
  II. 

Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne ... 2017 

o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních 

her, rozsahu přenášených dat a jejich technických parametrech 

Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách: 

ČÁST PRVNÍ 

ROZSAH HERNÍCH A FINANČNÍCH DAT A PARAMETRY VZDÁLENÉHO 

PŘÍSTUPU 

§ 1 

 

(1) Je-li provozovatel povinen zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, 

dálkový 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 10. 

(2) Údaje o položkách a struktura položek pro jednotlivé druhy hazardních her jsou 

stanoveny v přílohách č. 1 až 6 k této vyhlášce. 

(3) Obecné požadavky na formát vzdáleného přístupu a používané datové formáty 

položek jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

(4) Datové formáty jednotlivých položek a hodnoty, kterými mohou být položky 

vyjádřeny, zveřejní ministerstvo pro jednotlivé druhy hazardních her způsobem umožňujícím 

dálkový přístup.  

§ 2 

 

(1) Vzdálený přístup umožňuje dozorujícímu orgánu na základě jeho konkrétního 

požadavku, a to pomocí filtrování za jednotlivé položky a volitelné časové období s přesností 

na minutu, hodinu, den a kalendářní měsíc, v maximálním rozsahu za 31 kalendářních dní,  

a) zobrazení herních a finančních dat s výjimkou položek podle § 6 odst. 3 písm. a) až c) 

a f) a 

b) export herních a finančních dat v souboru ve formátu csv. 

(2) Vzdálený přístup umožňuje zobrazení a exportování herních a finančních dat 

neprodleně od jejich vzniku alespoň po dobu 3 let. 

(3) Herní a finanční data poskytovaná podle § 3 odst. 2 lze u her hazardní hry, jejichž 

průběh obvykle nepřesahuje dobu trvání 15 minut, zobrazit a exportovat neprodleně 

po ukončení jejich průběhu; průběhem hry se pro účely této vyhlášky rozumí období 

od zahájení náběru sázek do vyplacení výher. 

§ 3 

 

(1) Vzdáleným přístupem se poskytují herní a finanční data za každý druh hazardní hry 

samostatně. 
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(2) Herní a finanční data se poskytují za 

a) hru u totalizátorové hry a technické hry, a to i provozovaných jako internetová hra, 

a binga a živé hry provozovaných jako internetová hra,  

b) slosování u číselné, peněžité a věcné loterie, a to i provozovaných jako internetová hra, 

c) emisi u okamžité loterie, a to i provozované jako internetová hra, 

d) sázkovou příležitost u kursové sázky, a to i provozované jako internetová hra, nebo 

e) turnaj živé hry provozované jako internetová hra (dále jen „turnaj internetové živé hry“). 

(3) U kursové sázky, a to i provozované jako internetová hra, se herní a finanční data 

poskytují rovněž za tiket, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí záznam o jedné nebo více 

sázkách uzavřených v jednom okamžiku. 

(4) Herní a finanční data se dále poskytují 

a) za uživatelská konta účastníků hazardní hry, 

b) za kalendářní den a 

c) souhrnně za období podle § 2 odst. 1. 

§ 4 

 

(1) Každý vzdálený přístup se označí 

a) identifikačním číslem provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastním číslem provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti 

s udělením základního povolení, 

b) názvem nebo obchodní firmou provozovatele, 

c) sídlem provozovatele a 

d) druhem hazardní hry. 

(2) Každá hra totalizátorové hry, a to i provozované jako internetová hra, se označí 

a) jedinečným identifikátorem hry, 

b) názvem nebo jiným identifikátorem sportovní události nebo události veřejné pozornosti, 

na jejíž výsledek se přijímají sázky (dále jen „sázková událost“), který umožní sázkovou 

událost jednoznačně určit, 

c) datem a časem předpokládaného zahájení sázkové události, 

d) názvem nebo jiným identifikátorem sportovní události nebo události veřejné pozornosti 

v případě, že je sázková událost podle písm. b) pouze její dílčí částí, 

e) názvem nebo jiným identifikátorem každé sázkové příležitosti, na kterou se ve hře 

přijímají sázky, podle něhož bude možné sázkovou příležitost jednoznačně určit,  

f) datem a časem zahájení náběru sázek, 

g) předem stanoveným podílem výher a 

h) údaji o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění a způsobu určení výše 

výhry. 

(3) Každá hra technické hry, a to i provozované jako internetová hra, a binga a živé hry 

provozovaných jako internetová hra se označí 

a) jedinečným identifikátorem hry, 

b) datem a časem zahájení hry, 

c) názvem hry uvedeným v základním povolení,  

d) stanovenou výší sázky za jeden sázkový tiket v případě binga provozovaného jako 

internetová hra a 

e) způsobem zvyšování vkladů a údaji týkajícími se výše povinných vkladů nebo jejich 

omezení v případě živé hry provozované jako internetová hra. 
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(4) Každé slosování číselné, peněžité, věcné loterie nebo doplňkové loterie, koná-li se 

v jejím rámci slosování, a to i provozovaných jako internetová hra, se označí 

a) jedinečným identifikátorem slosování, 

b) datem a časem zahájení slosování a 

c) názvem loterie uvedeným v základním povolení. 

(5) Každá emise okamžité loterie, a to i provozované jako internetová hra, se označí 

názvem uvedeným v základním povolení. 

§ 5 

 

(1) Každá sázková příležitost kursové sázky, a to i provozované jako internetová hra, se 

označí 

a) jedinečným identifikátorem sázkové příležitosti, 

b) názvem nebo jiným identifikátorem sázkové příležitosti, který umožní sázkovou 

příležitost jednoznačně určit, 

c) názvem nebo jiným identifikátorem sázkové události, který umožní sázkovou událost 

jednoznačně určit, 

d) datem a časem předpokládaného zahájení sázkové události, 

e) názvem nebo jiným identifikátorem sportovní události nebo události veřejné pozornosti 

v případě, že je sázková událost podle písmena c) pouze její dílčí částí, a 

f) datem a časem zahájení náběru sázek. 

(2) Každý turnaj internetové živé hry se označí 

a) jedinečným identifikátorem turnaje internetové živé hry, 

b) názvem internetové živé hry provozované formou turnaje uvedeným v základním 

povolení, 

c) datem a časem zahájení turnaje internetové živé hry, 

d) způsobem zvyšování povinných sázek do hry turnaje internetové živé hry, 

e) intervalem zvyšování úrovně povinných sázek do hry turnaje internetové živé hry, 

f) způsobem konání turnaje internetové živé hry, 

g) údajem o výši vkladu do turnaje internetové živé hry, 

h) způsobem určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů do turnaje internetové 

živé hry nebo údajem o výši garantované výherní jistiny, 

i) údajem o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění, 

j) způsobem určení výše výhry, 

k) údajem o registraci včetně maximálního počtu účastníků a lhůty pro přihlášení.  

(3) Každý tiket kursové sázky, a to i provozované jako internetová hra, se označí 

jedinečným identifikátorem tiketu. 

(4) Každé uživatelské konto účastníka hazardní hry se označí jedinečným identifikátorem 

uživatelského konta. 

(5) Každý kalendářní den se označí datem příslušného kalendářního dne. 

 

§ 6 

 

(1) Herní a finanční data poskytovaná podle § 3 odst. 2 obsahují údaje o 

a) každé sázce, nebo každé její části, posuzuje-li se pro zjištění nároku na výhru samostatně, 

b) každé výhře vyplacené účastníkovi hazardní hry a 
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c) 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“). 

 (2) Provozuje-li provozovatel internetovou hru, kde účastník hazardní hry může hrát 

proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která 

nemá bydliště na území České republiky (dále jen „cizí účastník“), obsahují herní a finanční 

data dále údaje o 

a) každém přijatém a zároveň nevráceném vkladu cizího účastníka do hry hazardní hry nebo 

turnaje internetové živé hry a 

b) každé výhře vyplacené cizímu účastníkovi za příslušnou hru hry hazardní hry nebo turnaje 

internetové živé hry. 

(3) Herní a finanční data u totalizátorové hry a kursové sázky, a to i provozovaných jako 

internetová hra, obsahují dále údaje o 

a) každém omezení příjmu sázek, 

b) datu a času přerušení náběru a ukončení přerušení náběru, 

c) datu a času ukončení náběru sázek, 

d) výsledku sázkové události, 

e) výherní sázkové příležitosti a 

f) kursu a každé jeho změně v případě kursové sázky. 

(4) Herní a finanční data u binga provozovaného jako internetová hra obsahují dále údaje 

o výsledku slosování. 

(5) Herní a finanční data u živé hry provozované jako internetová hra (dále jen 

„internetová živá hra“) obsahují dále údaje o 

a) 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, 

b) 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 softwarovému 

hracímu systému a která není provozována formou turnaje, a 

c) úhrnu vkladů do turnaje, které byly přijaty před zahájením turnaje internetové živé hry, 

a počtu účastníků turnaje internetové živé hry. 

(6) Herní a finanční data u loterie, a to i provozované jako internetová hra, obsahují dále 

údaje o 

a) výsledku slosování, to neplatí pro okamžitou loterii,  

b) výsledku slosování doplňkové loterie a  

c) každé sázce, která byla zahrnuta do doplňkové loterie. 

(7) Herní a finanční data u sdílené loterie obsahují dále údaje o úhrnu 

a) vkladů přijatých provozovatelem ze sdílené herní jistiny a 

b) výher poskytnutých provozovatelem do sdílené herní jistiny. 

§ 7 

 

Herní a finanční data poskytovaná podle § 3 odst. 3 obsahují údaje o každé kursové 

sázce, a to i uzavřené dálkovým přístupem prostřednictvím internetu. 
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§ 8 

 

Herní a finanční data poskytovaná podle § 3 odst. 4 písm. a) obsahují údaje o 

a) jedinečném identifikátoru uživatelského konta, 

b) nastavených sebeomezujících opatřeních, 

c) každém přihlášení k uživatelskému kontu, 

d) každém převedení peněžních prostředků na uživatelské konto, 

e) každém převedení peněžních prostředků z uživatelského konta, 

f) 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“),  

g) každé nepřijaté sázce, 

h) nastavení automatického přijímání sázek s odlišnými parametry sázkové příležitosti, než 

byly sázejícím původně zvoleny, pokud se tyto parametry v průběhu uzavírání sázky 

změnily, u kursové sázky a totalizátorové hry, a to i provozovaných jako internetová hra, 

i) každé účasti na technické hře, a to i provozované jako internetová hra. 

§ 9 

 

Herní a finanční data poskytovaná podle § 3 odst. 4 písm. b) obsahují údaje o každém 

měnovém kursu rozhodném pro určení základu daně z hazardních her. 

§ 10 

Herní a finanční data poskytovaná podle § 3 odst. 4 písm. c) obsahují s rozdělením podle 

měny údaje za položky uvedené v § 6 odst. 1, 2 a 7 a § 8 písm. f). 

ČÁST DRUHÁ 

DENNÍ HERNÍ VÝKAZNICTVÍ A DENNÍ HERNÍ ZÁPIS 

 

HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 11 

 

(1) Denní herní výkaznictví a denní herní zápis se zasílají ve formátu csv podle položek a 

způsobem uvedenými v § 12 až 24. 

(2) Struktura položek pro živou hru je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce a pro bingo 

v příloze č. 9 k této vyhlášce. 

(3) Obecné požadavky na formát vzdáleného přístupu a používané datové formáty 

položek jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

(4) Datové formáty jednotlivých položek a hodnoty, kterými mohou být položky 

vyjádřeny, zveřejní ministerstvo pro živou hru a bingo způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

§ 12 

 

Úvodní část denního herního výkaznictví a denního herního zápisu obsahuje 
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a) identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti 

s udělením základního povolení, 

b) příslušný kalendářní měsíc a rok, 

c) název a adresu kasina a 

d) časové určení provozního dne v kasinu. 

§ 13 

 

(1) Denní herní výkaznictví a denní herní zápis obsahuje 

a) údaje za jednotlivé dny a 

b) souhrnné údaje za kalendářní měsíc za provozní dny započaté v příslušném kalendářním 

měsíci. 

(2) Dnem se pro účely denního herního výkaznictví a denního herního zápisu rozumí 

provozní den započatý v daném kalendářním dni s výjimkou dnů, které se svým označením 

shodují s prvním nebo posledním kalendářním dnem zdaňovacího období daně z hazardních 

her. 

(3) Provozní den započatý v 

a) 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 náležely tyto 

údaje do denního herního výkaznictví za předchozí provozní den, a 

b) posledním kalendářním dni zdaňovacího období daně z hazardních her 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. 

 

HLAVA II 

DENNÍ HERNÍ VÝKAZNICTVÍ 

§ 14 

 

(1) Denní herní výkaznictví za jednotlivé dny se označí kalendářním dnem, ve kterém byl 

den započat. 

(2) Denní herní výkaznictví za jednotlivé dny se dělí na údaje za 

a) pokladnu kasina, 

b) každý hrací stůl živé hry, na němž je provozována živá hra, ve které účastníci hazardní hry 

hrají proti krupiérovi nebo jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje 

(dále jen „hrací stůl živé hry“), 

c) každý turnaj živé hry a 

d) každou živou hru, která je v kasinu provozována. 

(3) Každý hrací stůl živé hry se v denním herním výkaznictví označí 

a) výrobním číslem nebo jiným jedinečným identifikátorem hracího stolu, které jsou 

uvedeny v povolení k umístění herního prostoru, a 

b) názvem živé hry uvedeným v základním povolení, která je na hracím stolu provozována. 
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(4) Každý turnaj živé hry se v denním herním výkaznictví označí 

a) názvem živé hry provozované formou turnaje uvedeným v základním povolení, 

b) datem a časem zahájení turnaje živé hry, 

c) způsobem zvyšování povinných sázek do hry turnaje živé hry, 

d) intervalem zvyšování úrovně povinných sázek do hry turnaje živé hry, 

e) způsobem konání turnaje, 

f) údajem o výši vkladu do turnaje, 

g) způsobem určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů do turnaje nebo údajem 

o výši garantované výherní jistiny, 

h) údajem o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění, 

i) způsobem určení výše výhry, 

j) údajem o registraci včetně maximálního počtu účastníků a lhůty pro přihlášení. 

(5) Každá živá hra, která je v kasinu provozována, se v denním herním výkaznictví 

označí 

a) názvem uvedeným v základním povolení a 

b) označením slovem „turnaj“ v případě, že provozovatel provozuje karetní hru formou 

turnaje. 

