanoveny v právních předpisech 

upravujících hazardní hry u těch parametrů, které lze 

hodnotově vyjádřit, a 

k) dobu platnosti osvědčení o provozuschopnosti, která nesmí 

překročit dobu platnosti odborného posouzení, na základě 

kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti. 

l) Registrační známku, která má formu samolepícího štítku a 

je součástí každého jednotlivého Osvědčení o 

provozuschopnosti vystaveného pověřenou osobou. 

Registrační známka slouží k jednoznačnému prokázání a 

viditelné identifikaci každého jednotlivého technického 

zařízení nebo herního místa technického zařízení, jehož 
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prostřednictvím má být provozována hazardní hra, nebo 

hazardní hry, že je toto osvědčeno jako provozuschopné a že 

příslušné Osvědčení o provozuschopnosti pro technické 

zařízení nebo herní místo technického zařízení je platné.  

 1. Provozovatel je povinen odejmout Registrační známku z 

příslušného Osvědčení o provozuschopnosti, vylepit tuto 

Registrační známku před zahájením provozu na technické 

zařízení, nebo herní místo, jehož prostřednictvím je hazardní 

hra provozována. Provozovatel je povinen vylepit registrační 

známku na přístupném a viditelném místě a učinit nezbytná 

opatření k zamezení jejího poškození nebo odstranění.   

 2. Registrační známka obsahuje 

 a) číslo registrační známky, 

 b) dobu platnosti Osvědčení o provozuschopnosti, 

 c) bezpečnostní prvek (hologram), a 

 d) výrobní číslo technického zařízení, jehož prostřednictvím 

je hazardní hra provozována. 

Odůvodnění:  
K § 2 odst. 2 písm. a) a b) – sem byly přesunuty obsahové 

náležitosti dokumentu Osvědčení o provozuschopnosti, které byly 

původně uvedeny v § 1, čímž došlo k úpravě řady písm. – původní 

písm. a) odsunuto na pozici c) atd. 

 

K § 2 odst. 2 písm. i) (původní písm. g)) bod 3 a 4 - Údaj „Místo 

výroby“ software/hardware pověřené osobě obvykle znám není. 

Verze software - obvykle se jedná o číselné označení. U hardware 

jsou uváděny údaje: typ nebo číslo modelu 

 

K § 2 odst. 2 byl doplněn o písm. l) „Registrační známka“. 

Doporučuji zachovat Registrační známku jako, v praxi, velmi 

osvědčený a účinný prvek kontroly (jednoduchý a jednoznačný 

identifikátor pro účely a využití při činnosti kontrolního orgánu). 

Registrační známka je přímo navázána na konkrétní Osvědčení o 

provozuschopnosti konkrétního technického zařízení, jehož je 
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současně součástí a obsahuje veškeré rozhodné údaje nutné pro 

posouzení legálního provozování hazardních her na místě jejich 

provozování. V souvislosti s potřebou předložení Osvědčení o 

provozuschopnosti konkrétního technického zařízení v rámci řízení 

o povolení musí žadatel resp. následně provozovatel po případném 

pozitivním výsledku řízení tzn. vydání „Rozhodnutí“ příslušného 

správního orgánu na jehož základě se povolí provozování hazardní 

hry na daném technickém zařízení, Registrační známku (která je ve 

formě  odnímatelného samolepícího štítku) z příslušného Osvědčení 

odejmout a vylepit na "povolené" technické zařízení za na účelem 

jednoznačného prokázaní a viditelné identifikace.  

Z důvodu zachování konzistence s ustanoveními Zákona č. 

186/2016 Sb., která definují pouze dva dokumenty vydávané 

pověřenou osobou, a to dokumentu o „odborném posouzení a 

osvědčení o provozuschopnosti“ [písm. f) § 88 ZHH], a dokumentu 

o „osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, 

jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována“ [písm. c) § 99 

ZHH]. Navrhuji, aby Registrační známka nebyla dalším 

samostatným dokumentem, ale nýbrž, aby tato byla pouze součástí 

již zákonem definovaného dokumentu „osvědčení o 

provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož 

prostřednictvím je hazardní hra provozována“. 

*Zásadní připomínka. 

