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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

Část materiálu: IV. 

Návrh vyhlášky Ministerstva financí o způsobu zasílání a oznamování informací a dat provozovateli hazardních her a jejich parametrů a rozsahu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 25. 5. 2017, s termínem dodání 

stanovisek do 7. 6. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

  bez připomínek  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

  bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

  bez připomínek  

Ministerstvo 
školství‚ mládeže a 
tělovýchovy 

  bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní § 1 odst. 1 Z navrženého znění vyplývá, že dozorující orgán sám dálkově přistupuje k 
serveru provozovatele obsahujícímu přehled o herních a finančních 
datech. Odůvodnění však  

na několika místech hovoří spíše o předávání dat. Uvedený nesoulad je 
nutno vyjasnit  

a v odůvodnění zamýšlený proces podrobně popsat.  

Je rovněž otázkou, zda vzdálený přístup k serveru zařízení poskytovatele 
lze subsumovat pod pojem „přenos dat“ uvedený ve zmocňovacím 
ustanovení zákona a zda vzdálený přístup odpovídá požadavkům § 55 
odst. 2 prováděného zákona a v něm obsažené povinnosti provozovatele 
zajistit dálkový přenos dat [evokuje spíše aktivní poskytování dat   

(tj. jejich zasílání)]. 

Vysvětleno. Vyhověno. Připomínka byla reklasifikována na doporučující. 

Samotná povinnost umožnit dálkový přístup je založena základním povolením, 
kdy v souladu s § 87 zákona o hazardních hrách lze vydat základní povolení 
pouze, je-li (mimo jiné) zaručeno řádné provozování hazardní hry a zajištěno 
řádné technické vybavení, ministerstvo v základním povolení zároveň stanoví 
podmínky provozování hazardní hry. Zároveň zmocnění uvedené v § 133 
písm. a) zákona o hazardních hrách požaduje, aby Ministerstvo financí 
upravilo vyhláškou způsob přenosu a rozsah přenášených dat a jiné technické 
parametry přenosu dat vždy, pokud je takový přenos dat vyžadován. 
Povolovací orgán je při ukládání výše uvedené podmínky provozování vázán 
svou ustálenou správní praxí. Vzhledem k této skutečnosti lze shrnout, že 
povinnost poskytnout vzdálený přístup je ukládána provozovatelům všech 
druhů hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách, 
s výjimkou živé hry a binga provozované land-based. V případě těchto 
hazardních her není s přihlédnutím k jejich povaze provozování možné 
požadovat vzdálený přístup a zároveň je možnost dozoru zajištěna 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      předáváním denního herního výkaznictvím, resp. denního herního zápisu. 

Samotná volba technického řešení vzdáleného přístupu (tj. zda bude vzdálený 
přístup předán formou webového rozhraní nebo předání notebooku) je 
ponechána na volbě provozovatele, nicméně vzhledem k citlivé povaze 
herních a finančních dat je nutné, aby tento vzdálený přístup byl 
zabezpečený. Zabezpečení je možné zajistit, tak jako v případě vzdálených 
přístupů poskytovaných za účinnosti loterního zákona, například 
zpřístupněním dat pouze po zadání uživatelského jména a hesla, popř. 
omezení IP adres, ze kterých lze k databázi přistupovat. 

K připomínce uvádíme, že pod pojmem přenos dat je nutné rozumět jakékoli 
předání dat dozorovému orgánu, přičemž není rozhodující, zda jsou data 
aktivně zasílána (např. prostřednictvím formuláře celní správy) nebo jejich 
pouhé zpřístupnění formou vzdáleného přístupu.  

Pro úplnost doplňujeme, že aktivní povinnost provozovatele zasílat data dle § 
55 odst. 2 zákona je odlišnou povinností od poskytování herních a finančních 
dat formou vzdáleného přístupu (účinnost této aktivní povinnosti 
provozovatele je odložena, 

Nad rámec uvedeného uvádíme, že v minulosti (za účinnosti zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích, ve znění účinném do 31. 12. 2017) byly podmínky 
vzdáleného přístupu zveřejňovány formou standardu a úprava formou 
vyhlášky je vysoce žádaná i z pohledu právní jistoty provozovatelů, neboť 
v současné době jsou obdobné povinnosti upravovány v základním povolení.  

 

  

 zásadní § 1 odst. 2 V odůvodnění se konstatuje, že stanovení číselníku je bezpodmínečně 
nutné pro dosazení smyslu a účelu poskytování herních a finančních dat. 
Informace zveřejněná pouze na internetových stránkách ministerstva 
však není pro provozovatele závazná a navrhovaná konstrukce nadto 
vykazuje znaky subdelegace. Navrhujeme proto typ položek a hodnoty, 
kterými mohou být vyjádřeny, upravit v příloze k navrhované vyhlášce.  

Vyhověno částečně. Připomínka byla vypořádána. 

Na internetových stránkách Ministerstva bude zveřejněna pouze konkrétní 
specifikace technického řešení vytvořená už pro konkrétní druhy hazardních 
her, nikoli však jakékoli dodatečné položky, tj. provozovatelům nebude 
založena povinnost v návaznosti na zveřejnění informace na internetových 
stránkách. Tato specifikace pouze umožní orgánům dozoru řádně zpracovat 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k § 9 odst. 2. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

data a provozovatelům napomůže implementovat podmínky poskytování 
vzdáleného přístupu stanovené ve vyhlášce. Vzhledem k dále uvedeným 
skutečnostem nepovažujeme za vhodné upravovat i tuto oblast v příloze. 

Pro představu zasíláme odkaz na kontrolní hlášení, které je obdobou úpravy, 
kterou požaduje v daném případě Ministerstvo. 
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_deta
il.faces?zkratka=DPHKH1  

Z uvedeného je zřejmé, že se jedná o značně technické požadavky. Toto s 
sebou nese dva praktické problémy. Prvním je případná aktualizace, kdy 
úpravy (např. rozšíření počtu znaků) lze takřka s jistotou očekávat a v případě 
publikace v rámci přílohy vyhlášky by byla nutná legislativní změna. Druhým 
problémem by bylo založení určitého precedentu, kdy by veškeré správní 
orgány byly napříště povinny publikovat jakoukoli technickou specifikaci 
zasílání informací prostřednictvím např. formulářů formou legislativního 
textu.  