§ 15 

 

Údaje za pokladnu kasina obsahují 

a) stav 

1. peněžních prostředků v hotovosti v pokladně kasina v jednotlivých nominálních 

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

den, a 

2. hodnotových žetonů v pokladně kasina v jednotlivých nominálních hodnotách 

s rozdělením podle měny, a to jejich počáteční a konečný stav za provozní den, 

b) měnové kursy, za které provozovatel přijímá valuty nebo devizy, 

c)  měnové kursy rozhodné pro určení základu daně z hazardních her, 

d) celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny přijatých 

1. na úhradu nákupu hodnotových žetonů, a to s rozdělením podle peněžních prostředků 

přijatých v hotovosti a bezhotovostně, 

2. na úhradu vkladů do turnaje živé hry, a to s rozdělením podle peněžních prostředků 

přijatých v hotovosti a bezhotovostně, 

3. na úhradu ostatních plnění, a to s rozdělením podle peněžních prostředků přijatých 

v hotovosti a bezhotovostně, a 

4. za účelem jejich vložení na uživatelské konto pro internetovou živou hru nebo jiné 

druhy hazardních her anebo uhrazení vkladu do hry bingo v hotovosti, 

e) celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny přijatých a vložených 

provozovatelem 

1. za účelem doplnění pokladní hotovosti z peněžních prostředků, které byly do tohoto 

okamžiku odděleny od peněžních prostředků určených k hotovostním transakcím 

souvisejícím s provozováním vlastních hazardních her v kasinu, a 

2. v hotovosti na základě jiných transakcí souvisejících s pohybem hodnotových žetonů 

nebo peněžních prostředků v rámci provozování vlastních hazardních her v kasinu, 

f) celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny vyplacených 

1. proti předloženým hodnotovým žetonům, a to s rozdělením podle peněžních 

prostředků vyplacených v hotovosti a bezhotovostně, 

2. z turnaje živé hry, a to s rozdělením podle peněžních prostředků vyplacených 

v hotovosti a bezhotovostně, 
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3. za účelem vrácení vkladů do turnaje živé hry na základě zrušení turnaje živé hry, a to 

s rozdělením podle peněžních prostředků vyplacených v hotovosti a bezhotovostně, 

4. za účelem vrácení ostatních plnění nebo jejich části, a to s rozdělením podle peněžních 

prostředků vyplacených v hotovosti a bezhotovostně, 

5. z uživatelského konta pro internetovou živou hru nebo jiné druhy hazardních her 

anebo jako výhry nebo vrácené vklady ze hry bingo v hotovosti, a 

6. za účelem odvedení hotovosti z pokladny kasina a tím z peněžních prostředků, které 

byly do tohoto okamžiku součástí peněžních prostředků určených k hotovostním 

transakcím souvisejícím s provozováním vlastních hazardních her v kasinu, 

g) celkovou hodnotu hodnotových žetonů s rozdělením podle měny, které byly 

1. nevráceny nebo ztraceny a 

2. darovány jako spropitné jinak než do pokladny na spropitné. 

§ 16 

 

Údaje za každý hrací stůl živé hry obsahují 

a) stav 

1. peněžních prostředků v hotovosti v pokladně na bankovky a mince v jednotlivých 

nominálních hodnotách s rozdělením podle měny, umožňuje-li provozovatel nákup 

hodnotových žetonů u hracího stolu, a to jejich počáteční a konečný stav za provozní 

den, 

2. hodnotových žetonů v pokladně pro dotování žetonů v jednotlivých nominálních 

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

den, 

3. hodnotových žetonů v pokladně na spropitné v jednotlivých nominálních hodnotách 

s rozdělením podle měny, a to jejich počáteční a konečný stav za provozní den, a 

4. možné výhry určené na základě kumulování části vkladů u příslušného hracího stolu 

živé hry s rozdělením podle měny, a to její počáteční a konečný stav za provozní den, 

je-li taková výhra stanovena, 

b) celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny, umožňuje-li provozovatel 

nákup hodnotových žetonů u hracího stolu, 

1. přijatých na úhradu nákupu hodnotových žetonů, a to s rozdělením podle peněžních 

prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně, a 

2. odvedených z pokladny na bankovky a mince do pokladny kasina, 

c) celkovou hodnotu hodnotových žetonů s rozdělením podle měny 

1. přijatých a zároveň nevrácených ze hry do pokladny pro dotování žetonů (dále jen 

„čistý herní výsledek“), 

2. přijatých do pokladny pro dotování žetonů z pokladny kasina, 

3. odvedených z pokladny pro dotování žetonů do pokladny kasina, 

4. přijatých do pokladny na spropitné a 

5. odvedených z pokladny na spropitné do pokladny kasina, 

d) ve vztahu ke každé hře živé hry 

1. jedinečný identifikátor hry živé hry, 

2. datum a čas zahájení hry živé hry, 

3. specifikaci konkrétní živé hry, a to v případě živé hry, ve které účastníci hazardní hry 

hrají jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje, způsobem 

zvyšování vkladů, je-li stanoven, a údaji o výši povinných vkladů nebo jejich omezení, 

a v případě živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi, údaji 

o omezení výše vkladů, 

4. celkový úhrn sázek s rozdělením podle měny, 
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5. celkový úhrn doprovodných plnění s rozdělením podle měny, 

6. celkový úhrn výher vyplacených účastníkům živé hry s rozdělením podle měny a 

7. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění k živé hře, která se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, s rozdělením podle měny. 

§ 17 

 

(1) Údaje za každý turnaj živé hry obsahují 

a) stav 

1. peněžních prostředků v hotovosti v pokladnách na bankovky a mince za všechny stoly 

turnaje živé hry v jednotlivých nominálních hodnotách s rozdělením podle měny, 

umožňuje-li provozovatel nákup vkladu do turnaje u hracího stolu, a to jejich 

počáteční a konečný stav za uvedený turnaj, a 

2. hodnotových žetonů v pokladnách na spropitné za všechny stoly turnaje živé hry 

v jednotlivých nominálních hodnotách s rozdělením podle měny, a to jejich počáteční 

a konečný stav za uvedený turnaj,  

b) celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny, umožňuje-li provozovatel 

nákup vkladu do turnaje u hracího stolu, 

1. přijatých na úhradu nákupu vkladu do turnaje, a to s rozdělením podle peněžních 

prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně, a 

2. odvedených z pokladen na bankovky a mince do pokladny kasina, 

c) celkovou hodnotu hodnotových žetonů s rozdělením podle měny 

1. přijatých do pokladny na spropitné a 

2. odvedených z pokladny na spropitné do pokladny kasina, 

d) celkový úhrn vkladů účastníků hazardní hry, které byly přijaty provozovatelem 

před zahájením turnaje živé hry, s rozdělením podle měny, 

e) celkový počet účastníků turnaje živé hry, 

f) celkový úhrn vkladů do turnaje všech účastníků hazardní hry, který bude porovnán 

s výsledkem turnaje, tedy ta část vkladu, která tvoří výherní jistinu, s rozdělením podle 

měny, 

g) celkový úhrn doprovodných plnění s rozdělením podle měny, 

h) celkový úhrn vyplacených výher s rozdělením podle měny, 

i) celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného právního 

důvodu než opravy, s rozdělením podle měny a  

j) celkovou výši peněžních prostředků, která je vyčleněna za účelem kumulování části 

vkladů na výhry v jiném turnaji série, s rozdělením podle měny. 

(2) V případě, že je turnaj živé hry konán ve více provozních dnech, uvedou se vždy 

za každý provozní den jen údaje o těch skutečnostech, které v příslušném provozním dni 

nastaly. Označení části vícedenního turnaje živé hry v takovém případě obsahuje rovněž údaj, 

ze kterého plyne, o jakou část turnaje se jedná. 

§ 18 

 

(1) Údaje za každou živou hru, která je v kasinu provozována, ve které účastníci hazardní 

hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje, 

s rozdělením podle měny obsahují 

a) celkový úhrn sázek, 

b) celkový úhrn doprovodných plnění, 

c) celkový úhrn vyplacených výher, 

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



  II. 

d) celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného právního 

důvodu než opravy, 

e) čistý herní výsledek a 

f) celkovou výši možných výher určených na základě kumulování části vkladů, je-li taková 

výhra stanovena, která se tvoří v návaznosti na 

1. jednotlivé hrací stoly živé hry příslušné hazardní hry, a 

2. příslušnou hazardní hru jako celek, není-li zahrnuta v bodě 1. 

(2) Údaje za každou živou hru, která je v kasinu provozována jako turnaj, s rozdělením 

podle měny obsahují 

a) celkový úhrn vkladů do turnaje, které jsou porovnávány s výsledkem turnaje, tedy ta část 

vkladů, která tvoří výherní jistinu, 

b) celkový úhrn doprovodných plnění, 

c) celkový úhrn vyplacených výher, 

d) celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného právního 

důvodu než opravy, a 

e) celkovou výši peněžních prostředků, která je vyčleněna za účelem kumulování části 

vkladů na výhry v jiném turnaji série, je-li taková výhra stanovena. 

§ 19 

 

Denní herní výkaznictví souhrnně za kalendářní měsíc obsahuje s rozdělením podle měny 

položky uvedené v § 15 písm. d) bodě 1 a 3, písm. f) bodě 1 a 3 až 4 a písm. g) bodě 1, 

§ 16 písm. b) bodě 1 a § 18 odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. a) až d). 

HLAVA III 

DENNÍ HERNÍ ZÁPIS 

§ 20 

 

(1) Denní herní zápis za jednotlivé dny se označí kalendářním dnem, ve kterém byl den 

započat. 

(2) Denní herní zápis za jednotlivé dny se dělí na údaje za každou hru binga 

a za pokladnu kasina. 

(3) Každá hra binga se v denním herním zápisu označí 

a) názvem hry binga uvedeným v základním povolení, 

b) jedinečným identifikátorem hry binga a 

c) stanovenou výší sázky za jeden sázkový tiket. 

§ 21 

 

Údaje za každou hru binga obsahují s rozdělením podle měny 

a) celkový úhrn sázek, 

b) celkový úhrn doprovodných plnění ke hře binga, 

c) celkový úhrn vyplacených výher, 

d) celkový úhrn vrácených doprovodných plnění ke hře binga, která se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část a 

e) celkový úhrn vrácených sázek, která se vrací na základě zrušení hry binga. 
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§ 22 

 

Údaje za pokladnu kasina obsahují s rozdělením podle měny, a to s rozdělením podle 

peněžních prostředků vyplacených v hotovosti a bezhotovostně, celkový úhrn peněžních 

prostředků 

a) přijatých na úhradu sázek, 

b) přijatých na úhradu doprovodných plnění ke hře binga, 

c) vyplacených na výhry z binga, 

d) vyplacených za účelem vrácení doprovodných plnění ke hře binga, která se vrací 

na základě jiného právního důvodu než opravy, nebo jejich poměrné části, 

e) vyplacených za účelem vrácení sázek, které se vrací na základě zrušení hry binga, 

f) přijatých na úhradu ostatních plnění k bingu a 

g) vyplacených za účelem vrácení ostatních plnění k bingu nebo jejich části. 

§ 23 

 

Denní herní zápis souhrnně za kalendářní měsíc obsahuje s rozdělením podle měny 

položky uvedené v § 22. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ 

§ 24 

 

(1) Plní-li provozovatel povinnost podle § 24, § 26 odst. 5, § 34, § 41 odst. 2, 

§ 60 odst. 2, § 70 nebo § 72 odst. 6 zákona o hazardních hrách nebo jinou povinnost 

spočívající v oznámení nebo zasílání informací celnímu úřadu na základě zákona 

o hazardních hrách, činí podání datovou zprávou s ověřenou identitou provozovatele nebo 

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

způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, vždy 

prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy České republiky.  

(2) Není-li formulář dostupný nebo plní-li provozovatel povinnost spočívající v oznámení 

nebo zasílání informací ministerstvu na základě zákona o hazardních hrách, činí se podání 

v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky 

vlastnoručního podpisu. 

ČÁST ČTVRTÁ 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

§ 25 

 

Denní herní výkaznictví a denní herní zápis za den, který se svým označením shoduje 

s kalendářním dnem, kterým nabyla účinnosti tato vyhláška, 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 
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s provozováním binga za tento kalendářní den, i pokud by jinak podle § 13 náležely tyto údaje 

do denního herního výkaznictví za předchozí provozní den. 

§ 26 

 

 Do 1. ledna 2021 nemusí denní herní výkaznictví obsahovat položky podle § 16 písm. d) 

a § 18 odst. 1 písm. a) až d) a položky obsahující údaje za tyto položky v souhrnu podle § 19. 

§ 27 

 

 Dojde-li ke změně specifikace vzdáleného přístupu podle § 3 nebo denního herního 

výkaznictví nebo denního herního zápisu podle § 11 jejím novým zveřejněním způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, musí vzdálený přístup, denní herní výkaznictví nebo denní 

herní zápis k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této specifikaci nejpozději prvním 

dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího zveřejnění. 

ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

§ 28 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jejího vyhlášení. 