 

 § 2 odst.2 

písm. a) a 

b) 

Lze navrhnout zcela vypustit § 2 odst.2 písm. a) a b). 

 

Odůvodnění: Pověřená osoba nemůže vydat osvědčení o 

provozuschopnosti bez příslušného odborného posouzení na nějž se 

odkazuje – viz. bod f) (dříve d): „jedinečný identifikátor a datum 

vystavení odborného posouzení, na základě kterého bylo vydáno 

osvědčení o provozuschopnosti 

Nevyhověno. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

 § 3 odst. 2 (2) Odborná posouzení jsou poskytována v elektronické podobě 

opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo v podobě 

naskenované kopie originálu odborného posouzení opatřené 

Vyhověno částečně. 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAE9JL648)



Stránka 28 z 34 

 
  

Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

příslušným podpisem a razítkem pověřené osoby. 

Odůvodnění: doplněna možnost poskytnutí výstupního dokumentu 

(Odborné posouzení) orgánu vykonávající státní správu formou 

naskenované kopie originálu odborného posouzení opatřené 

příslušným podpisem a razítkem pověřené osoby.  

 Elektronický podpis resp. příslušný kvalifikovaný certifikát 

osoby a příp. i certifikační autority má omezenou dobu 

platnosti. Mohou se vyskytnout problémy s ověřením 

platnosti, protože možnost ověření končí právě okamžikem, 

kdy končí řádná doba platnosti certifikátu, na kterém je podpis 

založen. 

 Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že je dokument 

poskytován formou řízeného přístupu do vnitřní databáze 

pověřené osoby, která uschová naskenované kopie originálů 

vydaných odborných posouzení (své výstupní dokumenty 

nevydává v elektronické podobě opatřené elektronickým 

podpisem), lze považovat toto poskytnutí orgánu vykonávající 

státní správu tzn. čerpání z této databáze, za poskytnutí 

dokumentu dostatečně ověřeného. 

*Zásadní připomínka. 

 

 

 § 3 odst.2 Lze také navrhnout poskytnutí výstupního dokumentu (Odborné 

posouzení) orgánu vykonávající státní správu nahráním do interního 

archivu Ministerstva financí ČR. 

 

Odůvodnění: Podobným způsobem jsou vyžadovány/zasílány 

tabulky s vystavených Osvědčení o provozuschopnosti, tzn. pod 

přiděleným unikátním ID dané osoby/zástupce pověřené osoby. 

Takto lze případně i ošetřit situaci, kdy ne všichni pracovníci orgánu 

vykonávající státní správu mají přístup na veřejnou síť. 

Nevyhověno 

Připomínkové místo s vypořádáním 

souhlasí. 

 

The Remote Gambling Association § 1 odst. 2 

písm. h) 

Ohledně ustanovení § 1 odst. 2 písm. h): „jméno, příjmení a funkce 

fyzické osoby, která provedla hodnocení, a její podpis“: 

 

Nevyhověno. 

Jedná se o ponechání fungující 

stávající praxe na území ČR. 
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- Při obvyklém procesu certifikace a zkoušek může být do procesu 

certifikace zapojeno více hodnotitelů a zkoušejících. Tito zkoušející 

a hodnotitelé by byli zaměstnáni příslušnou zkušební organizací, 

přičemž tituly pro dané území by mohly zkoušet a certifikovat 

pouze schválené zkušební organizace. Výrazně bychom 

doporučovali, abyste přijali stejný přístup, jenž se používá na 

dalších regulovaných trzích EU, tj. spoléhat na přístup vymezený v 

nařízení v § 1 odst. 2 písm. i) a vyžadovat uvedení jména, příjmení a 

funkce oprávněné fyzické osoby, která schválila odborný posudek, a 

její podpis. Nemělo by být nutné (a bylo by nepraktické) uvádět 

jméno, příjmení a funkci fyzické osoby či osob, které hodnocení 

provedli, včetně jejich podpisu. 

 § 1 odst. 2 

písm. f) bod 

5 a § 2 odst. 