Navrhované řešení Ministerstva je následující – v rámci přílohy budou 
uvedeny tzv. „podpoložky“ – např. vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o 
nutnosti evidovat sázku (Herní a finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 
obsahují údaje o každé sázce). Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková 
sázka (tzn. celková sázka v jedné hře internetové živé hry, tedy součet 
jednotlivých dílčích sázek za všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka 
hazardní hry se eviduje s uvedením následujícího: 1.jedinečný identifikátor 
sázky, 2. jedinečný identifikátor uživatelského konta,3. výše celkové sázky 
a datum a čas jejího přijetí (časem přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry 
internetové živé hry), 4. výše každých jednotlivých snížení celkové sázky na 
základě opravy a datum a čas opravy.5. ukazatel A1, kterým je výše 
celkové sázky, případně výše celkové sázky po sníženích na základě oprav a 
datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas jejího přijetí. Dále 
příloha stanoví obecné typy položek, tedy obecné požadavky na datový 
soubor (např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

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) atd.). Stanovovat veškeré 
požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový název položky, 
datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis se jeví jako 
neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude obsahovat 
již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Skutečnost, že se nebude jednat o zákonnou, resp. podzákonnou povinnost 
lze v souladu s § 87 odst. 1 písm. e) zákona o hazardních hrách (a ustálenou 
správní praxí) řešit formou podmínky řádného provozování prostřednictvím 
základního povolení.  

 

 zásadní § 2 odst. 4 písm. 
b) 

Z textu ustanovení není zřejmé, zda se data poskytují souhrnně za 
všechna uživatelská konta účastníků, všechny provozované hry, nebo za 
jednotlivé druhy hazardních her. Požadujeme v tomto směru navrhované 
ustanovení upřesnit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Vyhověno částečně. 

Ustanovení požaduje, aby byla herní a finanční data za jednotlivé hry, emise, 
slosování apod. poskytována souhrnně. Zároveň však odstavec 1 tohoto 
ustanovení stanoví, že vzdáleným přístupem se poskytují herní a finanční data 
za každý druh hazardní hry samostatně. Z výše uvedeného je dle našeho 
názoru zřejmé, že stejně tak jako je nutné evidovat, resp. poskytovat data ve 
vazbě na hru, emisi, slosování apod., je nutné zároveň poskytovat data 
souhrnně dle druhu hry. Výše uvedená provazba je jasně zřejmá 
z připravovaných příloh k vyhlášce a zejména z ustanovení § 10 vyhlášky, 
který souhrnné poskytování herních a finančních dat upravuje. 

 

 zásadní § 3 1. „Sázková událost“ není pojem, který by byl v navrhované 
vyhlášce či prováděném zákoně definován. Zákon o události hovoří pouze 
v souvislosti s událostí veřejné pozornosti, která je jednou z možných 
sázkových příležitostí. Požadujeme proto legální definici sázkové události 
do navrhované vyhlášky doplnit. 

2. V této souvislosti navrhujeme upravit i znění odst. 5 písm. e), 
neboť je zde odkazováno na sázkovou událost podle § 27 odst. 2 zákona, 

Vyhověno. Připomínka byla vypořádána. 

Pro sázkovou událost byla zavedena legislativní zkratka.  
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

který však obsahuje definici sázkové příležitosti, nikoliv sázkové události. 
Tuto úpravu požadujeme provést v celém návrhu.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.    

 zásadní § 22 1. Z odůvodnění vyplývá, že oznámení nebo zasílání informací 
bude probíhat prostřednictvím formuláře umístěného na internetové 
stránce Celní správy České republiky, zřejmě se tedy bude jednat o online 
vyplňovaný formulář. Zároveň je však požadováno odeslání formou 
datové zprávy. Požadujeme popsaný rozpor odstranit. 

2. Dále žádáme o vysvětlení postupu v případě nedostupnosti 
formuláře, tedy zda je možné učinit oznámení nebo zaslání informací v 
libovolném formátu s připojeným podpisem. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. Připomínka byla vypořádána. 

Navrhované řešení nepožaduje odeslat formulář formou datové schránky. 
Technické řešení spočívá v tom, že na internetových stránkách 
https://forms.celnisprava.cz/webfiller/formservice/filler.open?DocID=117820
8326 je vytvořen formulář, který provozovatel vyplní a následně stiskne 
tlačítko „odeslat do datové schránky“. Před odesláním systém požádá o 
zadání přístupových kódů do datové schránky a následně je formulář odeslán, 
ovšem s jasnou identifikací odesílajícího subjektu. V případě zahraničních 
subjektů,  kteří ze zákona nemusí nutně disponovat datovou schránkou, je 
v současné době finalizováno obdobné řešení, které umožní využít podpisu 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu.  

V případě nedostupnosti formuláře jsou podklady zasílány datovou 
schránkou, nebo v případě zahraničních subjektů, kteří ze zákona nemusí 
nutně disponovat datovou schránkou, v elektronické podobě podepsané 
způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního 
podpisu. 

 

 

 

 doporučující obecně V souladu s legislativní praxí i pojmoslovím zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách, doporučujeme pojem „vzdálený přístup“ nahradit 
pojmem „dálkový přístup“. 

Vyhověno. Připomínka byla vypořádána. 

 doporučující § 2 odst. 2 písm. 
a) 

§ 3 odst. 2 

Navrhujeme ustanovení podrobit revizi, neboť jeho současná podoba 
nevyhovuje požadavku na srozumitelnost právních předpisů. Z návrhu 
není zřejmé, za jaké typy her mají být herní a finanční data poskytována. 

Tuto připomínku uplatňujeme i k § 3 odst. 2. 

Nevyhověno. Připomínka byla vypořádána. 

Domníváme se, že z textace ustanovení je zřejmé, jaká data je nutné 
poskytovat. V praxi rozlišení vzhledem k terminologii v zákoně o hazardních 
hrách problém nečiní.  
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

§ 1 odst. 1 Upozorňujeme, že není zřejmé, k jakému podstatnému slovu se váže 
slovo „poskytující“. Doporučujeme proto uvést toto slovo do 
odpovídajícího tvaru v závislosti na pádu podstatného jména, které 
rozvíjí. 

Nevyhověno. 
 
Vyplývá z textu, že se uvedené váže ke slovu přístup, jinak by byla vazba 
„poskytujícímu“, pokud by se jednalo o server. 

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

§ 3 1. Doporučujeme upravit jednotlivé odstavce § 3 tak, aby svou 
strukturou navzájem korespondovaly, především v pořadí údajů, kterými 
jsou hazardní hry označovány. 
2. Dále v odst. 3 písm. c) upozorňujeme na nevhodnost formulace 
„označení identifikací konkrétní loterie“ a navrhujeme proto uvést 
ustanovení do formulačního souladu s odst. 2 písm. c). 

Vysvětleno.  
V případě řazení jednotlivých požadavků na označení jednotlivých druhů 
hazardních her nelze ve všech případech požadovat stejné řazení, neboť by 
byla narušena logika výčtu (každý z druhů hazardních her má odlišné možnosti 
identifikace hry). 
 
Dále uvádíme, že v případě vytýkaného sousloví jej nelze nahradit pojmem 
emise, neboť se nejedná o identickou úpravu (jedna loterie se skládá 
z několika emisí). 
 