 

Ministr financí: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu vzdáleného přístupu k loterii, a to i provozované jako 

internetová hra 

 

Vzdálený přístup k loterii, a to i provozované jako internetová hra, se poskytuje v této 

struktuře: 

 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno 

v souvislosti s udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 

3. sídlo provozovatele, 

4. druh hazardní hry; 

  

II. ve vztahu ke každému slosování číselné loterie a číselné loterie provozované jako 

internetová hra (dále jen „internetová číselná loterie“) 

 
1. jedinečný identifikátor slosování, 

2. datum a čas zahájení slosování, 

3. název konkrétní číselné loterie a internetové číselné loterie uvedený v základním 

povolení, 

4. výsledek slosování, případně též výsledek slosování doplňkové loterie, 

5. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, posuzuje-li se pro zjištění 

nároku na výhru samostatně s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného k internetové číselné loterii 

nebo číselné loterii, bylo-li zřízeno, 

c) v případě číselné loterie jedinečný identifikátor prodejního místa, ve kterém byla 

sázka, nebo její část přijata, 

d) identifikace konkrétní herní jistiny číselné loterie a internetové číselné loterie 

názvem nebo jiným způsobem, který umožní ministerstvu identifikovat konkrétní 

herní jistinu číselné loterie a internetové číselné loterie, 

e) údaje rozhodné pro vznik nároku na výhru, případně též údaje rozhodné pro vznik 

nároku na výhru z doplňkové loterie k číselné loterii nebo internetové číselné 

loterii, 

f) výše sázky, nebo její části, 

g) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

h) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

i) datum a čas každé této opravy, 

j) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

k) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

l) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 
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6. každá výhra (výhrou se pro účely této části rozumí i výhry z doplňkových loterií 

k číselné loterii) s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše výhry, na niž vznikl nárok, 

c) výše vyplacené výhry, 

d) datum a čas vyplacení výhry, 

e) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry 

po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

7. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části,  

b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

8. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

9. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena na základě zrušení, případně výše sázky , nebo její části po sníženích nebo 

zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

10. každé doprovodné plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, 

anebo jejich poměrné části, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrná část 

přijaty, 

b) výše doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, 

anebo jejich poměrné části, 
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c) datum a čas přijetí doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou 

číselnou loterii, anebo jejich poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo 

internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo 

internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrné části, případně výše 

doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, anebo 

jejich poměrné části po sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii v původní výši, 

11. každé vrácené doprovodné plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou 

loterii, které se vrací na základě jiného právního důvodu než opravy, anebo jejich 

poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly vracené doprovodné 

plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrná 

část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou 

číselnou loterii, anebo jejich poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou 

číselnou loterii, anebo jejich poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrné části, 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění pro číselnou loterii 

nebo internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrné části, případně výše 

vráceného doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou 

loterii, anebo jejich poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii v původní výši, 

12. každá část doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou 

loterii, anebo jejich poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty 

na základě opravy 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž bylo doprovodné plnění 

pro číselnou loterii nebo internetovou číselnou loterii, anebo jejich poměrná část 

původně přijaty, 

b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění pro číselnou loterii nebo 

internetovou číselnou loterii, anebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas jejího  dodatečného 

přijetí, 

13. v případě, že se jedná o slosování sdílené loterie, rovněž úhrn vkladů přijatých 

ze sdílené herní jistiny, s uvedením následujícího: 

a) identifikace konkrétní herní jistiny sdílené loterie názvem nebo jiným způsobem, 

který umožní ministerstvu identifikovat konkrétní herní jistinu sdílené loterie, 

b) výše úhrnu vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny v době jejich přijetí, 

c) datum a čas přijetí úhrnu vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny, 

d) výše každých jednotlivých snížení úhrnu vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny 

na základě opravy, 
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e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel CX1, kterým je výše úhrnu vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny, 

případně výše úhrnu vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny po sníženích 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel CX1, jímž je datum a čas přijetí úhrnu vkladů 

přijatých ze sdílené herní jistiny v původní výši, 
h) měna, v níž byl úhrn vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny přijat, 

14. v případě, že se jedná o slosování sdílené loterie, rovněž úhrn výher poskytnutých 

do sdílené herní jistiny, s uvedením následujícího: 

a) identifikace konkrétní herní jistiny sdílené loterie názvem nebo jiným způsobem, 

který umožní ministerstvu identifikovat konkrétní herní jistinu sdílené loterie, 

b) výše úhrnu výher poskytnutých do sdílené herní jistiny v době jejich poskytnutí, 

c) datum a čas poskytnutí úhrnu vkladů do sdílené herní jistiny, 

d) výše každých jednotlivých snížení úhrnu výher poskytnutých do sdílené herní 

jistiny na základě opravy 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel BX1, kterým je výše úhrnu výher poskytnutých do sdílené herní jistiny, 

případně výše úhrnu výher poskytnutých do sdílené herní jistiny po sníženích 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel BX1, jímž je datum a čas poskytnutí úhrnu 

výher poskytnutých do sdílené herní jistiny v původní výši, 

h) měna, v níž byl úhrn výher poskytnutých do sdílené herní jistiny přijat, 

15. v případě, že se jedná o slosování sdílené loterie, rovněž každá část úhrnu vkladů 

přijatých ze sdílené herní jistiny, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) identifikace konkrétní herní jistiny sdílené loterie názvem nebo jiným způsobem, 

který umožní ministerstvu identifikovat konkrétní herní jistinu sdílené loterie, 

pro které byl úhrn vkladů dodatečně přijat, 

b) ukazatel CX2, kterým je výše části úhrnu vkladů přijatých ze sdílené herní jistiny, 

která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel CX2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

16. v případě, že se jedná o slosování sdílené loterie, rovněž každá část úhrnu výher 

poskytnutých do sdílené herní jistiny, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) identifikace konkrétní herní jistiny sdílené loterie názvem nebo jiným způsobem, 

který umožní ministerstvu identifikovat konkrétní herní jistinu sdílené loterie, 

pro které byl úhrn výher dodatečně poskytnut, 

b) ukazatel BX2, kterým je výše části úhrnu výher poskytnutých do sdílené herní 

jistiny, která byla provozovatelem dodatečně poskytnuta na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel BX2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

poskytnutí; 

 
III. ve vztahu ke každé emisi okamžité loterie nebo okamžité loterie provozované jako 

internetová hra (dále jen „internetová okamžitá loterie“) 

 

1. název uvedený v základním povolení, 

2. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, 
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b) jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného k internetové okamžité loterii 

loterii nebo okamžité loterii, bylo-li zřízeno, 

c) v případě okamžité loterie jedinečný identifikátor prodejního místa, ve kterém byla 

sázka, nebo její část přijata, 

d) výše sázky, nebo její části, 

e) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

f) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

g) datum a čas každé této opravy, 

h) ukazatel A3, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

i) datum a čas rozhodný pro ukazatel A3, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo její 

části v původní výši, 

j) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

3. každá výhra (výhrou se rozumí i výhry z doplňkových loterií k okamžité loterii nebo 

internetové okamžité loterii) s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, na jehož základě vznikl nárok na výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry, 

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B3, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B3, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

4. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, jehož zakoupením byla sázka, nebo její části původně 

přijata, 

b) ukazatel A4, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

5. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, na jehož základě vznikl nárok na výhru, 

b) ukazatel B4, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

6. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, jehož zakoupením byla sázka, nebo její část původně 

přijata, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 
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f) ukazatel G2, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G2, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

7. každé doprovodné plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou loterii, 

anebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, spolu s nímž byly doprovodné plnění pro okamžitou 

loterii nebo internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou 

loterii, anebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou 

okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění pro okamžitou loterii 

nebo internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C3, kterým je výše doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo 

internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části, případně výše 

doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou loterii, 

anebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C3, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou loterii v původní výši, 

8. každé vrácené doprovodné plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou 

loterii, které se vrací na základě jiného právního důvodu než opravy, anebo jeho 

poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, spolu s nímž bylo vracené doprovodné plnění pro 

okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou loterii původně přijato, 

b) výše vráceného doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou 

okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou 

okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrné 

části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D2, kterým je výše vráceného doprovodného plnění pro okamžitou loterii 

nebo internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části, případně výše 

vráceného doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou 

loterii, anebo jeho poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D2, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou loterii v původní výši, 

9. každá část doprovodného plnění pro okamžitou loterii nebo internetovou okamžitou 

loterii, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, anebo jeho 

poměrné části s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, spolu s nímž byly doprovodné plnění pro okamžitou 

loterii nebo internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrná část přijaty, 

b) ukazatel C4, kterým je výše části doprovodného plnění pro okamžitou loterii 

nebo internetovou okamžitou loterii, anebo jeho poměrné části, které byly 

provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 
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c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

10. každé slosování nebo jiná skutečnost, která rozhoduje o vzniku nároku na výhru 

v doplňkové loterii k okamžité loterii, s uvedením následujícího: 

a) název doplňkové loterie uvedený v základním povolení, 

b) jedinečný identifikátor slosování, 

c) datum a čas zahájení slosování, 

d) výsledek slosování nebo jiné skutečnosti, která rozhoduje o vzniku nároku na výhru 

v doplňkové loterii, 

e) jedinečný identifikátor každého losu, který byl zahrnut do doplňkové loterie 

k okamžité loterii s uvedením, zda byl příslušný los výherní v doplňkové loterii; 

 
IV. ve vztahu ke každému slosování věcné nebo peněžité loterie, a to i provozovaných 

jako internetová hra 

 

1. jedinečný identifikátor slosování, 

2. datum a čas zahájení slosování, 

3. název konkrétní loterie uvedený v základním povolení, 

4. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného k věcné nebo peněžité loterii, 

a to i provozovaných jako internetová hra, bylo-li zřízeno, 

c) v případě věcné nebo peněžité loterie jedinečný identifikátor prodejního místa, 

ve kterém byla sázka, nebo její část přijata, 

d) výše sázky, nebo její části, 

e) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

f) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

g) datum a čas každé této opravy, 

h) ukazatel A5, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

i) datum a čas rozhodný pro ukazatel A5, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo její 

části v původní výši, 

j) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

5. každá výhra (výhrou se rozumí i výhry z doplňkových loterií k věcné nebo peněžité 

loterii, a to i provozovaným jako internetové hry) s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, na jehož základě vznikl nárok na výhru, 

b) výše výhry, na niž vznikl nárok, 

c) výše vyplacené výhry, 

d) datum a čas vyplacení výhry, 

e) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel B5, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel B5, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

6. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, jehož zakoupením byla sázka, nebo její část původně 

přijata, 
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b) ukazatel A6, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A6, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

7. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, na jehož základě vznikl nárok na výhru, 

b) ukazatel B6, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B6, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

8. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, jehož zakoupením byla sázka, nebo její část původně 

přijata, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G3, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních na 

základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G3, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

9. každé doprovodné plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované jako 

internetová hra, anebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, spolu s nímž byly doprovodné plnění pro věcnou nebo 

peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrná část 

přijaty, 

b) výše doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované 

jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, 

a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou 

loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C5, kterým je výše doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou 

loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, případně 

výše doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované 

jako internetová hra, anebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C5, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra 

v původní výši, 

10. každé vrácené doprovodné plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i 

provozované jako internetová hra, které se vrací na základě jiného právního důvodu 

než opravy, anebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
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a) jedinečný identifikátor losu, spolu s nímž bylo vracené doprovodné plnění pro 

věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra, původně 

přijato, 

b) výše vráceného doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i 

provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i 

provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo 

jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D3, kterým je výše vráceného doprovodného plnění pro věcnou nebo 

peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, 

případně výše vráceného doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, 

a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D3, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra 

v původní výši, 

11. každá část doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, 

a to i provozované jako internetová hra, které byly provozovatelem dodatečně přijaty 

na základě opravy, anebo jeho poměrné části s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor losu, spolu s nímž byly doprovodné plnění pro věcnou nebo 

peněžitou loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrná část 

přijaty, 

b) ukazatel C6, kterým je výše části doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou 

loterii, a to i provozované jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C6, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí; 

12. každé slosování nebo jiná skutečnost, která rozhoduje o vzniku nároku na výhru 

v doplňkové loterii k věcné nebo peněžité loterii, a to i provozovaným jako internetová 

hra, s uvedením následujícího: 

a) název doplňkové loterie uvedený v základním povolení, 

b) jedinečný identifikátor slosování, 

c) datum a čas zahájení slosování, 

d) výsledek slosování nebo jiné skutečnosti, která rozhoduje o vzniku nároku na výhru 

v doplňkové loterii, 

e) jedinečný identifikátor každého losu, který byl zahrnut do doplňkové loterie k věcné 

nebo peněžité loterii, a to i provozovaným jako internetová hra; 

  

V. ve vztahu k uživatelskému kontu zřízenému k loterii provozované jako internetová 

hra (dále jen „internetová loterie“) nebo loterii, 

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

2. každé nastavené sebeomezující opatření k internetové loterie, nebo jeho změna 

s uvedením následujícího: 

a) typ sebeomezujícího opatření, 

b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 

c) datum a čas jeho nastavení, 

d) datum a čas účinnosti nastavení, 
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e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu v případě internetové loterie s uvedením 

následujícího: 

a) datum a čas přihlášení, 

b) celková doba přihlášení, 

4. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

5. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. každé ostatní plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 

b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části na 

základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně 

výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

h) měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 

7. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu než 

opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, 

nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního plnění 

v původní výši, 

8. každá část doprovodného plnění pro věcnou nebo peněžitou loterii, a to i provozované 

jako internetová hra, anebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně 

přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého doprovodného plnění pro internetovou 

loterii, 

b) ukazatel H2, kterým je výše části doprovodného plnění pro internetovou loterii, 

nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě 

opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

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



  II. 

 
VI. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) označení kalendářního dne, 

b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky a 

herní procesy, 

c) kód této cizí měny; 

 

VII. a ve vztahu k loterii a internetové loterii (tzn. za všechny finanční toky a herní 

procesy na všech uživatelských kontech a prostřednictvím prodejních míst související 

s provozováním tohoto druhu hazardní hry); v úhrnu se zohlední výše ukazatelů A1, 

A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, BX1, BX2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, CX1, 

CX2, D1, D2, D3, G1, G2, G3, H1, H2 a I1, jejichž datum a čas rozhodný pro daný 

ukazatel spadá do zvoleného časového období, a to s rozdělením podle měny, v níž 

proběhly finanční toky a herní procesy 

 
1. úhrn přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A, 

∑ A = ∑ A1 + ∑ A3 + ∑ A5,  

2. úhrn vyplacených výher: ∑ B, 

∑ B = ∑ B1 + ∑ B3 + ∑B5, 

v případě, že provozovatel provozuje sdílenou loterii, je úhrn vyplacených výher: 

∑ B, 

∑ B = ∑ B1 + ∑ BX1 + ∑ B3 + ∑ B5, 

3. úhrn dodatečně přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A´, 

∑ A´ = ∑ A2 + ∑ A4 + ∑ A6,  

4. úhrn dodatečně vyplacených výher: ∑ B´, 

∑ B´ = ∑ B2 + ∑ B4 + ∑ B6, 

v případě, že provozovatel provozuje sdílenou loterii, je úhrn dodatečně 

vyplacených výher: ∑ B´, 

∑ B´ = ∑ B2 + ∑ BX2 + ∑ B4 + ∑ B6, 

5. úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí: ∑ G, 

∑ G = ∑ G1 + ∑ G2 + ∑ G3, 

6. úhrn přijatých doprovodných plnění: ∑ C, 

∑ C = ∑ C1 + ∑ C3 + ∑ C5, 

v případě, že provozovatel provozuje sdílenou loterii, je úhrn doprovodných 

plnění: ∑ C, 

∑ C = ∑ C1 + ∑ CX1 + ∑ C3 + ∑ C5, 

7. úhrn vrácených doprovodných plnění: ∑ D, 

∑ D = ∑ D1 + ∑ D2 + ∑ D3, 

8. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění: ∑ C´, 

∑ C´ = ∑ C2 + ∑ C4 + ∑ C6, 

v případě, že provozovatel provozuje sdílenou loterii, je úhrn dodatečně přijatých 

doprovodných plnění: ∑ C´, 

∑ C´ = ∑ C2 + ∑ CX2 + ∑ C4 + ∑ C6, 

9. úhrn ostatních plnění: ∑ H1, 

10. úhrn vrácených ostatních plnění: ∑ I1, 

11. úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění: ∑ H2, 

12. X = ∑ A + ∑ A´ – ∑ G + ∑ C + ∑ C´ – ∑ D + ∑ H1 – ∑ I1 + ∑ H2, 
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13. Y = ∑ B + ∑ B´, 

14. Z = X – Y. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu vzdáleného přístupu ke kursové sázce, a to i provozované jako 

internetová hra 

 