2 písm. g) 

Ustanovení § 1 odst. 2 písm. f) bod 5 hovoří o potřebě uvádět 

výrobní číslo v případě hodnocení zařízení určeného k provozování 

hazardních her na titulní straně odborného posudku. Ustanovení § 2 

odst. 2 písm. g) bod 5 uvádí požadavek na uvedení „výrobního čísla 

v případě osvědčení o provozuschopnosti zařízení určeného k 

provozování hazardních her“ v osvědčení o provozuschopnosti: 

 

- Pojem „výrobní číslo“ není v oblasti internetových hazardních her 

relevantní. Místo toho bychom navrhovali, aby tato ustanovení 

hovořila o digitálních podpisech kritického programového vybavení. 

Digitální podpisy řádně identifikují příslušné programové vybavení 

(software), které by podléhalo hodnocení/certifikaci. 

Vyhověno částečně. 

 § 2 odst. 2 

písm. i) 

Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) uvádí, že osvědčení o 

provozuschopnosti musí uvádět „dobu platnosti osvědčení o 

provozuschopnosti, která nesmí přesáhnout dobu platnosti 

odborného posudku, na základě něhož bylo osvědčení o 

provozuschopnosti vystaveno.“ 

 

- Primární právní úprava uvádí, že výstupní doklady o odborném 

posouzení a certifikaci se vystavují na dobu maximálně pěti let. 

Další regulované trhy vyžadují obnovení platnosti osvědčení, dojde-

li k významné změně konkrétního certifikovaného zařízení (tj. hry). 

Bere se na vědomí. 

Základním činitelem je za dodržení 

maximální délky pět let zejména 

žádost objednatele. Výstupní 

dokumenty však vždy ztrácí platnost, 

dojde-li ke změně posuzovaných 

skutečností. 
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- Není nám však jasné, jaké činitele by podle regulátora měly 

zkušební organizace brát v úvahu při určování doby platnosti 

osvědčení o provozuschopnosti a odborných posudků, a proto bych 

byli rádi, kdybyste nám tyto informaci mohli poskytnout. 

 § 3 Ustanovení § 3 odst. 1 uvádí, že „Výstupní dokumenty odborného 

posouzení a certifikace poskytuje osoba oprávněná příslušnými 

orgány provádějícími státní správu v oblasti hazardních her zdarma 

vzdáleným přístupem do archivu výstupních dokumentů 

oprávněných osob“. V souvislosti s tím: 

 

- Mohli byste nám prosím objasnit, jak mají ustanovené osoby 

vystavující odborné posudky a osvědčení poskytovat regulačnímu 

orgánu výstupní dokumenty v podobě odborných posudků a 

osvědčení? 

- Na základě znění nadpisu § 3 (možná jde o nepřesný překlad), 

který zní: „Způsob poskytování výstupních dokumentů odborného 

posouzení a certifikace orgány vykonávajícími státní správu v 

oblasti hazardních her“, se zdá, že poskytování vzdáleného přístupu 

do archivu výstupních dokumentů je odpovědností orgánů 

vykonávajících státní správu v oblasti hazardních her (tj. 

ministerstva financí). Odpovědností osoby vystavující odborný 

posudek a osvědčení by bylo poskytnout certifikační dokumenty 

příslušnému orgánu. Můžete nám prosím tuto interpretaci potvrdit 

nebo vyvrátit? 

 

V souvislosti s ustanovením § 3 odst. 2, jež zní: „Odborné posudky 

se poskytují elektronickou formou opatřenou elektronickým 

podpisem.“, se ptáme: 

 

- Na jiných regulovaných trzích je obvyklou praxí přijímání 

elektronicky podepsaných dokumentů ve formátu PDF, čímž se je 

možné tyto požadavky naplnit. Můžete prosím potvrdit, zda-li tato 

forma bude přijatelná? 

Bere se na vědomí.  

 

Jedná se o nepochopení přeloženého 

textu připomínkovým místem. 

 

§ 3 odst. 1 vyhlášky uvádí, že výstupní 

dokumenty odborného posuzování a 

osvědčování poskytuje pověřená 

osoba orgánům vykonávajícím státní 

správu v oblasti provozování 

hazardních her bezúplatně 

zabezpečeným vzdáleným přístupem 

do úložiště výstupních dokumentů 

pověřené osoby. 

 

Sám název § 3 vyhlášky uvádí, že se 

jedná o způsob poskytování 

výstupních dokumentů odborného 

posuzování a osvědčování orgánům 

vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her. 