 
  

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

§ 4 odst. 1 písm. 
a) 

Ze znění ustanovení není zřejmé, zda se vedlejší věta na konci ustanovení 
vztahuje na část nevratného plnění zaplaceného účastníkem hazardní 
hry, nebo na toto plnění jako celek. Doporučujeme proto text ustanovení 
v tomto smyslu upravit. 

Vyhověno jinak. 

Byl aktualizován text ustanovení. 

 

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

§ 6 písm. g) Navrhujeme slova „poměrná část“ nahradit slovy „poměrné části“. Vyhověno. 

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

§ 11 odst. 3 V písm. a) a b) navrhujeme vypustit čárku mezi slovy „her, obsahuje“ pro 
nadbytečnost. 

Vyhověno. 

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

§ 13 písm. c) 
bodu 3 

1. Na konci písm. c) bodu 3 doporučujeme doplnit písmeno „a“. 
2. V písm. f) bodě 1 navrhujeme vypustit čárku mezi slovy 
„ztraceny, a“ pro nadbytečnost 

Vyhověno. 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

 Připomínky 
legislativně 
technické a 
formálního 
charakteru 

K odůvodnění V obecné části odůvodnění v posledním odstavci na straně 6 
doporučujeme upravit text následujícím způsobem: „Typ položek a 
hodnoty, kterými mohou být tyto položky vyjádřeny, budou zveřejněny 
pro jednotlivé druhy hazardních her na internetových stránkách 
Ministerstva financí. Zde budou rovněž stanoveny typy položek a 
parametry těchto hodnot (např. požadavky na formát času, stanovení 
formátu čísel), bude určeno, zda se jedná o povinné či nepovinné 
položky, a případně bude stanovena náhradní hodnota, pokud může být v 
konkrétním případě položka nevyplněna.“. 

Vyhověno jinak.  

Akademie věd   bez připomínek  

Bezpečnostní 
informační služba 

  bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

  bez připomínek  

Hlavní město 
Praha 

doporučující K úvodní větě 

 

V souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme na 
konci textu doplnit slova „(dále jen „zákon“)“. 

 

Nevyhověno. 
 
 

 doporučující § 2 odst. 2 písm. 
a) a b), § 3 odst. 
1 písm. b), d) a e) 
a odst. 5 písm. b) 
a c), § 4 odst. 1  
písm. a) a c) a 
odst. 5 písm. a), 
§ 6 písm. f) až h), 
§ 10 písm. a), § 
12 odst. 2 písm. 
b), § 13  
písm. a) bod 2, 
písm. c) bodům 1 
až 3 a písm. e) 
bodům 1 až 6, § 
14 (Variantě I) 
písm. a) 
bodům 1, 2 a 4 a 
písm. d) bodu 3, 
§ 14 (Variantě II) 

V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
čárku na konci nahradit středníkem 

Nevyhověno. 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

písm. a) bodům 
1, 2 a 4, § 15 
odst. 1 písm. a) 
bodu 2, písm. d) 
a f) a § 16 
(Variantě I i 
Variantě II) odst. 
2 písm. a): 

 

 doporučující § 6 písm. f) 

 

Doporučujeme čárku za slovem „turnaj“ vypustit. 

 

Nevyhověno.  
 
Jedná se o definici pojmu, který je před větou vloženou. 

 doporučující § 14 písm. b) (k 
Variantě I i 
Variantě II)  

 

Doporučujeme čárku na konci vypustit. 

 

Nevyhověno. 
 
Jedná se o vazbu bodů na část věty před větou vloženou.  

 doporučující § 15 písm. b) Doporučujeme čárku na konci vypustit. 

 

Nevyhověno. 
 
Jedná se o vazbu bodů na část věty před větou vloženou. 

 doporučující § 22 odst. 1 

 

V souladu s čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a úvodní větou 
doporučujeme slova  
„o hazardních hrách“ vypustit. 

 

Vyhověno jinak. 

 doporučující § 22 odst. 2 

 

V souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis doplnit odkazem na poznámku 
pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného právního předpisu 
nebo jeho ustanovení. 

Nevyhověno.  
 
 

Hospodářská 
komora 

zásadní obecně A. Obecné zásadní připomínky k předloženému materiálu 

1. Hospodářská komora České republiky konstatuje, že v obecné 
rovině je z návrhu vyhlášky zřejmé, že provozovatelé budou v návaznosti 
na tento návrh vyhlášky povinni dokládat zcela enormní rozsah informací 
a dat spojených s provozováním hazardních her. V této souvislosti by 
předkladatel návrhu vyhlášky měl respektovat zásadu proporcionality 
veřejné správy, a v souladu s ní důkladně odůvodnit, zdali všechny 
informace a data, k jejichž poskytování budou provozovatelé hazardních 
her povinni, jsou skutečně nezbytné k zajištění řádného provozování 

Nevyhověno. 
 
K argumentu směřujícímu k otázce proporcionality dané úpravy je třeba 
zejména uvést, že cíl je zřejmý a pochopitelný a odpovídá i účelu zákona o 
hazardních hrách. Tímto je zajištění řádného provozování hazardních her, 
které je jakožto specifický druh podnikání regulován výrazněji než jiné druhy 
podnikání, například ty regulované zákonem č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Na provozování 
hazardních her a s tím související herní a finanční data jsou kladeny takové 
nároky, a to jak na jejich rozsah, tak i formu, aby bylo možné zajistit řádný 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

hazardních her, popř. zhodnotit, zdali k dosažení stejného cíle není 
možné využít méně zatěžujících nástrojů veřejnoprávní regulace. V 
opačném případě se předkladatel vystavuje vysokému riziku vytvoření v 
praxi neaplikovatelného návrhu vyhlášky, který bude znamenat 
nepřiměřené zatížení pro adresáty této právní normy. V tomto směru je 
proto nezbytné, aby předkladatel podrobil návrh vyhlášky důkladnému 
testu proporcionality tak, jak je vymezen v judikatuře Ústavního soudu 
(viz např. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15 ze dne 6.12.2016). Dále je 
nutné upozornit na zcela nedostatečné zhodnocení nezbytnosti 
navrhované právní úpravy, resp. nedostatečné zhodnocení a zvážení 
dopadů pro adresáty navrhované právní normy. V této souvislosti přitom 
i Legislativní pravidla vlády ve svém čl. 4 odst. 1 písm. e) uvádějí, že 
předkladatel návrhu je povinen uvést „předpokládaný hospodářský a 
finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky“. 