Vzdálený přístup ke kursové sázce, a to i provozované jako internetová hra, se poskytuje 

v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti s 

udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 

3. sídlo provozovatele, 

4. druh hazardní hry; 

 

II. ve vztahu ke každé sázkové příležitosti 

 

1. jedinečný identifikátor sázkové příležitosti, 

2. název nebo jiný identifikátor sázkové příležitosti, který umožní sázkovou příležitost 

jednoznačně určit,  

3. název nebo jiný identifikátor sázkové události, který umožní sázkovou událost 

jednoznačně určit, s uvedením následujícího: 

a) datum a čas předpokládaného zahájení sázkové události, 

b) výsledek sázkové události, 

4. název nebo jiný identifikátor sportovní události nebo události veřejné pozornosti, který 

umožní ji jednoznačně určit, v případě, že je sázková událost pouze její dílčí částí, 

5. datum a čas zahájení náběru sázek na sázkovou příležitost, 

6. datum a čas ukončení náběru sázek na sázkovou příležitost, 

7. v případě přerušení náběru sázek na sázkovou příležitost: 

a) datum a čas přerušení náběru, 

b) datum a čas ukončení přerušení náběru, 

8. kurs s uvedením následujícího: 

a) výše kursu 

b) datum a čas stanovení výše kursu, 

c) každá změna kursu tak, že se uvede nová výše kursu, 

d) datum a čas každé této změny, 

9. každé omezení příjmu sázek na sázkovou příležitost s uvedením následujícího: 

a) uvedení konkrétního omezení příjmu sázek, 

b) datum a čas zavedení omezení, 

c) datum a čas ukončení omezení, 

10. vyhodnocení sázkové příležitosti ve smyslu jejího porovnání s výsledkem sázkové 

události, 

11. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, která se pro zjištění nároku 

na výhru posuzuje vůči této sázkové příležitosti,s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 
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b) v případě, že je nárok na výhru podmíněn uhodnutím výsledku další sázkové 

příležitosti nebo sázkových příležitostí, společný jedinečný identifikátor tiketu, 

c) v případě, že se jedná o živou kursovou sázku nebo živou internetovou kursovou 

sázku, označení příležitosti slovem „LIVE“, 

d) jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného ke kursové sázce 

nebo internetové kursové sázce, nebo v případě kursové sázky na zvířecí dostih 

jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které byla sázka, nebo její část přijata, 

e) v případě kursové sázky jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které byla 

sázka, nebo její část přijata, 

f) výše kursu, na základě kterého byla sázka, nebo její část přijata, nebo v případě 

společně přijaté sázky, nebo její části podle písmena b) kurs, který byl rozhodný 

pro tuto kursovou příležitost v době přijetí sázky, nebo její části, 

g) v případě, že byla přijata dohoda o cash outu, výše dohodnutého výplatního 

poměru, 

h) v případě, že byla přijata dohoda o cash outu, datum a čas přijetí dohody o cash 

outu, 

i) výše sázky, nebo její části, 

j) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

k) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

l) datum a čas každé této opravy, 

m) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

n) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

o) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

12. každá výhra (pro účely této části se výhrou rozumí výhra nebo výplata na základě 

dohody o cash outu nebo jejich část, která poměrně připadá k sázce, nebo její části na 

konkrétní výše uvedenou sázkovou příležitost) vyplacená účastníkovi hazardní hry 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše výhry, na niž vznikl nárok, 

c) výše vyplacené výhry, 

d) datum a čas vyplacení výhry, 

e) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry 

po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

13. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části,  

b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí sázky, 

14. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 
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a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

15. každá sázka, nebo její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se zákonem 

o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky , nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

16. každé doprovodné plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na 

základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

17. každé vrácené doprovodné plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu 

než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění, 

nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné 

části, případně výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po 

sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

18. každá část doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

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



  II. 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

19. záznam o každé nepřijaté kursové sázce nebo internetové kursové sázce s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor nepřijaté sázky, nebo její části, 

b) datum a čas odmítnutí kursové sázky nebo internetové kursové sázky, jímž se 

rozumí datum a čas odmítnutí přijetí sázky nebo sázek, 

c) jedinečný identifikátor uživatelského konta, zřízeného ke kursové sázce 

a internetové kursové sázce, bylo-li zřízeno, 

d) jedinečný identifikátor sázkové příležitosti, nebo jedinečné identifikátory 

sázkových příležitostí, ze kterých měla být kursová sázka nebo internetová kursová 

sázka složena, 

e) v případě kursové sázky jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které byla 

sázka, nebo její části odmítnuta, 

f) důvod odmítnutí sázky, nebo její části; 

 

III. ve vztahu ke každému tiketu 

 

1. jedinečný identifikátor tiketu, 

2. datum a čas uzavření kursové sázky nebo internetové kursové sázky, jímž se rozumí 

datum a čas přijetí sázky nebo sázek, 

3. jedinečný identifikátor uživatelského konta, zřízeného ke kursové sázce a internetové 

kursové sázce, nebo v případě kursové sázky na zvířecí dostih jedinečný identifikátor 

sázkové kanceláře, ve které byla sázka, nebo její část přijata, 

4. způsob uzavření kursové sázky nebo internetové kursové sázky, 

5. jedinečný identifikátor sázkové příležitosti, nebo jedinečné identifikátory sázkových 

příležitostí, ze kterých je kursová sázka nebo internetová kursová sázka složena; 

 

IV. ve vztahu ke každému uživatelskému kontu zřízenému ke kursové sázce 

nebo internetové kursové sázce 

 

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

2. každé nastavené sebeomezující opatření ke kursové sázce a internetové kursové sázce, 

nebo jeho změna s uvedením následujícího: 

a) typ sebeomezujícího opatření, 

b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 

c) datum a čas jeho nastavení, 

d) datum a čas účinnosti nastavení, 

e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu v případě internetové kursové sázky 

s uvedením následujícího: 

a) datum a čas přihlášení, 

b) celková doba přihlášení, 

4. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 
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c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

5. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením 

následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. informace o nastavení automatického přijímání sázek s odlišnými parametry sázkové 

příležitosti, než byly sázejícím původně zvoleny, pokud se tyto parametry v průběhu 

uzavírání sázky změnily, 

7. každé ostatní plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 

b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části na 

základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně 

výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

h) měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 

8. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu než 

opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, 

nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši,  

9. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

V. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) označení kalendářního dne, 
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b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky a 

herní procesy, 

c) kód této cizí měny; 

 

VI. a ve vztahu ke kursové sázce a internetové kursové sázce (tzn. za všechny finanční 

toky a herní procesy na všech uživatelských kontech a prostřednictvím prodejních 

míst související s provozováním tohoto druhu hazardní hry); v úhrnu se zohlední výše 

ukazatelů A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, G1, H1, H2 a I1, jejichž datum a čas rozhodný 

pro daný ukazatel spadá do zvoleného časového období, a to s rozdělením podle 

měny, v níž proběhly finanční toky a herní procesy 

 

1. úhrn přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A1,   

2. úhrn vyplacených výher: ∑ B1, 

3. úhrn dodatečně přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A2, 

4. úhrn dodatečně vyplacených výher: ∑ B2, 

5. úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí: ∑ G1, 

6. úhrn přijatých doprovodných plnění: ∑ C1, 

7. úhrn vrácených doprovodných plnění: ∑ D1, 

8. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění: ∑ C2, 

9. úhrn přijatých ostatních plnění: ∑ H1, 

10. úhrn vrácených ostatních plnění: ∑ I1, 

11. úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění: ∑ H2, 

12. X = ∑ A1 + ∑ A2 – ∑ G1 + ∑ C1 + ∑ C2 + – ∑ D1 + ∑ H1 + ∑ H2 – ∑ I1, 

13. Y = ∑ B1 + ∑ B2, 

14. Z = X – Y. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu vzdáleného přístupu k totalizátorové hře, a to i provozované 

jako internetová hra 

 

Vzdálený přístup k totalizátorové hře, a to i provozované jako internetová hra, se poskytuje 

v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti s 

udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 

3. sídlo provozovatele, 

4. druh hazardní hry; 

 

II. ve vztahu ke každé hře totalizátorové hry a internetové totalizátorové hry 

 

1. jedinečný identifikátor hry totalizátorové hry nebo internetové totalizátorové hry, 

2. název nebo jiný identifikátor sázkové události, který umožní sázkovou událost 

jednoznačně určit, s uvedením následujícího: 

a) datum a čas předpokládaného zahájení sázkové události, 

b) výsledek sázkové události, 

3. název nebo jiný identifikátor sportovní události nebo události veřejné pozornosti, který 

umožní ji jednoznačně určit, v případě, že je sázková událost pouze její dílčí částí, 

4. název nebo jiný identifikátor každé sázkové příležitosti, na kterou se přijímají sázky, 

podle něhož bude možné sázkovou příležitost jednoznačně určit,  

5. datum a čas zahájení náběru sázek na hru totalizátorové hry nebo internetové 

totalizátorové hry, 

6. datum a čas ukončení náběru sázek na hru totalizátorové hry nebo internetové 

totalizátorové hry, 

7. v případě přerušení náběru sázek na hru totalizátorové hry nebo internetové 

totalizátorové hry: 

a) datum a čas přerušení náběru, 

b) datum a čas ukončení přerušení náběru, 

8. předem stanovený podíl výher, 

9. údaje o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění a způsobu určení výše 

výhry, 

10. každé omezení příjmu sázek na hru totalizátorové hry nebo internetové totalizátorové 

hry, 

a) uvedení konkrétního omezení příjmu sázek, 

b) datum a čas zavedení omezení, 

c) datum a čas ukončení omezení, 

11. vyhodnocení výherní sázkové příležitosti ve smyslu jejího porovnání s výsledkem 

sázkové události, 

12. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, posuzuje-li se pro zjištění 

nároku na výhru samostatně, s uvedením následujícího: 
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a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného k internetové totalizátorové 

hře nebo totalizátorové hře, bylo-li zřízeno, 

c) v případě totalizátorové hry jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které byla 

sázka přijata, 

d) název nebo jiný identifikátor sázkové příležitosti, na kterou byla sázka, nebo její 

část přijata, 

e) výše sázky, nebo její části, 

f) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

g) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

h) datum a čas každé této opravy, 

i) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

j) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

k) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

13. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše výhry, na niž vznikl nárok, 

c) výše vyplacené výhry, 

d) datum a čas vyplacení výhry, 

e) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry 

po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

14. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části,  

b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

15. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

16. každá sázka, nebo její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se zákonem 

o hazardních hrách nebo na základě herního plánu, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 
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e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

17. každé doprovodné plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na 

základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

18. každé vrácené doprovodné plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu 

než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly vracené doprovodné 

plnění, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění, 

nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné 

části, případně výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po 

sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

19. každá část doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

20. záznam o každé nepřijaté sázce na hru totalizátorové hry nebo internetové 

totalizátorové hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor nepřijaté sázky, nebo její části, 

b) datum a čas odmítnutí sázky na hru totalizátorové hry nebo internetové 

totalizátorové hry, 

c) jedinečný identifikátor uživatelského konta zřízeného k internetové totalizátorové 

hře nebo totalizátorové hře, bylo-li zřízeno, 

d) jedinečný identifikátor hry totalizátorové hry nebo internetové totalizátorové hry, 

na kterou měla být sázka, nebo její část přijata, 
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e) v případě totalizátorové hry jedinečný identifikátor sázkové kanceláře, ve které byla 

sázka, nebo její část odmítnuta, 

f) důvod odmítnutí sázky, nebo její části; 

 

III. ve vztahu ke každému uživatelskému kontu zřízenému k totalizátorové hře 

nebo internetové totalizátorové hře, 

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

2. každé nastavené sebeomezující opatření k internetové totalizátorové hře nebo jeho 

změna s uvedením následujícího: 

a) typ sebeomezujícího opatření, 

b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 

c) datum a čas jeho nastavení, 

d) datum a čas účinnosti nastavení, 

e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu v případě internetové totalizátorové hry 

s uvedením následujícího: 

a) datum a čas přihlášení, 

b) celková doba přihlášení, 

4. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

5. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. informace o nastavení automatického přijímání sázek s odlišnými parametry sázkové 

příležitosti, než byly sázejícím původně zvoleny, pokud se tyto parametry v průběhu 

uzavírání sázky změnily, 

7. každé další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka 

hazardní hry k účasti na internetové totalizátorové hře a není vázáno na konkrétní hru 

internetové totalizátorové hry (dále jen „ostatní plnění“), nebo jeho poměrné části, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 

b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části na 

základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně 

výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

h) měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 

8. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu než 

opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 
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b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, 

nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

9. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí; 

 

IV. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) označení kalendářního dne, 

b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky a 

herní procesy, 

c) kód této cizí měny; 

 

V. a ve vztahu k totalizátorové hře a internetové totalizátorové hře (tzn. za všechny 

finanční toky a herní procesy na všech uživatelských kontech a prostřednictvím 

prodejních míst související s provozováním tohoto druhu hazardní hry); v úhrnu se 

zohlední výše ukazatelů A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, G1, H1, H2 a I1, jejichž datum 

a čas rozhodný pro daný ukazatel spadá do zvoleného časového období, 

a to s rozdělením podle měny, v níž proběhly finanční toky a herní procesy 

 

1. úhrn přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A1,   

2. úhrn vyplacených výher: ∑ B1, 

3. úhrn dodatečně přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A2, 

4. úhrn dodatečně vyplacených výher: ∑ B2, 

5. úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí: ∑ G1, 

6. úhrn přijatých doprovodných plnění: ∑ C1, 

7. úhrn vrácených doprovodných plnění: ∑ D1, 

8. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění: ∑ C2, 

9. úhrn ostatních plnění: ∑ H1, 

10. úhrn vrácených ostatních plnění: ∑ I1, 

11. úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění: ∑ H2, 

12. X = ∑ A1 +∑ A2 – ∑ G1 + ∑ C1 +  ∑ C2 – ∑ D1 + ∑ H1 – ∑ I1 + ∑ H2, 

13. Y = ∑ B1 + ∑ B2, 

14. Z = X – Y. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu vzdáleného přístupu k bingu provozovanému jako internetová 

hra 

 

Vzdálený přístup k bingu provozovanému jako internetová hra se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti s 

udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 

3. sídlo provozovatele, 

4. druh hazardní hry; 

 

II. ve vztahu ke každé hře binga provozovaného jako internetová hra (dále jen 

„internetové bingo“), které se účastní pouze účastníci hazardní hry (tzn. hra, které se 

neúčastní cizí účastníci) 

 

1. jedinečný identifikátor hry internetového binga, 

2. datum a čas zahájení hry internetového binga, 

3. specifikace konkrétního internetového binga s uvedením následujícího: 

a) název hry uvedený v základním povolení, 

b) stanovená výše sázky za jeden sázkový tiket, 

4. výsledek losování, 

5. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, posuzuje-li se pro zjištění 

nároku na výhru samostatně, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta,  