 

 

 § 109, § § 110 Pověření k odbornému posuzování a certifikaci Bere se na vědomí. 
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110 ZHH 

(Živé hry) 

1) Výstupní dokumenty odborného posouzení a certifikace, jejichž 

účelem je ověření, zda byla splněna povinnost stanovená v § 109 

odst. 1, bude vystavovat právnická osoba se sídlem v České 

republice nebo v jiné členské zemi EU nebo v zemi, která je 

smluvní stranou Dohody o evropské hospodářské oblasti, řádně 

pověřená ministerstvem (dále jen „pověřená osoba“). 

§ 109 Požadavky na hry a zařízení, jejichž prostřednictvím se 

takové hry provozují 

1) Provozovatel hazardních her je povinen zajistit, aby hra 

vymezená v § 3 odst. 2 písm. a) až e), internetová hra a zařízení, 

jehož prostřednictvím se takové hry provozují, splňovaly požadavky 

tohoto zákona. 

 

- S odkazem na výše uvedené citace primární právní úpravy (§ 109 

odst. 1 a § 110), jelikož živé hry nespadají do skupiny her 

vymezených v § 3 odst. 2 písm. a) až e), znamená to, že neexistuje 

zákonný požadavek, aby živé hry byly předmětem odborného 

posouzení a certifikace? 

V případě land-based provozovaných 

živých her skutečně nebudou 

certifikovány výstupními dokumenty. 

Pro internetovou hru však výjimka pro 

živé hry stanovena není. 

Sazka a.s.  Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - Ministr a předseda 

Legislativní rady vlády 

 Bez připomínek  

Agrární komora České republiky  Bez připomínek  

Česká komora architektů  Bez připomínek  

Česká lékárnická komora  Bez připomínek  

Česká lékařská komora  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  Bez připomínek  
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sborů 

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  

Konfederace zaměstnavatelských a 

podnikatelských svazů 

 Bez připomínek  

Nejvyšší správní soud  Bez připomínek  

Notářská komora  Bez připomínek  

Svaz průmyslu a dopravy  Bez připomínek  

Unie zaměstnavatelských svazů ČR  Bez připomínek  

Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví 

 Bez připomínek  

Ústavní soud  Bez připomínek  

Asociace provozovatelů kursového 

sázení 

marek.herman@apkurs.cz 

 Bez připomínek  

Asociace společností provozujících 

casina v České republice 

sekretariat@asociacecasin.cz 

 Bez připomínek  

Bet365 Group Limited 

Charmaine.Hogan@bet365.com 

 Bez připomínek  

bet-at-home.com AG group 

weigerstorfer@bet-at-home.com 

 Bez připomínek  

BMM Testlabs 

jakub.stefka@bmm.com 

 Bez připomínek  
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Připomínkové místo Ustanovení Připomínka Vypořádání 

EASIT s.r.o. 

Jan.Volhejn@easit.cz 

 Bez připomínek  

Ecogra Ltd 

andrew@ecogra.org 

 Bez připomínek  

European Gaming and Betting 

Association 

ekaterina.alexandrova@egba.eu 

 Bez připomínek  

e-gaming s.r.o.  

radek@e-gaming.cz 

 Bez připomínek  

Gaming Laboratories International 

LLC 

D.Byram@gaminglabs.com 

 Bez připomínek  

Grayling 

libor.fus@grayling.com 

 Bez připomínek  

GVC Holdings PLC 

Anne-

Marie.Furtschegger@bwinparty.com 

 Bez připomínek  

Lottoland Ltd. 

ludek.safranek@lottoland.com 

 Bez připomínek  

Microgaming Software Systems Ltd 

KatC@microgaming.co.uk 

 Bez připomínek  

NMI 

cajones@nmi.uk.com 

 Bez připomínek  

Playtech plc 

Michal.Paz@playtech.com 

 Bez připomínek  

Prima Networks Limited 

LoraineS@primanetworks.eu 

 Bez připomínek  

The Remote Gambling Association 

ptournier@rga.eu.com 

 Bez připomínek  

tombola (International) plc 

Murray.Chisholm@tombola.com 

 Bez připomínek  
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*Celkově bylo uplatněno 13 připomínek označených 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 22. září 2016 
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