2 V Důvodové zprávě se uvádí: „V části požadavků na rozsah herních a 

finančních dat a parametrů vzdáleného přístupu a požadavků na 

parametry a rozsah informací a dat souvisejících s provozováním živé hry 

a hazardní hry bingo Ministerstvo financí nepředpokládá výrazný 

hospodářský nebo finanční dopad, resp. dopad na podnikatelské 

prostředí. V daných případech jsou požadavky již nyní obsaženy v 

podmínkách řádného provozování, které tvoří součást základního 

povolení a bez evidence nelze podat daňové přiznání k dani z hazardních 

her, z čehož plyne, že se nejedná o stanovení nových podmínek, neboť 

jsou již implicitně v zákoně o dani z hazardních her obsaženy“, tato tvrzení 

však neodpovídají reálnému stavu, jelikož předkladatel nebral v potaz 

existenci mnoha různorodých herních systémů. Tato skutečnost 

způsobuje nemožnost poskytování herních dat v jednom stejném 

formátu za každý druh hazardní hry, jak to předpokládá Vyhláška. 

3. V souvislosti s rozsahem informací a dat, jež budou 
provozovatelé hazardních her povinni sdílet s orgány státního dozoru nad 
provozováním hazardních her, je dále nutné předmět regulace detailně 
posoudit z pohledu úpravy ochrany osobních údajů na základě zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že např. ve vztahu k poskytování herních a 
finančních dat za jednotlivá uživatelská konta bude provozovatel povinen 
poskytovat podrobné údaje o každém jednotlivém účastníkovi hazardní 

dozor ze strany příslušných orgánů, tj. celních úřadů a Ministerstva financí. 
Jak vyplývá z § 114, resp. § 116 zákona o hazardních hrách předmětem 
dozoru je nejen dodržování zákona o hazardních hrách, ale i samotného 
povolení. Nejedná se tak pouze o dozor nad finančními operacemi, ale i nad 
herními daty a s tímto souvisejícím např. § 7 odst. 2 písm. c) zákona o 
hazardních hrách. Pouze v případě, že provozovatelé budou poskytovat 
příslušným orgánům strukturovaná data, přičemž jejich rozsah požadovaný 
touto vyhláškou považuje Ministerstvo financí za přiměřený dozorovaným 
povinnostem, bude možné zajistit řádný dohled nad provozováním 
hazardních her. S výše uvedeným souvisí i skutečnost, že požadavky na herní a 
finanční data související s předchozí právní úpravou, tj. zákonem č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění do 31. 12. 2016, byly 
značně roztříštěné a dlouhodobě nevyhovovaly potřebám příslušných orgánů. 
Naopak, nutnost sjednocení a zkonkretizování požadavků byl opakovaně 
řešen, a ke sjednocení nedošlo právě z toho důvodu, že bude zajištěn 
zákonem o hazardních hrách, a mimo jiné byl rámcový obsah návrhu vyhlášky 
představen i v rámci prezentací Ministerstva financí související s implementací 
zákona o hazardních hrách.  
 
K argumentu finanční náročnosti uvádíme, že je zcela zřejmé, že takřka každý 
požadavek související s provozováním hazardních her s sebou nese určité 
finanční zatížení provozovatele. Jak je uvedeno výše, požadavky jsou 
proporcionální a v souladu s cílem vymezeným v zákoně o hazardních hrách. 
Požadavek na sjednocení systémů provozovatele se prolíná celým zákonem o 
hazardních hrách, když vyžaduje, aby byla evidována herní a finanční data 
v rámci konkrétního účastníka hazardní hry (např. v rámci sebeomezujících 
opatření). Dále uvádíme, že navrhovaná vyhláška stanoví rozsah a další 
technické parametry přenášených dat, avšak nestanoví nutnost používat 
konkrétní systém. Naopak, implementace stanovených povinností je zcela na 
provozovateli. Pro úplnost doplňujeme, že dle dostupných informací řada 
provozovatelů již v současné době daty v obdobném rozsahu pro své vlastní 
podnikatelské účely disponuje, jde tedy především o sjednocení v rámci 
celého podnikatelského odvětví tak, aby bylo možné zajistit řádné 
provozování hazardních her, resp. dozor v této oblasti. 
 
K argumentu týkajícímu se potencionálního nesouladu s právní úpravou 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, uvádíme, že příslušným orgánům budou předávány pouze 
informace a data ve vazbě na jedinečný identifikátor uživatelského účtu, tedy 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

hry, bude Ministerstvo financí disponovat nejen osobními údaji o každém 
účastníkovi hazardní hry, ale rovněž i o jeho účasti na hazardních hrách. V 
této souvislosti je tak nutné, aby předkladatel zhodnotil návrh vyhlášky 
ve vztahu k obecné povinnosti provozovatelů hazardních her vyplývající 
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, dle něhož jsou provozovatelé hazardních her „povinni přijmout 
taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož i k jinému zneužití osobních údajů.“ 

4. Je naprosto zřejmé, že v souvislosti s návrhem vyhlášky budou 
provozovatelé hazardních her nuceni přijmout významná opatření 
technického charakteru k zajištění naplnění všech povinností, které jim z 
návrhu vyhlášky vyplývají, a to ať už jde o hardwarové či softwarové 
úpravy technického vybavení využívaného k provozování hazardních her. 
Tato skutečnost je již sama o sobě důkazem o tom, že návrh vyhlášky 
představuje v jistém směru technický předpis ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2015/1535 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. Dle této směrnice totiž technický předpis představují veškeré 
„technické specifikace a jiné požadavky nebo předpisy pro služby včetně 
příslušných správních předpisů, jejichž dodržování je při uvedení na trh, 
při poskytování služby, při usazování poskytovatele služeb nebo při 
používání v členském státě nebo na jeho větší části závazné de iure nebo 
de facto“. Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky stanovuje detailní 
technické podmínky, které je každý legální provozovatel hazardních her 
povinen splňovat ve vztahu k zasílání a oznamování příslušných informací 
a dat týkajících se provozování hazardních her, je zřejmé, že by návrh 
vyhlášky měl být předmětem notifikace Evropské komisi a všem 
členským státům, a to v souladu s citovanou směrnicí č. 2015/1535. 

5. S ohledem na zásadu procesní hospodárnosti i princip 
proporcionality se však podle našeho názoru předkladatel dostatečně 
nevyrovnal ani s námitkou, proč nepokračovat v některých stávajících 
osvědčených postupech, jako je např. kontrola provozovatele 
prostřednictvím poskytnutí dálkového přístupu do jeho administrace. 

 

pouze ve formě anonymních údajů.  
 
K připomínce týkající se notifikace uvádíme, že úprava ve vyhlášce se 
nedotýká bezprostředně samotného poskytování služby ani přístupu ke službě 
(dává poskytovatelům za povinnost v návaznosti na poskytování této služby 
sdělovat úřadům určitá data) a z tohoto důvodu ji není třeba notifikovat. 
 