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

6. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry, 

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry 

po sníženích na základě oprav, 
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g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

7. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas dodatečného jejího 

přijetí, 

8. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas dodatečného jejího 

vyplacení, 

9. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, která byla provozovatelem 

vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

10. každé doprovodné plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na 

základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

11. každé vrácené doprovodné plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu 

než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 
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d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění, 

nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné 

části, případně výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po 

sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

12. každá část doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž bylo doprovodné plnění 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí; 

 

III. ve vztahu ke každé hře internetového binga, které se účastní účastníci hazardní hry 

společně s cizími účastníky 

 

1. jedinečný identifikátor hry internetového binga, 

2. datum a čas zahájení hry internetového binga, 

3. specifikace konkrétního internetového binga s uvedením následujícího: 

d) název hry uvedený v základním povolení,  

e) stanovená výše sázky za jeden sázkový tiket, 

4. výsledek losování, 

5. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A3, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A3, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

6. každá výhra vyplacená účastníku hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas jejího vyplacení, 

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B3, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry 

po sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B3, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 
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7. každá část sázky účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části,  

b) ukazatel A4, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

8. každá část výhry účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel B4, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B4, jímž je datum a čas dodatečného 

vyplacení, 

9. každá sázka, nebo každá její část účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem 

vrácena v souladu se zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného 

herního plánu, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G2, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G2, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

10. každé doprovodné plnění účastníka hazardní hry, nebo jeho poměrná část, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas jeho přijetí, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C3, kterým je výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na 

základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C3, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

11. každé vrácené doprovodné plnění účastníka hazardní hry, které se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění, 
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d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění, 

nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D2, kterým je výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné 

části, případně výše vráceného doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části po 

sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D2, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění v původní výši, 

12. každá část doprovodného plnění účastníka hazardní hry, nebo jeho poměrné části, 

které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění, 

nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C4, kterým je výše části doprovodného plnění, nebo jeho poměrné části, 

které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

13. každý přijatý a nevrácený vklad (sázky, doprovodná plnění a ostatní plnění) cizích 

účastníků do příslušné hry internetového binga (dále jen „cizí vklad do internetového 

binga“), s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do internetového binga,  

b) výše cizího vkladu, 

c) datum a čas přijetí cizího vkladu (časem přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry 

internetového binga), 

d) výše každých jednotlivých snížení cizího vkladu do internetového binga na základě 

opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel E1, kterým je výše cizího vkladu do internetového binga, případně výše 

cizího vkladu do internetového binga po sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel E1, jímž je datum a čas přijetí cizího vkladu 

do internetového binga v původní výši, 

14. každá část dodatečně přijatého cizího vkladu do internetového binga, která byla 

provozovatelem přijata na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého cizího vkladu do internetového binga, 

b) ukazatel E2, kterým je dodatečně přijatý cizí vklad do internetového binga, který 

byl provozovatelem dodatečně přijat na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel E2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

15. každá výhra vyplacená cizímu účastníkovi za příslušnou hru internetového binga 

(dále jen „cizí výhra z internetového binga“), s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do internetového binga, na jehož základě 

vznikl nárok na výhru, 

b) výše cizí výhry z internetového binga, 

c) datum a čas vyplacení cizí výhry z internetového binga, 

d) výše každých jednotlivých snížení cizí výhry z internetového binga na základě 

opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel F1, kterým je výše cizí výhry z internetového binga, případně výše cizí 

výhry z internetového binga po sníženích na základě případných oprav, 
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g) datum a čas rozhodný pro ukazatel F1, jímž je datum a čas jejího vyplacení 

v původní výši, 

16. každá část dodatečně vyplacené cizí výhry z internetového binga, která byla 

provozovatelem vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do internetového binga, na jehož základě 

vznikl nárok na výhru, 

b) ukazatel F2, kterým je dodatečně vyplacená cizí výhra z internetového binga, která 

byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel F2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení; 

 

IV. ve vztahu ke každému uživatelskému kontu účastníka hazardní hry 

 

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

2. každé nastavené sebeomezující opatření k internetovému bingu, nebo jeho změna 

s uvedením následujícího: 

a) typ sebeomezujícího opatření, 

b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 

c) datum a čas jeho nastavení, 

d) datum a čas účinnosti nastavení, 

e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu s uvedením následujícího: 

a) datum a čas přihlášení, 

b) celková doba přihlášení, 

4. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

5. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. každé ostatní plnění nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 

b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně 

výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

h) měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 

7. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu 

než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 
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b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, 

nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

8. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

V. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) označení kalendářního dne, 

b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky a 

herní procesy, 

c) kód této cizí měny; 

 

VI. a ve vztahu k internetovému bingu (tzn. za všechny finanční toky a herní procesy 

na všech uživatelských kontech a prostřednictvím prodejních míst související 

s provozováním tohoto druhu hazardní hry); v úhrnu se zohlední výše ukazatelů A1, 

A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H1, H2 

a I1, jejichž datum a čas rozhodný pro daný ukazatel spadá do zvoleného časového 

období, a to s rozdělením podle měny, v níž proběhly finanční toky a herní procesy 

 

1. ve vztahu k internetovému bingu, kterého se účastní pouze účastníci hazardní hry  

a) úhrn přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A1,   

b) úhrn vyplacených výher: ∑ B1, 

c) úhrn dodatečně přijatých sázek, nebo jejich částí: ∑ A2, 

d) úhrn dodatečně vyplacených výher: ∑ B2, 

e) úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí: ∑ G1, 

f) úhrn přijatých doprovodných plnění: ∑ C1, 

g) úhrn vrácených doprovodných plnění: ∑ D1, 

h) úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění: ∑ C2, 

i) úhrn přijatých ostatních plnění: ∑ H1,  

j) úhrn vrácených ostatních plnění: ∑ I1, 

k) úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění: ∑ H2, 

l) X = ∑ A1 + ∑ A2 - ∑ G1 + ∑ C1 - ∑ D1 + ∑ C2 + ∑ H1 - ∑ I1 + ∑ H2, 

m) Y = ∑ B1 + ∑ B2, 

n) Z = X – Y, 

 

2. ve vztahu k internetovému bingu, kterého se účastní účastníci hazardní hry a cizí 

účastníci  
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a) úhrn přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ A3,   

b) úhrn vyplacených výher účastníkům hazardní hry: ∑ B3, 

c) úhrn dodatečně přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ A4, 

d) úhrn dodatečně vyplacených výher účastníkům hazardní hry: ∑ B4, 

e) úhrn vrácených sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ G2, 

f) úhrn přijatých doprovodných plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: ∑ C3, 

g) úhrn vrácených doprovodných plnění účastníkům hazardní hry: ∑ D2,  

h) úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění účastníků hazardní hry: ∑ C4, 

i) úhrn všech cizích přijatých a nevrácených vkladů: ∑ E, ∑ E = ∑ E1 + ∑ E2, 

j) úhrn všech cizích vyplacených výher: ∑ F, ∑ F = ∑ F1 + ∑ F2, 

k) X CZ = ∑ A3 + ∑ A4 - ∑ G2 + ∑ C3 – ∑ D2 + ∑ C4, 

l) Y CZ = ∑ B3 + ∑ B4, 

m) X W = X CZ + ∑ E, 

n) Y W = Y CZ + ∑ F, 

o) Z = (X W – Y W) * (X CZ : X W). 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu vzdáleného přístupu k technické hře, a to i provozované jako 

internetová hra 

 

Vzdálený přístup k technické hře, a to i provozované jako internetová hra, se poskytuje v této 

struktuře:  

 

 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti s 

udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 

3. sídlo provozovatele, 

4. druh hazardní hry; 

 

II. ve vztahu ke každé hře technické hry provozované jako internetová hra (dále jen 

„internetová technická hra“) podle § 50 zákona o hazardních hrách 

 

1. jedinečný identifikátor hry internetové technické hry, 

2. datum a čas zahájení hry, 

3. název konkrétní internetové technické hry uvedený v základním povolení, 

4. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, posuzuje-li se pro zjištění 

nároku na výhru samostatně, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

5. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry, 

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 
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6. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí, 

7. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas dodatečného 

vyplacení, 

8. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše vrácené sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

9. každé doprovodné plnění k internetové technické hře, nebo jeho poměrné části, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k internetové technické hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění k internetové technické hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění k internetové technické hře, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění k internetové technické 

hře, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění k internetové technické hře, 

nebo jeho poměrné části, případně výše doprovodného plnění k internetové 

technické hře, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k internetové technické hře v původní výši, 

10. každé vrácené doprovodné plnění k internetové technické hře, které se vrací na 

základě jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k internetové technické hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění k internetové technické hře, nebo jeho 

poměrné části, 
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c) datum a čas vrácení doprovodného plnění k internetové technické hře, nebo jeho 

poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

k internetové technické hře, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění k internetové 

technické hře, nebo jeho poměrné části, případně výše vráceného doprovodného 

plnění k internetové technické hře, nebo jeho poměrné části po sníženích nebo 

zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k internetové technické hře v původní výši, 

11. každá část doprovodného plnění k internetové technické hře, nebo jeho poměrné 

části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k internetové technické hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění k internetové technické 

hře, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na 

základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

III. ve vztahu ke každé hře technické hry podle § 50 zákona o hazardních hrách 

 

1. jedinečný identifikátor hry technické hry, 

2. datum a čas zahájení hry, 

3. název konkrétní technické hry uvedený v základním povolení, 

4. jedinečný identifikátor herního prostoru, včetně uvedení herního režimu (herna nebo 

kasino), 

5. výrobní číslo herní pozice koncového zařízení technické hry uvedené v povolení 

k umístění herního prostoru, 

6. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A3, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A3, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

7. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry, 

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 
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f) ukazatel B3, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B3, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

8. každá část sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A4, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A4, jímž je datum a čas dodatečného přijetí, 

9. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) ukazatel B4, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B4, jímž je datum a čas dodatečného 

vyplacení, 

10. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G2, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše vrácené sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G2, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

11. každé doprovodné plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C3, kterým je výše doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části, případně výše doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části po sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C3, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k technické hře v původní výši, 

12. každé vrácené doprovodné plnění k technické hře, které se vrací na základě jiného 

právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 
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b) výše vráceného doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D2, kterým je výše vráceného doprovodného plnění k technické hře, nebo 

jeho poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění k technické hře, 

nebo jeho poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D2, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k technické hře v původní výši, 

13. každá část doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, které byly 

provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C4, kterým je výše části doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C4, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

IV. ve vztahu ke každému uživatelskému kontu zřízenému k internetové technické hře 

nebo technické hře 

 

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

2. každé nastavené sebeomezující opatření k internetové technické hře nebo technické 

hře, nebo jeho změna s uvedením následujícího: 

a) typ sebeomezujícího opatření, 

b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 

c) datum a čas jeho nastavení, 

d) datum a čas účinnosti nastavení, 

e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu s uvedením následujícího: 

a) datum a čas přihlášení, 

b) celková doba přihlášení, 

4. každá účast na internetové technické hře nebo technické hře s uvedením následujícího: 

a) datum a čas jejího zahájení, 

b) celková doba této účasti, 

5. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

7. každé ostatní plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 

b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
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d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části na 

základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně 

výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

h) měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 

8. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu než 

opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas jeho vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, nebo 

jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy,  

f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrná část, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

9. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

V. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) označení kalendářního dne, 

b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky a 

herní procesy, 

c) kód této cizí měny; 

 

VI. a ve vztahu k internetové technické hře a technické hře (tzn. za všechny finanční toky 

a herní procesy na všech uživatelských kontech související s provozováním tohoto 

druhu hry); v úhrnu se zohlední výše ukazatelů A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, 

C2, C3, C4, D1, D2, G1, G2, H1, H2 a I1, jejichž datum a čas rozhodný pro daný 

ukazatel spadá do zvoleného časového období, a to s rozdělením podle měny, v níž 

proběhly peněžní transakce a herní procesy 

 

1. úhrn přijatých sázek, nebo jejich částí k internetové technické hře: ∑ A1, 

2. úhrn přijatých sázek, nebo jejich částí k technické hře: ∑ A3, 

3. úhrn vyplacených výher z internetové technické hry: ∑ B1, 

4. úhrn vyplacených výher z technické hry: ∑ B3, 

5. úhrn dodatečně přijatých sázek, nebo jejich částí k internetové technické hře: ∑ A2, 

6. úhrn dodatečně přijatých sázek, nebo jejich částí k technické hře: ∑ A4, 

7. úhrn dodatečně vyplacených výher z internetové technické hry: ∑ B2, 
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8. úhrn dodatečně vyplacených výher z technické hry: ∑ B4, 

9. úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí k internetové technické hře: ∑ G1, 

10. úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí k technické hře: ∑ G2, 

11. úhrn přijatých doprovodných plnění k internetové technické hře: ∑ C1, 

12. úhrn přijatých doprovodných plnění k technické hře: ∑ C3, 

13. úhrn vrácených doprovodných plnění k internetové technické hře: ∑ D1, 

14. úhrn vrácených doprovodných plnění k technické hře: ∑ D2, 

15. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění k internetové technické hře: ∑ C2, 

16. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění k technické hře: ∑ C4, 

17. úhrn přijatých ostatních plnění: ∑ H1, 

18. úhrn vrácených ostatních plnění: ∑ I1, 

19. úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění: ∑ H2, 

20. X = ∑ A1 +∑ A2 + ∑ A3 + ∑ A4 + ∑ C1 +  ∑ C2 +  ∑ C3 + ∑ C4 + ∑ H1 + ∑ H2 – 

∑ G1 – ∑ G2 – ∑ D1 – ∑ D2 – ∑ I1, 

21. Y = ∑ B1 + ∑ B2 + ∑ B3 + ∑ B4, 

22. Z = X – Y. 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu vzdáleného přístupu k živé hře provozované jako internetová 

hra 

 

Vzdálený přístup k živé hře provozované jako internetová hra se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti s 

udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 

3. sídlo provozovatele, 

4. druh hazardní hry; 

 

II. ve vztahu ke každé hře internetové živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají 

jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje internetové živé hry,  

 

1. jedinečný identifikátor hry internetové živé hry, 

2. datum a čas zahájení hry internetové živé hry, 

3. specifikace konkrétní internetové živé hry s uvedením následujícího: 

a) název hry uvedeným v základním povolení včetně uvedení varianty, 

b) způsob zvyšování vkladů, je-li stanoven, 

c) údaje týkající se výše povinných vkladů nebo jejich omezení, 

4. každá sázka účastníka hazardní hry, nebo každá její část, posuzuje-li se pro zjištění 

nároku na výhru samostatně, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části (časem přijetí se rozumí datum a čas 

zahájení hry internetové živé hry), 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její části přijata, 

5. každá účast na hře internetové živé hry ve smyslu rozdání karet bez následného vložení 

sázky do hry, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

6. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry,  

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 
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e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B1, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

7. každá část sázky účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

8. každá část výhry účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

9. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních na 

základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

10. každé další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka 

hazardní hry k účasti na konkrétní hře internetové živé hry (dále jen „doprovodné 

plnění ke hře“), nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné 

části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části po sníženích 

na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění ke hře v původní výši, 
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11. každé vrácené doprovodné plnění ke hře, které se vrací na základě jiného právního 

důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění ke 

hře, nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění ke hře v původní výši,  

12. každá část doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, které byly 

provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné 

části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

III. ve vztahu ke každé hře internetové živé hry, ve které účastníci hazardní hry a cizí 

účastníci hrají jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje 

internetové živé hry 

 

1. jedinečný identifikátor hry internetové živé hry, 

2. datum a čas zahájení hry internetové živé hry, 

3. specifikace konkrétní internetové živé hry s uvedením následujícího: 

a) název hry uvedený v základním povolení včetně uvedení varianty, 

b) způsob zvyšování vkladů, je-li stanoven, 

c) údaje týkající se výše povinných vkladů nebo jejich omezení, 

4. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části (časem přijetí se rozumí datum a čas 

zahájení hry internetové živé hry), 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A3, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A3, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její části přijata, 

5. každá účast účastníka hazardní hry na hře internetové živé hry ve smyslu rozdání karet 

bez následného vložení sázky do hry, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

6. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 
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a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry,  

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B3, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B3, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

7. každá část sázky účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A4, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

8. každá část výhry účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) ukazatel B4, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

9. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G2, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G2, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

10. každé doprovodné plnění ke hře účastníka hazardní hry, nebo jeho poměrná část, 

s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné 

části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 
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f) ukazatel C3, kterým je výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části po sníženích 

na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C3, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění ke hře v původní výši, 

11. každé vrácené doprovodné plnění ke hře účastníka hazardní hry, které se vrací 

na základě jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

ke hře, nebo jeho poměrné části, na základě opravy 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D2, kterým je výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D2, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění ke hře v původní výši,  

12. každá část doprovodného plnění ke hře účastníka hazardní hry, nebo jeho poměrné 

části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž bylo doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C4, kterým je výše části doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné 

části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

13. každý přijatý a nevrácený vklad (sázky, doprovodná a ostatní plnění) cizích účastníků 

do příslušné hry internetové živé hry (dále jen „cizí vklad do hry“), s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do hry, 

b) výše cizího vkladu do hry, 

c) datum a čas přijetí cizího vkladu do hry (časem přijetí se rozumí datum a čas 

zahájení hry internetové živé hry), 

d) výše každých jednotlivých snížení cizího vkladu do hry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel E1, kterým je výše cizího vkladu do hry, případně výše cizího vkladu do 

hry po sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel E1, jímž je datum a čas přijetí cizího vkladu 

do hry v původní výši, 

14. každá část dodatečně přijatého cizího vkladu do hry, která byla provozovatelem 

přijata na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého cizího vkladu do hry, 

b) ukazatel E2, kterým je dodatečně přijatý cizí vklad do hry, který byl 

provozovatelem dodatečně přijat na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel E2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 
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15. každá výhra vyplacená cizímu účastníkovi za příslušnou hru internetové živé hry 

(dále jen „cizí výhra za hru“), s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do hry, na jehož základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše cizí výhry za hru, 

c) datum a čas vyplacení cizí výhry za hru, 

d) výše každých jednotlivých snížení cizí výhry za hru na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel F1, kterým je výše cizí výhry za hru, případně výše cizí výhry za hru po 

sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel F1, jímž je datum a čas vyplacení cizí výhry 

za hru v původní výši, 

16. každá část dodatečně vyplacené cizí výhry za hru, která byla provozovatelem 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do hry, na jehož základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel F2, kterým je dodatečně vyplacená cizí výhra za hru, která byla 

provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel F2, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení; 

 

IV. ve vztahu ke každému turnaji internetové živé hry, ve kterém účastníci hazardní hry 

hrají jeden proti druhému 

 

1. jedinečný identifikátor turnaje internetové živé hry, 

2. datum a čas zahájení turnaje internetové živé hry, 

3. specifikace turnaje internetové živé hry s uvedením následujícího: 

a) název turnaje internetové živé hry včetně uvedení varianty, 

b) způsob zvyšování povinných sázek do hry turnaje internetové živé hry, 

c) interval zvyšování úrovně povinných sázek do hry turnaje internetové živé hry, 

d) způsob konání turnaje internetové živé hry, 

e) údaj o výši vkladu do turnaje internetové živé hry, 

f) údaj o způsobu určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů do turnaje 

internetové živé hry nebo o výši garantované výherní jistiny, je-li stanovena, 

g) údaje o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění a způsobu určení 

výše výhry, 

h) údaje o registraci včetně maximálního počtu účastníků, je-li stanoven, a lhůty pro 

přihlášení, 

4. úhrn vkladů účastníků hazardní hry, který byl přijat provozovatelem před zahájením 

turnaje internetové živé hry, 

5. počet účastníků turnaje internetové živé hry, 

6. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A5, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 
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h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A5, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její části přijata, 

7. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry,  

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B5, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B5, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

8. každá část sázky účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A6, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A6, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

9. každá část výhry účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) ukazatel B6, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B6, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 

10. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 

zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, která byla provozovatelem 

vrácena na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G3, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G3, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

11. každé další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka 

hazardní hry k účasti na turnaji internetové živé hry (dále jen „doprovodné plnění 

k turnaji internetové živé hry“), nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části, 
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c) datum a čas přijetí doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho 

poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění k turnaji internetové živé 

hry, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C5, kterým je výše doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, 

nebo jeho poměrné části, případně výše doprovodného plnění k turnaji internetové 

živé hry, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C5, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k turnaji internetové živé hry v původní výši, 

12. každé vrácené doprovodné plnění k turnaji internetové živé hry, které se vrací 

na základě jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho 

poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho 

poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D3, kterým je výše vráceného doprovodného plnění k turnaji internetové 

živé hry, nebo jeho poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D3, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k turnaji internetové živé hry v původní výši,  

13. každá část doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné 

části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž bylo doprovodné plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C6, kterým je výše části doprovodného plnění k turnaji internetové živé 

hry, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na 

základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C6, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí; 

 

V. ve vztahu ke každému turnaji internetové živé hry, ve kterém účastníci hazardní hry 

a cizí účastníci hrají jeden proti druhému 

 

1. jedinečný identifikátor turnaje internetové živé hry, 

2. datum a čas zahájení turnaje internetové živé hry, 

3. specifikace turnaje internetové živé hry s uvedením následujícího: 

a) název turnaje internetové živé hry včetně uvedení varianty, 

b) způsob zvyšování povinných sázek do hry turnaje internetové živé hry, 

c) interval zvyšování úrovně povinných sázek do hry turnaje internetové živé hry, 

d) způsob konání turnaje internetové živé hry, 

e) údaj o výši vkladu do turnaje internetové živé hry, 
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f) údaj o počtu obdržených žetonů na základě uhrazení vkladu do turnaje internetové 

živé hry, 

g) údaj o způsobu určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů do turnaje 

internetové živé hry nebo o výši garantované výherní jistiny, je-li stanovena, 

h) údaje o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění a způsobu určení 

výše výhry, 

i) údaje o registraci včetně maximálního počtu účastníků, je-li stanoven, a lhůty pro 

přihlášení, 

4. úhrn vkladů účastníků hazardní hry a cizích účastníků, který byl přijat provozovatelem 

před zahájením turnaje internetové živé hry, 

5. počet účastníků turnaje internetové živé hry a cizích účastníků, 

6. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A7, kterým je výše sázky, případně výše sázky, nebo její části 

po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A7, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

7. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry,  

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B7, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B7, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

8. každá část sázky účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A8, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A8, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

9. každá část výhry účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na 

výhru, 

b) ukazatel B8, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B8, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení, 
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10. každá sázka, nebo její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se zákonem 

o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 

následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, která byla provozovatelem 

vrácena, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G4, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G4, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

11. každé doprovodné plnění k turnaji internetové živé hry účastníka hazardní hry, nebo 

jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění k 

turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho 

poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění k turnaji internetové živé 

hry, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C7, kterým je výše doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, 

nebo jeho poměrné části, případně výše doprovodného plnění k turnaji internetové 

živé hry, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C7, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části v původní výši, 

12. každé vrácené doprovodné plnění k turnaji internetové živé hry účastníka hazardní 

hry, které se vrací na základě jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná 

část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho 

poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry, nebo jeho 

poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D4, kterým je výše vráceného doprovodného plnění k turnaji internetové 

živé hry, nebo jeho poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrné části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D4, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění k turnaji internetové živé hry v původní výši, 

13. každá část doprovodného plnění k turnaji internetové živé hry účastníka hazardní hry, 

nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě 

opravy, s uvedením následujícího: 
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a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k turnaji internetové živé hry, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C8, kterým je výše části doprovodného plnění k turnaji internetové živé 

hry účastníka hazardní hry, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C8, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

14. každý přijatý a nevrácený vklad (sázka, doprovodné plnění k turnaji internetové živé 

hry a ostatní plnění) cizího účastníka za příslušný turnaj internetové živé hry (dále jen 

„cizí vklad do turnaje internetové živé hry“), s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, 

b) výše cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, 

c) datum a čas přijetí cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, 

d) výše každých jednotlivých snížení cizího vkladu do turnaje internetové živé hry na 

základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel E3, kterým je výše cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, případně 

výše cizího vkladu do turnaje internetové živé hry po sníženích na základě 

případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel E3, jímž je datum a čas jeho přijetí v původní 

výši, 

15. každá část dodatečně přijatého cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, která 

byla provozovatelem přijata na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého cizího vkladu do hry,  

b) ukazatel E4, kterým je výše dodatečně přijatého cizího vkladu do turnaje 

internetové živé hry, který byl provozovatelem dodatečně přijat na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel E4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

16. každá výhra vyplacená cizímu účastníkovi za příslušný turnaj internetové živé hry 

(dále jen „cizí výhra za turnaj internetové živé hry“), s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, na jehož 

základě vznikl nárok na výhru, 

b) výše cizí výhry za turnaj internetové živé hry, 

c) datum a čas vyplacení cizí výhry za turnaj internetové živé hry, 

d) výše každých jednotlivých snížení cizí výhry za turnaj internetové živé hry 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel F3, kterým je výše cizí výhry za turnaj internetové živé hry, případně 

výše cizí výhry za turnaj internetové živé hry po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel F3, jímž je datum a čas vyplacení cizí výhry 

za hru v původní výši, 

17. každá část dodatečně vyplacené cizí výhry za turnaj internetové živé hry, která byla 

provozovatelem vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor cizího vkladu do turnaje internetové živé hry, na jehož 

základě vznikl nárok na výhru, 

b) ukazatel F4, kterým je výše dodatečně vyplacené cizí výhry za turnaj internetové 

živé hry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel F4, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

vyplacení; 
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VI. ve vztahu ke každé hře internetové živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají 

proti softwarovému hracímu systému 

 

1. jedinečný identifikátor hry internetové živé hry, 

2. datum a čas zahájení hry internetové živé hry, 

3. specifikace konkrétní internetové živé hry s uvedením následujícího: 

a) název hry včetně uvedení varianty, 

b) údaje týkající se omezení výše vkladů, 

4. výsledek hry internetové živé hry ve smyslu herní kombinace, která je společná pro 

všechny účastníky konkrétní hry internetové živé hry, 

5. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 

b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

c) výše sázky, nebo její části, 

d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části (časem přijetí sázky, nebo její části se 

rozumí datum a čas zahájení hry internetové živé hry), 

e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 

f) datum a čas každé této opravy, 

g) ukazatel A9, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její 

části po sníženích na základě oprav, 

h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A9, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

i) měna, v níž byla sázka, nebo její část přijata, 

j) údaje rozhodné pro vznik nároku na výhru ve smyslu herní kombinace, 

6. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) výše vyplacené výhry, 

c) datum a čas vyplacení výhry,  

d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel B9, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel B9, jímž je datum a čas vyplacení výhry 

v původní výši, 

7. každá část sázky účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) ukazatel A10, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně 

přijata na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A10, jímž je datum a čas jejího dodatečného 

přijetí, 

8. každá část výhry účastníka hazardní hry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok 

na výhru, 

b) ukazatel B10, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 
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c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B10, jímž je datum a čas dodatečného 

vyplacení, 

9. každá sázka, která byla provozovatelem vrácena v souladu se zákonem o hazardních 

hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 

b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel G5, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem 

vrácena, případně výše sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních 

na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G5, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo 

její části v původní výši, 

10. každé doprovodné plnění ke hře, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

ke hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné 

části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel C9, kterým je výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

případně výše doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části po sníženích 

na základě případných oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C9, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění ke hře v původní výši, 

11. každé vrácené doprovodné plnění ke hře, které se vrací na základě jiného právního 

důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení doprovodného plnění ke hře, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění ke 

hře, nebo jeho poměrné části, na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel D5, kterým je výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D5, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 

plnění ke hře v původní výši, 

12. každá část doprovodného plnění ke hře nebo jeho poměrné části, které byly 

provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž bylo doprovodné plnění ke 

hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 

b) ukazatel C10, kterým je výše části doprovodného plnění ke hře, nebo jeho 

poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C10, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 
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VII. ve vztahu ke každému uživatelskému kontu účastníka hazardní hry 

 

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 

2. každé nastavené sebeomezující opatření k internetové živé hře, nebo jeho změna 

s uvedením následujícího: 

a) typ sebeomezujícího opatření, 

b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 

c) datum a čas jeho nastavení, 

d) datum a čas účinnosti nastavení, 

e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu s uvedením následujícího: 

a) datum a čas přihlášení, 

b) celková doba přihlášení, 

4. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

5. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením následujícího: 

a) výše převedených peněžních prostředků, 

b) datum a čas jejich převedení, 

c) způsob tohoto převedení, 

d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. každé ostatní plnění, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 

b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části 

na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně 

výše ostatního plnění nebo jeho poměrné části po sníženích na základě případných 

oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 

h) měna, v níž byly ostatní plnění, nebo jeho poměrná část přijaty, 

7. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu než 

opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

c) datum a čas vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 

d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, nebo 

jeho poměrné části na základě opravy, 

e) datum a čas každé této opravy, 

f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrná část, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 

nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel I1, jímž je datum a čas přijetí ostatního 

plnění v původní výši, 
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8. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 

dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 

b) ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 

c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 

VIII. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) označení kalendářního dne, 

b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky a 

herní procesy, 

c) kód této cizí měny; 

 