K připomínce změny osvědčených postupů uvádíme, že kontrola 
provozovatele dozorujícím orgánem prostřednictvím pasivních přístupů 
zůstává zachována. Došlo naopak k vytvoření jednotné specifikace pro pasivní 
přístupy k jednomu druhu hry. Pasivní přístupy byly dříve využívány jak 
orgánem státního dozoru, tak i správcem daně. Problémem byla nejednotnost 
pasivních přístupů, způsobená neexistencí prováděcí vyhlášky a zcela 
nedostatečně specifikované požadavky na požadované údaje.    
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

 zásadní § 1 odst. 1 Navrhujeme dotčený odstavec vypustit.  

Odůvodnění: 

Z uvedeného ustanovení ani z jiné části předkládaného materiálu není 
zřejmé, z jakého ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
předkladatel dovozuje povinnost provozovatelů hazardních her zajistit a 
předat dozorujícímu orgánu zabezpečený, vzdálený přístup k serveru 
zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech 
(dále jen „vzdálený přístup“). Absence legálního vymezení této povinnosti 
má přitom zcela zásadní dopad i na návrh samotné vyhlášky, a to s 
ohledem na aplikaci zásady výhrady zákona.  S ohledem na tuto zásadu 
vyjádřenou mimo jiné v ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a 
svobod, dle nějž „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě 
zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod“, je 
zřejmé, že i povinnost provozovatelů hazardních her zajistit a předat 
dozorujícím orgánům vzdálený přístup by měla vycházet z konkrétního 
ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a nikoliv až 
podzákonného předpisu, který v případě absence zákonného ustanovení 
ostatně pro takovouto formu regulace nemá ani příslušné zmocnění. Při 
absenci takovéto zákonné povinnosti pak není rovněž možné upřesňovat 
její plnění prostřednictvím podzákonného předpisu.  

Vzhledem ke skutečnosti, že požadavek na zřízení pasivního přístupu lze 
poměrně jednoznačně označit za výkon státní moci v oblasti regulace 
hazardních her, je nutné vzít v této souvislosti v potaz i ustanovení čl. 2 
odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož lze státní moc 
uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a 
způsobem, který zákon stanoví. S ohledem na absenci jakéhokoliv 
ustanovení v zákoně o hazardních hrách, který by požadavek na vzdálený 
přístup definovalo, je zřejmé, že v tomto případě došlo ke zcela 
zřejmému porušení i tohoto základního strukturálního pravidla pro výkon 
moci v právním státu. 

Nevyhověno. 
 
V souladu s ustanovením § 133 odst. 1 písm. b) ZHH a s tím souvisejícími 
ustanoveními lze provozovat pouze takové zařízení, které splňuje požadavky 
na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické 
parametry, když lze v souladu s § 87 odst. 1 písm. e) zákona o hazardních 
hrách vydat základní povolení pouze, je-li (mimo jiné) zaručeno řádné 
provozování hazardní hry a zajištěno řádné technické vybavení. Provozováním 
se v souladu s § 5 tohoto zákona rozumí vykonávání činností spočívajících v 
uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek 
a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, 
finančního a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do 
provozu a se zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro 
ukončení a vypořádání hazardní hry. Z uvedeného plyne, že provozovatel 
hazardní hry je povinen herní a finanční data uchovávat. Ministerstvo financí 
zároveň dle ustanovení § 87 ZHH stanoví provozovateli podmínky provozování 
hazardní hry, přičemž jednou z nich je v souladu s dlouhodobou správní praxi 
Ministerstva financí právě povinnost poskytovat vzdálený přístup k herním a 
finančním datům. 
 
Dle názoru Ministerstva tak zmocnění v ustanovení § 133 písm. a) zákona 
odpovídá upravované oblasti, neboť pojem přenos dat neomezuje pohyb dat 
jedním směrem a není tak vyloučeno, aby orgán dozoru nahlížel (a tím méně 
zatěžoval) provozovatele. Samotná povinnost umožnit dálkový přístup je dále 
založena základním povolením, kdy v souladu s § 87 odst. 1 písm. e) zákona o 
hazardních hrách lze vydat základní povolení pouze, je-li (mimo jiné) zaručeno 
řádné provozování hazardní hry a zajištěno řádné technické vybavení. 
Zároveň zmocnění požaduje, aby Ministerstvo upravilo vyhláškou způsob 
přenosu a rozsah přenášených dat a jiné technické parametry přenosu dat 
vždy, pokud je takový přenos dat vyžadován. 

 zásadní § 1 odst. 2 Navrhujeme dotčený odstavec vypustit. 

 

Odůvodnění: 

 

Dotčené ustanovení je ve zřejmém rozporu se zásadou výhrady zákona, 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

dle níž lze povinnosti ukládat pouze prostřednictvím zákona, resp. 

prostřednictvím právních předpisů vydaných na jeho základě. V rámci 

předmětného ustanovení odkazuje předkládaný materiál na další 

podmínky, které budou pro provozovatele hazardních her jistě zcela 

zásadního významu, ale které budou zveřejněny pouze prostřednictvím 

internetových stránek Ministerstva financí a tento orgán státního dozoru 

je tedy bude moci zcela arbitrárním způsobem měnit. Z pohledu 

požadavku právní jistoty a předvídatelnosti práva je takovýto přístup 

zcela nepřijatelný, nehledě na skutečnost, že v případě jednostranných 

změn podmínek spojených s okruhem „typů položek a hodnot, kterými 

mohou být položky vyjádřeny“, nebude provozovatel hazardních her 

objektivně schopen se takovéto změně přizpůsobit. Této souvislosti je 

nutné upozornit na judikaturu Ústavního soudu, konkrétně pak nález Pl. 

ÚS 32/15 ze dne 6. 12. 2016. V bodě 70 tohoto nálezu Ústavní soud 

výslovně uvádí, že je to samotný zákon, který musí stanovit alespoň 

okruh údajů, které je adresát normy povinen orgánu veřejné správy 

sdělovat. Pokud jde o zpřesnění konkrétních údajů, pak Ústavní soud tuto 

možnost připustil, avšak pouze ve formě právního předpisu. Jakýkoliv 

další odkaz na internetové stránky je tak zcela v rozporu s výše uvedenou 

judikaturou Ústavního soudu. Z tohoto důvodu by mělo dojít k odstranění 

příslušných ustanovení a k vymezení jednotlivých typů položek a hodnot, 

kterými mohou být položky vyjádřeny, a to přímo v textu tohoto návrhu 

vyhlášky.   

 

jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

dozvědět též formou RSS kanálu. 
 

 zásadní § 2 odst. 2 písm. 
a) a e) 

a) Navrhujeme v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) za slova „a živé 
hry provozovaných jako internetová hra“ vložit slova „(dále jen 
„internetová živá hra“).  

„(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 
(dále jen „internetová živá hra“)“, 

e)  Navrhujeme ustanovení § 2 odst. 2 písmeno e) upravit 
následovně:: 

„(2) Herní a finanční data se poskytují za  

e) internetovou živou hru provozovanou formou turnaje. turnaj živé hry 
provozované jako internetová hra (dále jen „internetová živá hra“)“  

Odůvodnění:  

Připomínka směřuje k chybně uvedené zkratce „internetové živé hry“. Dle 
původního textu obsaženého v návrhu vyhlášky by za internetovou živou 
hru byl považován pouze turnaj živé hry provozované jako internetová 
hra. Takováto definice však neodpovídá svému skutečnému významu, 
nehledě na skutečnost, že např. z ustanovení § 4 odst. 5 návrhu vyhlášky 
je zřejmé, že pod touto definicí předkladatel rozumí i živou hru 
provozovanou prostřednictvím internetu, která není provozována formou 
turnaje. Z tohoto důvodu se jeví vhodnější vymezit „internetovou živou 
hru“ již ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) návrhu vyhlášky a v případě 
ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) návrhu vyhlášky využít textaci odpovídající 
znění ustanovení § 59 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

Vyhověno jinak. 
  
Definice byla doplněna do prvního ustanovení týkajícího se pouze internetové 
živé hry.  

 zásadní § 2 odst. 2, písm. 
d) 

Navrhujeme dotčené písmeno vypustit. 

Dále navrhujeme další písmena přejmenovat.  

Nevyhověno. 

Povinnost evidovat údaje o sázkových příležitostech plyne výslovně 
z ustanovení § 36 ZHH. Skutečnost, že na dané sázkové události jsou různými 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Odůvodnění: 

Může existovat bezpočet sázkových příležitostí v rámci jednoho 
podaného tiketu, na které neexistuje jednotný výpočet pro konkrétní 
sázkovou příležitost a každý provozovatel vyhodnocuje tuto příležitost 
jinak. Proto nelze jednoznačně vyčíslit konkrétní sázkovou příležitost. 
Tato data jsou pro účely kontroly herních a finančních dat zcela 
irelevantní. 

provozovateli vypisovány různé sázkové příležitosti, nemá plnění povinnosti 
konkrétním provozovatelem vliv. 

 

 zásadní § 3 odst. 5 písm. 
c) a e) 

Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Z příslušných ustanovení není jakkoliv zřejmý obsah informací a dat, 
které by v jejich souvislosti měl provozovatel hazardní hry zasílat. Jinými 
slovy řečeno, z příslušných ustanovení není nijak patrné, jaký je obsah 
příslušných ustanovení resp. co se rozumí „sázkovou událostí“ ve smyslu 
§ 3 odst. 5 písm. c) a „základní sázkovou událostí“ ve smyslu § 3 odst. 5 
písm. e) návrhu vyhlášky. V této souvislosti je nutné upozornit, že 
samotný zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách terminologicky 
definuje pouze pojem „sázkové příležitosti“ a nikoliv pojem sázkové 
události (viz ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách). Z tohoto důvodu by mělo dojít k úpravě pojmosloví tak, aby 
odpovídalo zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, popř. by mělo 
dojít k adekvátním úpravám v rámci důvodové zprávy. 

Vyhověno jinak.  
 
Ministerstvo financí v přílohách k navrhované vyhlášce stanovilo veškeré 
evidované a poskytované údaje. Z těchto informací je zcela zřejmé, jaký by 
měl být obsah informací a dat. Pro lepší porozumění bude doplněno do 
odůvodnění. 

 zásadní § 4 odst. 1 písm. 
a) 

 Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 

„§ 4 

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

a) každé sázce, kterou se pro účely této vyhlášky rozumí sázejícím 
dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s 
výsledkem hazardní hry každé sázce, kterou se pro účely této vyhlášky 
rozumí každá část dobrovolně určeného nevratného plnění zaplaceného 
účastníkem hazardní hry, jež se pro účely zjištění nároku na výhru 

Vyhověno jinak. 

V textu je dále používán pojem sázka, který je již definován v ZHH. Evidují-li se 
části sázek zvlášť, je tak uvedeno. 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

posuzuje samostatně, 

Odůvodnění: 

Navrhovaná změna tohoto ustanovení směřuje ke sjednocení 
terminologie se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 
Navrhované znění vytváří novou definici pojmu „sázka“, které tak není v 
souladu se zákonem používaným vymezením tohoto pojmu. Z tohoto 
důvodu je žádoucí uvést příslušnou definici do souladu s jejím zákonným 
zněním. 

 zásadní § 4 odst. 1 písm. 
c) 

 Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Z textu ustanovení není zcela zřejmé, jaký rozsah plnění bude nutné v 
praxi podřadit pod tzv. doprovodné plnění. Z tohoto důvodu by alespoň v 
rámci důvodové zprávy mělo dojít k detailnímu upřesnění tohoto pojmu a 
zároveň k objasnění rozdílů mezi pojmy „doprovodné plnění“ a „ostatní 
plnění“. 

Vyhověno.  
 
Ačkoli odůvodnění udává příklad doprovodného plnění, bude dále 
v odůvodnění zdůrazněn rozdíl mezi doprovodným a ostatním plněním. 
Doprovodným plněním je takové plnění, které kromě sázky opravňuje 
účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře a váže se ke konkrétní hře 
nebo hrám hazardní hře (které jsou vždy určitelné). V zásadě je tímto pojmem 
myšlen např. manipulační poplatek, avšak toto je vyjádřeno obecně tak, aby 
bylo ustanovení aplikovatelné na různé varianty doprovodného plnění, které 
se mohou v budoucnu na trhu objevit.  
 
Ostatním plněním je např. procentuální poplatek za vklad platební kartou na 
uživatelské konto nebo stanovený poplatek za výběr hotovosti z uživatelského 
konta anebo např. poplatek za vstup do kasina, který není na žádnou 
konkrétní hru nebo hry hazardní hry vázán. Např. v případě poplatku za vstup, 
nemusí být plnění vázáno na žádnou hru hazardní hry nebo jednu či libovolný 
počet, které však nelze konkrétně určit. 

 zásadní § 4 odst. 2 Navrhujeme dotčený odstavec vypustit. 

Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení považujeme za nepodložené, jelikož provozovatel 
nemá k dispozici požadované údaje o hráčích, kteří nemají bydliště na 
území České republiky.  

Nevyhověno. 

V případě tzv. cizích účastníků požaduje vyhláška v porovnání s účastníky 
hazardní hry s bydlištěm na území ČR pouze minimální evidenci finančních 
dat, která je nutná mimo jiné i vzhledem k § 3 odst. 2 zákona o dani 
z hazardních her. Jedná se o informace, bez nichž nejde stanovit daň, a 
provozovatel ji tak musí pro své potřeby evidovat. 

 zásadní § 4 odst. 3 Návrh na koncepční úpravu předkládaného materiálu. Vyhověno částečně. 