IX. ve vztahu k internetové živé hře (tzn. všechny finanční toky a herní procesy na všech 

uživatelských kontech související s provozováním tohoto druhu hazardní hry jako 

internetové hry); v úhrnu se zohlední výše ukazatelů A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, G5, H1, 

H2 a I1, jejichž datum a čas rozhodný pro daný ukazatel spadá do zvoleného 

časového období, a to s rozdělením podle měny, v níž proběhly finanční toky a herní 

procesy 

 

1. ve vztahu k internetové živé hře s výjimkou her podle § 3 odst. 2 zákona č. 187/2016 

Sb., o dani z hazardních her 

a) úhrn přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ A´ 

∑ A´ = ∑ A1 + ∑ A5 + ∑ A9, 

b) úhrn vyplacených výher účastníkům hazardní hry: ∑ B´ 

∑ B´ = ∑ B1 + ∑ B5 + ∑ B9, 

c) úhrn dodatečně přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ A´´ 

∑ A´´ = ∑ A2 + ∑ A6 + ∑ A10, 

d) úhrn dodatečně vyplacených výher účastníkům hazardní hry:∑ B´´ 

∑ B´´ = ∑ B2 + ∑ B6 + ∑ B10, 

e) úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí: ∑ G´ 

∑ G´ = ∑ G1 + ∑ G3 + ∑ G5, 

f) úhrn přijatých doprovodných plnění: ∑ C´ 

∑ C´ = ∑ C1 + ∑ C5 + ∑ C9, 

g) úhrn vrácených doprovodných plnění: ∑ D´ 

∑ D´= ∑ D1 + ∑ D3 + ∑ D5, 

h) úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění: ∑ C´´ 

∑C´´ = ∑ C2 + ∑ C6 + ∑ C10, 

i) úhrn ostatních plnění: ∑ H1, 

j) úhrn vrácených ostatních plnění: ∑ I1, 

k) úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění: ∑ H2, 

l) X = ∑ A´+ ∑ C´ + ∑ A´´ – ∑ G´ + ∑ C´´ – ∑ D´+ ∑ H1+ ∑ H2 - ∑ I1, 

m) Y = ∑ B´ + ∑ B´´, 

n) Z = X – Y, 
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2. ve vztahu k internetové živé hře podle § 3 odst. 2 zákona č. 187/2016 Sb., o dani 

z hazardních her 

a) úhrn přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ A´´´ 

∑ A´´´ = ∑ A3 + ∑ A7, 

b) úhrn vyplacených výher účastníkům hazardní hry: ∑ B´´´ 

∑ B´´´ = ∑ B3 + ∑ B7, 

c) úhrn dodatečně přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: ∑ A´´´´ 

∑ A´´´´ = ∑ A4 + ∑ A8, 

d) úhrn dodatečně vyplacených výher účastníkům hazardní hry: ∑ B´´´´ 

∑ B´´´´ = ∑ B4 + ∑ B8, 

e) úhrn vrácených sázek, nebo jejich částí: ∑ G´´ 

∑ G´´ = ∑ G2 + ∑ G4, 

f) úhrn přijatých doprovodných plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: ∑ C´´´ 

∑ C´´´ = ∑ C3 + ∑ C7, 

g) úhrn vrácených doprovodných plnění účastníkům hazardní hry: ∑ D´´ 

∑ D´´= ∑ D2 + ∑ D4, 

h) úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění účastníky hazardní hry: ∑C´´´´ 

∑ C´´´´ = ∑ C4 + ∑ C8, 

i) úhrn všech cizích přijatých a nevrácených vkladů za hru a turnaj internetové živé 

hry: ∑ E  

∑ E = ∑ E1 + ∑ E2 + ∑ E3 + ∑ E4, 

j) úhrn všech cizích vyplacených výher za hru a turnaj internetové živé hry: ∑ F  

∑ F = ∑ F1 + ∑ F2 + ∑ F3 + ∑ F4, 

k) X CZ = ∑ A´´´ + ∑ C´´´ + ∑ A´´´´ – ∑ G´´ + ∑ C´´´´ – ∑ D´´, 

l) Y CZ = ∑ B´´´ + ∑ B´´´´, 

m)  X W = X CZ + ∑ E, 

n) Y W = Y CZ + ∑ F, 

o) Z = (X W – Y W) * (X CZ : X W). 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na formát vzdáleného přístupu, denního herního výkaznictví a denního 

herního zápisu 

 

I. Obsah datového balíčku 

 

Export ze vzdáleného přístupu, denní herní výkaznictví a denní herní zápis se poskytuje 

prostřednictvím datového balíčku, který je tvořen datovými soubory pro jednotlivé druhy 

hazardní hry zkomprimovanými ve formátu zip. 

II. Obecné požadavky na datový soubor 

 

Datový soubor má formát csv s následujícími vlastnostmi: 

1. Kódování UTF-8 podle RFC 36291. 

2. Řádky se oddělují dvojicí znaků CR (znak s dekadickým kódem 13) a LF (znak 

s dekadickým kódem 10). 

3. Na prvním řádku se uvádí záhlaví souboru, na dalších řádcích se uvádí jednotlivé 

záznamy tak, že na každém řádku je právě jeden záznam. 

4. Záhlaví i záznam jsou tvořeny položkami, které jsou navzájem odděleny znakem 

středníku (znak s dekadickým kódem 59). 

5. Položka obsahující znak středníku (znak s dekadickým kódem 59), znak LF (znak 

s dekadickým kódem 10), znak CR (znak s dekadickým kódem 13) nebo znak 

uvozovky (znak s dekadickým kódem 34) musí být zleva i zprava doplněna znakem 

uvozovky (znak s dekadickým kódem 34). Obsahuje-li hodnota položky znak 

uvozovky (znak s dekadickým kódem 34), tento znak se uvede jako zdvojený 

(uvozovky doplněné podle předchozí věty se nezdvojují). 

6. Položky záhlaví obsahují strojové názvy jednotlivých položek záznamů. 

7. Položky záznamů obsahují hodnoty těchto záznamů. Jednotlivé položky se uvádí 

ve stejném pořadí, v jakém jsou v záhlaví uvedeny jejich strojové názvy. 

8. Položka bez hodnoty (NULL) se uvede jako prázdný řetězec. 

III. Datové formáty používané v datových souborech 

 

Název Popis 

Celé číslo 

Oddělovače tisíců se nepoužívají. V případě kladného čísla se znaménko 

neuvádí. V případě záporného čísla se uvádí znaménko minus (znak 

s dekadickým kódem 45). Číslo se zapisuje v desítkové soustavě tak, že 

každá platná číslice tvoří samostatný znak (znaky s dekadickým kódem 

48 – 57). Úvodní nuly se neuvádějí. 

                                                
1 RFC 3629 UTF-8, a transformation format of ISO 10646: https://tools.ietf.org/html/rfc3629 
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Název Popis 

Desetinné číslo 

Pro desetinná čísla se použijí pravidla pro celá čísla obdobně. 

Desetinným oddělovačem je znak čárky (znak s dekadickým kódem 44). 

Nejvyšší počet desetinných míst je 2. 

Binární hodnota 

Znak 0 (znak s dekadickou hodnotou 48) pro hodnotu „nepravda“ resp. 

„0“, znak 1 (znak s dekadickou hodnotou 49) pro hodnotu „pravda“ resp. 

„1“. 

Text 
Řetězec znaků v českém jazyce (případně v jazyce, ve kterém byly 

jednotlivé názvy her schváleny v základním povolení) za použití latinky. 

Datum a čas 

Datum a čas spolu s uvedením časového pásma strukturované podle 

RFC 33392, přičemž datum se od času vždy odděluje znakem T (znak 

s dekadickým kódem 84) a čas se uvede s přesností na desetiny sekund. 

 

  

                                                
2 RFC 3339 Date and Time on the Internet: Timestamps: https://tools.ietf.org/html/rfc3339 
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu denního herního výkaznictví 

 

Úvodní část denního herního výkaznictví se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k úvodní části denního herního výkaznictví 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti 

s udělením základního povolení, 

2. příslušný kalendářní měsíc a rok, 

3. název kasina, 

4. adresa kasina, 

5. časové určení provozního dne v kasinu. 

 

Denní herní výkaznictví za jednotlivé dny se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k pokladně kasina 

 

1. stav každé nominální hodnoty bankovky nebo mince v pokladně kasina s rozdělením 

podle měny a uvedením následujícího: 

a) nominální hodnota bankovky nebo mince, 

b) měna bankovky nebo mince, 

c) počet bankovek nebo mincí v počátečním stavu, 

d) počet bankovek nebo mincí v konečném stavu, 

2. stav každé hodnoty hodnotového žetonu v pokladně kasina s rozdělením podle měny a 

uvedením následujícího: 

a) nominální hodnota hodnotového žetonu, 

b) měna hodnotového žetonu, 

c) počet hodnotových žetonů v počátečním stavu, 

d) počet hodnotových žetonů v konečném stavu, 

3. každý měnový kurs, za který provozovatel přijímá valuty nebo devizy, s uvedením 

následujícího: 

a) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, kterou provozovatel přijímá,  

b) kód této cizí měny, 

4. každý měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 

následujícího: 

a) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky 

a herní procesy, 

b) kód této cizí měny, 

5. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu nákupu hodnotových žetonů, 

a to s rozdělením podle peněžních prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně a 

podle měny a  s uvedením následujícího: 

a) ukazatel J1, kterým je výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 
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6. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu vkladů do turnaje živé hry, 

a to s rozdělením podle peněžních prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně a 

podle měny a s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

7. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu ostatních plnění, a to s 

rozdělením podle peněžních prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně a podle 

měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel H1, kterým je výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

8. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých za účelem jejich vložení na uživatelské 

konto pro internetovou živou hru nebo jiné druhy hazardních her anebo uhrazení 

vkladu do hry bingo v hotovosti s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

9. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých a vložených provozovatelem za účelem 

doplnění pokladní hotovosti z peněžních prostředků, které byly do tohoto okamžiku 

odděleny od peněžních prostředků určených k hotovostním transakcím souvisejícím 

s provozováním vlastních hazardních her v kasinu, s rozdělením podle měny 

a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

10. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých a vložených provozovatelem do 

pokladny kasina v hotovosti na základě jiných transakcí souvisejících s pohybem 

hodnotových žetonů nebo peněžních prostředků v rámci provozování vlastních 

hazardních her v kasinu s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky do pokladny vloženy, 

11. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených proti předloženým hodnotovým 

žetonům, a to s rozdělením podle peněžních prostředků vyplacených v hotovosti 

a bezhotovostně a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel K1, kterým je výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti, nebo 

bezhotovostně, 

12. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených z turnaje živé hry, a to s rozdělením 

podle peněžních prostředků vyplacených v hotovosti a bezhotovostně a podle měny 

a s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti, nebo 

bezhotovostně, 

13. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených za účelem vrácení vkladů do turnaje 

živé hry na základě zrušení turnaje živé hry, a to s rozdělením podle peněžních 

prostředků vyplacených v hotovosti a bezhotovostně a podle měny a s uvedením 

následujícího: 

a) ukazatel G1, kterým je výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 
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c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti, nebo 

bezhotovostně, 

14. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených za účelem vrácení ostatních plnění 

nebo jejich části, a to s rozdělením podle peněžních prostředků vyplacených 

v hotovosti a bezhotovostně a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel I1, kterým je výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti, nebo 

bezhotovostně, 

15. celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny vyplacených 

z uživatelského konta pro internetovou živou hru nebo jiné druhy hazardních her 

anebo jako výhry nebo vrácené vklady ze hry bingo v hotovosti s uvedením 

následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

16. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených za účelem odvedení hotovosti 

z pokladny kasina a tím z peněžních prostředků, které byly do tohoto okamžiku 

součástí peněžních prostředků určených k hotovostním transakcím souvisejícím 

s provozováním vlastních hazardních her v kasinu, s rozdělením podle měny 

a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

17. celková hodnota hodnotových žetonů, které byly nevráceny nebo ztraceny, 

s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) ukazatel L1, kterým je výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna ztracených nebo nevrácených hodnotových žetonů, 

18. celková hodnota hodnotových žetonů, které byly darovány jako spropitné jinak než do 

pokladny na spropitné, s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna, v níž byly hodnotové žetony darovány, 

 

II. ve vztahu ke každému hracímu stolu živé hry  

 

1. výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor hracího stolu, který je uveden 

v povolení k umístění herního prostoru, 

2. název živé hry uvedený v základním povolení, která je na hracím stolu provozována, 

3. stav každé nominální hodnoty bankovky nebo mince v pokladně na bankovky a mince 

s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) nominální hodnota bankovky nebo mince, 

b) měna bankovky nebo mince, 

c) počet bankovek nebo mincí v počátečním stavu, 

d) počet bankovek nebo mincí v konečném stavu, 

4. stav každé hodnoty hodnotového žetonu v pokladně pro dotování žetonů s rozdělením 

podle měny a uvedením následujícího: 

a) nominální hodnota hodnotového žetonu, 

b) měna hodnotového žetonu, 

c) počet hodnotových žetonů v počátečním stavu, 

d) počet hodnotových žetonů v konečném stavu, 

5. stav každé hodnoty hodnotového žetonu v pokladně na spropitné s rozdělením podle 

měny a uvedením následujícího: 
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a) nominální hodnota hodnotového žetonu, 

b) měna hodnotového žetonu, 

c) počet hodnotových žetonů v počátečním stavu, 

d) počet hodnotových žetonů v konečném stavu, 

6. stav každé možné výhry určené na základě kumulování části vkladů u příslušného 

hracího stolu živé hry s rozdělením podle měny s uvedením následujícího: 

a) označení možné výhry, 

b) měna, v níž se možná výhra kumuluje, 

c) výše této možné výhry v počátečním stavu, 

d) výše této možné výhry v konečném stavu, 

7. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu nákupu hodnotových žetonů, 

a to s rozdělením podle peněžních prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně 

a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel J2, kterým je výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

8. celkový úhrn peněžních prostředků odvedených z pokladny na bankovky a mince 

do pokladny kasina, s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky odevedeny do pokladny kasina, 

9. celková hodnota čistého herního výsledku s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) výše celkové hodnoty čistého herního výsledku, 

b) měna čistého herního výsledku, 

10. celková hodnota hodnotových žetonů přijatých do pokladny pro dotování žetonů 

z pokladny kasina s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna hodnotového žetonu, 

11. celková hodnota hodnotových žetonů odvedených z pokladny pro dotování žetonů 

do pokladny kasina s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna hodnotového žetonu, 

12. celková hodnota hodnotových žetonů přijatých do pokladny na spropitné s rozdělením 

podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna hodnotového žetonu, 

13. celková hodnota hodnotových žetonů s rozdělením podle měny odvedených 

z pokladny na spropitné do pokladny kasina, s uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna hodnotového žetonu, 