Vypuštěna povinnost evidovat skutečné zahájení sázkové události. Ke zbytku 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Odůvodnění:  

V případě tohoto ustanovení by měl být ze strany předkladatele 
proveden test proporcionality, neboť na jeho základě je vyžadován 
naprosto nepřiměřený objem dat, který přitom z pohledu výkonu 
státního dozoru postrádá prakticky jakoukoliv relevanci. Z pohledu 
efektivního výkonu státního dozoru je vhodnější zaměřit pozornost na 
skutečně relevantní údaje o účasti sázejících na hazardních hrách. 

připomínky uvádíme, že požadovaná data jsou nezbytné k zajištění řádného 
dozoru nad provozováním hazardních her. Bez požadovaných dat by například 
nebylo možné ověřit, zda provozovatel dodržuje povinnosti plynoucí z § 7 
odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách. 

 

 zásadní § 4 odst. 3 písm. 
b) 

Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Z textu tohoto ustanovení není naprosto vůbec zřejmé, co se považuje 
„omezení příjmu sázek“, které musí být součástí oznamovaných herních a 
finančních dat v případě totalizátorové hry a kursových sázek. Z pohledu 
aplikační praxe je tak naprosto zásadní, aby došlo k bližšímu upřesnění 
tohoto ustanovení, a to minimálně na úrovni důvodové zprávy. 

Vyhověno. 
 
 

 zásadní § 4 odst. 3 písm. 
c) 

 Navrhujeme dotčené písmeno vypustit. 

Odůvodnění: 

Uvedené ustanovení považujeme za nelogické, jelikož u live kursových 
sázek dochází k obrovskému množství přerušení náběru a ukončení 
přerušení náběru sázek. V tomto případě odkazujeme na § 1 odst. 2 
návrhu vyhlášky a nemožnost dostát podmínkám předkládaného 
materiálu bez předem stanovené jasné specifikace typů položek a 
hodnot, kterými mohou být položky vyjádřeny u jednotlivých druhů 
hazardních her.  

Také nám není zřejmé, proč musí provozovatel uchovávat tato data po 
dobu 5 let, jelikož zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje pro 
uplatnění nároku na reklamaci lhůtu 6 měsíců ode dne, kdy skutečnost 
nastala. 

Vyhověno v části.  

Požadovaná data jsou nutné k zajištění řádného dozoru nad provozováním 
hazardních her. Bez požadovaných dat by například nebylo možné ověřit, zda 
provozovatel dodržuje povinnosti plynoucí z § 7 odst. 2 písm. c) zákona o 
hazardních hrách. 

V rámci přílohy by byly uvedeny tzv. podpoložky a typy položek. Z těchto 
informací je zřejmé, jaký by měl být obsah informací a dat. 

U těchto herních a finančních dat však s ohledem na jejich objem byla 
vypuštěna povinnost tato data v pasivním přístupu zobrazovat, ale 
provozovatel je povinen na žádost dozorujícího orgánu exportovat do 
textového souboru formátu csv. 

 

 zásadní § 4 odst. 5 písm. 
b) 

Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: Vyhověno jinak. 

Terminologie byla v původním znění použita takovým způsobem, že co se týká 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

 „(5) Herní a finanční data u internetové živé hry obsahují dále údaje o 

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 krupiérovi a která není provozována formou 
turnaje, a“. 

Odůvodnění: 

Původní znění příslušného ustanovení byla značně zavádějící, neboť 
vytvářelo dojem, že internetovou živou hru je možné provozovat přímo 
proti krupiérovi. Z interpretačních závěrů Ministerstva financí ve vztahu k 
ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, však 
vyplývá, že v rámci internetové živé hry může být náhodný proces 
vytvářen pouze softwarovým hracím systémem provozovatele a nikoliv 
krupiérem. 

rozdělení typů hazardních her, byly používány termíny dle § 57 zákona o 
hazardních hrách, tj. rozdělení živé hry na hru, kde sázející hrají proti 
krupiérovi, hru kde sázející hrají jeden proti druhému a hru provozovanou 
formou turnaje. V případě internetové živé hry však bude nadále pro lepší 
porozumění textu používán termín „živá hra, ve které účastníci hazardní hry 
hrají proti softwarovému hracímu systému provozovatele“. 

Navrhované znění nebylo přesné a definice by byla širší. 

 zásadní § 6 písm. f) Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění.  

Odůvodnění:  

V souvislosti s tímto ustanovením se jeví jako nezbytné přesněji definovat 
pojem „ostatní plnění“, a to zejména v souvislosti s dříve použitým 
termínem „doprovodné plnění“ dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) návrhu 
vyhlášky. Bez tohoto upřesnění bude v praxi zcela nepochybně docházet 
k významným interpretačním neshodám a nejasnostem. 

Vyhověno.  
 
Důvodová zpráva bude doplněna o příklad ostatního plnění.  
Ostatním plněním je např. procentuální poplatek za vklad platební kartou na 
uživatelské konto nebo stanovený poplatek za výběr hotovosti z uživatelského 
konta anebo např. poplatek za vstup do kasina, který není na žádnou 
konkrétní hru nebo hry hazardní hry vázán. Např. v případě poplatku za vstup, 
nemusí být plnění vázáno na žádnou hru hazardní hry nebo jednu či libovolný 
počet, které však nelze konkrétně určit. 
 
Pro přehlednost uvádíme věcný obsah pojmu doprovodné plnění. 
Doprovodným plněním je takové plnění, které kromě sázky opravňuje 
účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře a váže se ke konkrétní hře 
nebo hrám hazardní hře (které jsou vždy určitelné). V zásadě je tímto pojmem 
myšlen např. manipulační poplatek, avšak toto je vyjádřeno obecně tak, aby 
bylo ustanovení aplikovatelné na různé varianty doprovodného plnění, které 
se mohou v budoucnu na trhu objevit.   
 
 

 zásadní § 7 Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění.  

Vyhověno jinak. 
 
V rámci přílohy byly uvedeny veškeré tzv. podpoložky (údaje o jednotlivých 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Odůvodnění: 

Finanční data budou zasílána provozovateli ve stejné formě jako 
doposud. Budou předkládána jako poměr příjmů in a výdajů out. 
Uvedené ustanovení je nutno specifikovat s odkazem na připomínku 
k ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky, který tuto specifikaci 
neobsahuje a tím uvádí provozovatele i v tomto případě do stavu právní 
nejistoty 

položkách) a typy položek a další obecné požadavky na formát vzdáleného 
přístupu. Z těchto informací je zřejmé, jaký by měl být obsah informací a dat.  

 zásadní § 8 odst. 1 Navrhujeme dotčený odstavec vypustit. 