 

III. ve vztahu ke každé hře živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají proti 

krupiérovi nebo jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje,  

na hracím stole živé hry 

 

1. výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor hracího stolu, který je uveden 

v povolení k umístění herního prostoru, 

2. název živé hry uvedený v základním povolení, 

3. jedinečný identifikátor hry živé hry, 

4. datum a čas zahájení hry živé hry, 
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5. specifikace konkrétní živé hry v případě živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají 

jeden proti druhému a která není provozována formou turnaje, s uvedením 

následujícího: 

a) způsob zvyšování vkladů, je-li stanoven, 

b) údaj o výši povinných vkladů nebo jejich omezení, 

6. specifikace konkrétní živé hry v případě živé hry, ve které účastníci hazardní hry hrají 

proti krupiérovi, s uvedením následujícího: 

a) údaj o omezení výše vkladů, 

7. celkový úhrn sázek s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu sázek, 

b) měna, v níž byly sázky přijaty, 

8. celkový úhrn doprovodných plnění s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) výše celkového úhrnu doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění přijata, 

9. celkový úhrn výher vyplacených účastníkům živé hry s rozdělením podle měny, 

s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu výher vyplacených účastníkům živé hry, 

b) měna, v níž byly výhry vyplaceny, 

10. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění k živé hře, která se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, s rozdělením podle měny s uvedením 

následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vrácených doprovodných plnění k živé hře, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění vrácena, 

 

IV. ve vztahu ke každému turnaji živé hry 

 

1. název živé hry provozované formou turnaje uvedený v základním povolení, 

2. datum a čas zahájení turnaje živé hry, 

3. způsob zvyšování povinných sázek do hry turnaje živé hry, 

4. interval zvyšování úrovně povinných sázek do hry turnaje živé hry, 

5. způsob konání turnaje, 

6. údaj o výši vkladu do turnaje, 

7. způsob určení výše výherní jistiny z úhrnné výše všech vkladů do turnaje nebo údaj 

o výši garantované výherní jistiny, 

8. údaj o vzniku nároku na výhru ve smyslu výherních umístění, 

9. způsob určení výše výhry, 

10. údaj o registraci včetně maximálního počtu účastníků a lhůty pro přihlášení, 

11. stav každé nominální hodnoty bankovky nebo mince za všechny stoly turnaje živé hry 

s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) nominální hodnota bankovky nebo mince, 

b) měna bankovky nebo mince, 

c) počet bankovek nebo mincí v počátečním stavu za všechny stoly turnaje živé hry, 

d) počet bankovek nebo mincí v konečném stavu za všechny stoly turnaje živé hry, 

12. stav každé hodnoty hodnotového žetonu v pokladnách na spropitné za všechny stoly 

turnaje živé hry s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) nominální hodnota hodnotového žetonu, 

b) měna hodnotového žetonu, 

c) počet hodnotových žetonů v počátečním stavu za všechny stoly turnaje živé hry, 

d) počet hodnotových žetonů v konečném stavu za všechny stoly turnaje živé hry, 
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13. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu nákupu vkladu do turnaje u 

hracího stolu, a to s rozdělením podle peněžních prostředků přijatých v hotovosti a 

bezhotovostně a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

14. celkový úhrn peněžních prostředků odvedených z pokladen na bankovky a mince 

do pokladny kasina s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu peněžních prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky odvedeny do pokladny kasina, 

15. celková hodnota hodnotových žetonů přijatých do pokladny na spropitné a rozdělením 

podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna hodnotového žetonu, 

16. celková hodnota hodnotových žetonů odvedených z pokladny na spropitné do 

pokladny kasina s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkové hodnoty hodnotových žetonů, 

b) měna hodnotového žetonu, 

17. celkový úhrn vkladů účastníků hazardní hry, které byly přijaty provozovatelem 

před zahájením turnaje živé hry, s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vkladů účastníků hazardní hry, které byly přijaty 

provozovatelem před zahájením turnaje živé hry, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

18. celkový počet účastníků turnaje živé hry, 

19. celkový úhrn vkladů do turnaje všech účastníků hazardní hry, který bude porovnán 

s výsledkem turnaje, tedy ta část vkladu, která tvoří výherní jistinu, s uvedením 

následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vkladů účastníků hazardní hry, 

b) měna, v níž byly vklady do turnaje přijaty, 

20. celkový úhrn doprovodných plnění s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění přijata, 

21. celkový úhrn vyplacených výher s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vyplacených výher, 

b) měna, v níž byly výhry vyplaceny, 

22. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného 

právního důvodu než opravy, s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vrácených doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění vrácena, 

23. peněžní prostředky, které jsou vyčleněny za účelem kumulování části vkladů na výhry 

v jiném turnaji série, s uvedením následujícího: 

a) celková výše vyčleněných peněžních prostředků, 

b) měna, v níž jsou tyto peněžní prostředky vyčleněny,  

 

V. ve vztahu ke každé živé hře, která je v kasinu provozována, ve které účastníci 

hazardní hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti druhému a která není 

provozována formou turnaje, 

 

1. název živé hry uvedený v základním povolení, 

2. celkový úhrn sázek s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 
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a) ukazatel A1, kterým je výše celkového úhrnu sázek, 

b) měna, v níž byly sázky přijaty, 

3. celkový úhrn doprovodných plnění s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) ukazatel C1, kterým je výše celkového úhrnu doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění přijata, 

4. celkový úhrn vyplacených výher s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) ukazatel B1, kterým je výše celkového úhrnu vyplacených výher, 

b) měna, v níž byly výhry vyplaceny, 

5. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného 

právního důvodu než opravy, s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) ukazatel D1, kterým je výše celkového úhrnu vrácených doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění vrácena, 

6. celková hodnota čistého herního výsledku s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) ukazatel M1, kterým je výše celkové hodnoty čistého herního výsledku, 

b) měna, v níž je čistý herní výsledek uveden, 

7. celková možná výhra určená na základě kumulování části vkladů, která se tvoří 

v návaznosti na jednotlivé hrací stoly živé hry příslušné hazardní hry, s rozdělením 

podle měny a uvedením následujícího: 

a) celková výše této možné výhry, 

b) měna, v níž se možná výhra kumuluje, 

8. celková možná výhra určená na základě kumulování části vkladů, která se tvoří 

v návaznosti na příslušnou hazardní hru jako celek, není-li zahrnuta v bodě 8, 

s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) celková výše této možné výhry, 

b) měna, v níž možná výhra kumuluje, 

 

VI. a ve vztahu ke každé živé hře, která je v kasinu provozována jako turnaj, 

 

1. název živé hry uvedený v základním povolení včetně označení slovem „turnaj“, 

2. celkový úhrn vkladů do turnaje, které jsou porovnávány s výsledkem turnaje, tedy ta 

část vkladů, která tvoří výherní jistinu, s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) ukazatel A2, kterým je výše celkového úhrnu vkladů účastníků hazardní hry, 

b) měna, v níž byly vklady účastníků hazardní hry přijaty, 

3. celkový úhrn doprovodných plnění s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) ukazatel C2, kterým je výše celkového úhrnu doprovodných plnění, 

b) měna, v byla doprovodná plnění přijata, 

4. celkový úhrn vyplacených výher s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) ukazatel B2, kterým je výše celkového úhrnu vyplacených výher, 

b) měna, v níž byly výhry vyplaceny, 

5. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného 

právního důvodu než opravy, s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) ukazatel D2, kterým je výše celkového úhrnu vrácených doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byla doprovodná plnění vrácena, 

6. peněžní prostředky, které jsou vyčleněny za účelem kumulování části vkladů na výhry 

v jiném turnaji série, je-li taková výhra stanovena, s rozdělením podle měny 

s uvedením následujícího: 

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



  II. 

a) celková výše těchto peněžních prostředků, 

b) měna, v níž jsou tyto peněžní prostředky vyčleněny. 

 

Denní herní výkaznictví za kalendářní měsíc se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k dennímu hernímu výkaznictví za kalendářní měsíc vedenému souhrnně, 

přičemž se zohlední výše ukazatelů A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, G1, H1, I1, J1, J2, 

K1, L1 a M1, a to s rozdělením podle měny, v níž proběhly finanční toky a herní 

procesy 

 

1. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu nákupu hodnotových žetonů:  

∑ J1, 

2. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu ostatních plnění: ∑ H1, 

3. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených proti předloženým hodnotovým 

žetonům: ∑ K1, 

4. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených za účelem vrácení vkladů do turnaje 

živé hry na základě zrušení turnaje živé hry: ∑  G1, 

5. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených za účelem vrácení ostatních plnění 

nebo jejich části: ∑ I1, 

6. celková hodnota hodnotových žetonů, které byly nevráceny nebo ztraceny: ∑ L1, 

7. celkový úhrn peněžních prostředků, umožňuje-li provozovatel nákup hodnotových 

žetonů u hracího stolu, přijatých na úhradu nákupu hodnotových žetonů: ∑ J2, 

8. celkový úhrn sázek za všechny živé hry, které jsou v kasinu provozovány, ve kterých 

účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti druhému a které nejsou 

provozovány formou turnaje: ∑ A1, 

9. celkový úhrn doprovodných plnění za všechny živé hry, které jsou v kasinu 

provozovány, ve kterých účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti 

druhému a které nejsou provozovány formou turnaje: ∑ C1, 

10. celkový úhrn vyplacených výher za všechny živé hry, které jsou v kasinu 

provozovány, ve kterých účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti 

druhému a které nejsou provozovány formou turnaje: ∑ B1, 

11. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění, která se vrací na základě jiného 

právního důvodu než opravy, za všechny živé hry, které jsou v kasinu provozovány, ve 

kterých účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti druhému a které 

nejsou provozovány formou turnaje: ∑ D1, 

12. celková hodnota čistého herního výsledku za všechny živé hry, které jsou v kasinu 

provozovány, ve kterých účastníci hazardní hry hrají proti krupiérovi nebo jeden proti 

druhému a které nejsou provozovány formou turnaje: ∑ M1, 

13. celkový úhrn vkladů do turnaje, které jsou porovnávány s výsledkem turnaje, tedy 

ta část vkladů, která tvoří výherní jistinu: ∑ A2, 

14. celkový úhrn doprovodných plnění za všechny živé hry, které jsou provozovány jako 

turnaj: ∑ C2, 

15. celkový úhrn vyplacených výher za všechny živé hry, které jsou provozovány jako 

turnaj: ∑ B2, 

16. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění za všechny živé hry, které jsou 

provozovány jako turnaj: ∑ D2. 
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. …/… Sb. 

 

Požadavky na strukturu denního herního zápisu 

 

Úvodní část denního herního zápisu se poskytuje v této struktuře: 

 

I. úvodní část denního herního zápisu 

 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 

přiděleno vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti 

s udělením základního povolení, 

2. příslušný kalendářní měsíc a rok, 

3. název kasina, 

4. adresa kasina, 

5. časové určení provozního dne v kasinu. 

 

Denní herní zápis za jednotlivé dny se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu ke každé hře binga 

 

1. název hry binga uvedený v základním povolení, 

2. jedinečný identifikátor hry binga, 

3. stanovená výše sázky za jeden sázkový tiket, 

4. celkový úhrn sázek s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu sázek, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

5. celkový úhrn doprovodných plnění ke hře binga, s rozdělením podle měny a uvedením 

následujícího: 

a) výše celkového úhrnu doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

6. celkový úhrn vyplacených výher s rozdělením podle měny a uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vyplacených výher, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

7. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění ke hře binga, která se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část s rozdělením podle měny, 

s uvedením následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vrácených doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vráceny, 

8. celkový úhrn vrácených sázek, která se vrací na základě zrušení hry binga s uvedením 

následujícího: 

a) výše celkového úhrnu vrácených sázek, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vráceny, 

 

II. a ve vztahu k pokladně kasina 

 

1. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu sázek, a to s rozdělením podle 

peněžních prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně a podle měny 

a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel A1, kterým je výše celkového úhrnu sázek, 
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b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

2. celkový úhrn doprovodných plnění ke hře binga, a to s rozdělením podle peněžních 

prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně a podle měny a s uvedením 

následujícího: 

a) ukazatel C1, kterým je výše celkového úhrnu doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

3. celkový úhrn vyplacených výher, a to s rozdělením podle peněžních prostředků 

vyplacených v hotovosti a bezhotovostně a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel B1, kterým je výše celkového úhrnu vyplacených výher, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti, nebo 

bezhotovostně, 

4. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění ke hře binga, která se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část a to s rozdělením podle 

peněžních prostředků vrácených v hotovosti a bezhotovostně a podle měny 

a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel D1, kterým je výše celkového úhrnu vrácených doprovodných plnění, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vráceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vráceny v hotovosti, nebo bezhotovostně 

5. celkový úhrn vrácených sázek, která se vrací na základě zrušení hry binga, a to 

s rozdělením podle peněžních prostředků vrácených v hotovosti a bezhotovostně 

a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel G1, kterým je výše celkového úhrnu vrácených sázek, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vráceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vráceny v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

6. celkový úhrn peněžních prostředků přijatých na úhradu ostatních plnění, 

a to s rozdělením podle peněžních prostředků přijatých v hotovosti a bezhotovostně 

a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel H1, kterým je výše celkového úhrnu peněženích prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky přijaty, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky přijaty v hotovosti, nebo bezhotovostně, 

7. celkový úhrn peněžních prostředků vyplacených za účelem vrácení ostatních plnění 

nebo jejich části, a to s rozdělením podle peněžních prostředků vyplacených 

v hotovosti a bezhotovostně a podle měny a s uvedením následujícího: 

a) ukazatel I1, kterým je výše celkového úhrnu peněženích prostředků, 

b) měna, v níž byly peněžní prostředky vyplaceny, 

c) údaj o tom, zda byly peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti, nebo 

bezhotovostně. 

 

Denní herní zápis za kalendářní měsíc se poskytuje v této struktuře: 

 

I. ve vztahu k dennímu hernímu zápisu za kalendářní měsíc vedenému souhrnně, 

přičemž se zohlední výše ukazatelů A1, B1, C1, D1, G1, H1 a I1, a to s rozdělením 

podle měny, v níž proběhly finanční toky a herní procesy 

 

1. celkový úhrn sázek: ∑ A1, 

2. celkový úhrn doprovodných plnění ke hře binga: ∑ C1, 

3. celkový úhrn vyplacených výher: ∑ B1, 
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4. celkový úhrn vrácených doprovodných plnění ke hře binga, která se vrací na základě 

jiného právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část: ∑ D1, 

5. celkový úhrn vrácených sázek, které se vrací na základě zrušení hry binga: ∑ G1, 

6. celkový úhrn ostatních plnění k bingu: ∑ H1, 

7. celkový úhrn vrácených ostatních plnění k bingu: ∑ I1. 
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