Odůvodnění: 

V rámci tohoto ustanovení je znovu odkazováno na internetové stránky 
Ministerstva financí, na nichž má být uvedena struktura herních a 
finančních dat, která budou zasílána orgánům státního dozoru. Jak již 
bylo uvedeno v připomínce k ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky, tyto 
technické náležitosti herních a finančních dat by měly být vždy součástí 
samotného právního předpisu, a to s ohledem na zajištění dostatečné 
právní jistoty pro adresáty této veřejnoprávní regulace. Podrobnosti viz 
odůvodnění k § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky. 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
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Připomínkové 
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Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 

 zásadní § 8 odst. 2 Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu ve smyslu níže uvedeného 
odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Z textu navrhovaného ustanovení musí být zřejmé, co se rozumí pod 
pojmem „neprodleně“. Bez dostatečně přesného vymezení tohoto pojmu 
nejsou schopni provozovatelé hazardních her příslušné povinnosti ani 
aplikovat, neboť není jasné, od jakého okamžiku je provozovatel povinen 
v rámci vzdáleného přístupu umožnit zobrazení a filtrování herních a 
finančních dat. Upřesnění toho, co předkladatel rozumí ve vztahu k 
herním a finančním datům spojením „neprodleně od jejich“ by mělo 
minimálně uvedeno v rámci důvodové zprávy, popř. by mělo dojít k 
legislativně technickým úpravám přímo v textu tohoto ustanovení. 

Nevyhověno. 
 
Lhůtu bez zbytečného odkladu (přičemž pojem má obdobný význam jako 
použitý termín neprodleně) používá zákonodárce často nejen v předpisech 
soukromého práva a ve veřejném právu, přičemž většinou je tato lhůta 
určena ke splnění povinnosti nebo k uskutečnění právního úkonu či jiného 
projevu vůle. Takto vymezená lhůta přímo neurčuje, v jakém konkrétním 
časovém okamžiku je třeba povinnost plnit či jinak konat. Jde tak o neurčitou 
lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její slovní vyjádření. Z časového určení „bez 
zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je 
míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání 
směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu 
vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního 
případu (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 2484/2012, ze dne 10. 
12. 2013) 
 
V daném případě se jedná o nejvhodnější termín, který lze s přihlédnutím 
k upravované oblasti použít. Vzhledem k odlišné povaze hazardních her a 
jednotlivým údajům, které je provozovatel v souladu s vyhláškou povinen 
evidovat je zřejmé, že odlišná bude lhůta k evidenci v případě zaznamenání 
výsledku technické hry a odlišná bude doba k zaznamenání kurzu měn nebo 
k uvedení koupě okamžitého losu v trafice. 
 
Pojem je tak třeba vykládat vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu 
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připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

s tím, že v každém konkrétním případě je třeba vždy zkoumat, zda 
provozovatel využil všechny možnosti pro splnění této povinnosti, případně 
jaké skutečnosti mu v tom bránily.  

 zásadní § 9 odst. 1 Navrhujeme dotčený odstavec vypustit. 

Odůvodnění:  

V rámci tohoto ustanovení je znovu odkazováno na internetové stránky 
Ministerstva financí, na nichž má být uvedena struktura herních a 
finančních dat, které budou zasílány orgánům státního dozoru. Jak již 
bylo uvedeno v připomínce k ustanovení § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky, typy 
položek a hodnoty, kterými mohou být položky vyjádřeny, by měly být 
vždy součástí samotného právního předpisu, a to s ohledem na zajištění 
dostatečné právní jistoty pro adresáty této veřejnoprávní regulace. 
Podrobnosti viz odůvodnění k § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky 

Vyhověno částečně. 
 
Viz odůvodnění k ust. § 1 odst. 2 a § 8 odst. 1 vyhlášky. 

 zásadní § 11 odst. 3 Navrhujeme dotčený odstavec vypustit.  

Odůvodnění:  

Aplikace příslušného ustanovení je zcela mimo provozní možnosti 
provozovatelů živých her, v důsledku čehož je v rámci praxe toto 
ustanovení prakticky nerealizovatelné. Předkladatel zcela správně 
požaduje vedení denního herního výkaznictví za provozní den, a nikoliv za 
den kalendářní. Výjimky spojené s prvním a posledním dnem 
zdaňovacího období tak jsou silně nekonzistentní a v rozporu se zásadou 
proporcionality, neboť přináší adresátům právní normy nepřiměřené 
zatížení. 

Vysvětleno. Nevyhověno. Vzato na vědomí. 
 
Dle § 6 zákona o dani z hazardních her je zdaňovacím obdobím daně z 
hazardních her kalendářní čtvrtletí. Vzhledem k této skutečnosti není možný 
jiný výklad, než že v hraniční den bude postupováno dle předmětného 
ustanovení vyhlášky. Nad rámec uvedeného doplňujeme, že dle dostupných 
informací by nemělo být nutné ukončovat provoz živé hry, ale je možné údaje 
následně zjistit z kamerových záznamů. 
 
Se zněním návrhu zákona o dani z hazardních her bylo připomínkové místo v 
době jeho připomínkového řízení seznámeno, mohlo tudíž své připomínky 
naplno uplatnit již tehdy. 

 zásadní § 14, § 16 a § 17 Navrhujeme Variantu I vypustit. Navrhujeme ponechat Variantu II.  

Odůvodnění:  

V případě variantních řešení je nutno uvést, že Varianty I jsou v aplikační 
praxi naprosto nerealizovatelné a jejich zavedení by mělo likvidační 
důsledky pro příslušný druh hazardní hry. Důvodem této naprosto 
očividné nemožnosti dostát Variantě I je naprosto nepřiměřený rozsah 
údajů, které by dle této Varianty byl provozovatel živé hry nucen 
dokládat. Cílem veřejnoprávní regulace je zcela nepochybně nastavení 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
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přísných podmínek, aby bylo dostatečným způsobem zajištěno řádné 
provozování hazardních her. V případě Variant I však dochází k naprosto 
nepřiměřenému zásahu do činnosti legálních provozovatelů živé hry, 
který tento cíl regulačních podmínek evidentně překračuje. Varianty I by 
měly v konečném případě za následek naprostou eliminaci provozování 
živé hry a vznik nelegální nabídky v této oblasti. 

Varianty II v rámci příslušných ustanovení představují samy o sobě 
dostatečné zpřísnění podmínek provozování živé hry, na jejichž základě 
bude orgánům státního dozoru dán maximální možný přehled o 
provozování tohoto druhu hazardní hry. 

v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví.  

 zásadní § 22 odst. 1 Navrhujeme za slova „Celní správy České republiky“ doplnit slova „nebo 
jiným způsobem“: 

 „(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 nebo jiným způsobem“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme poskytnout provozovateli možnost podání i prostřednictvím 
vlastního formuláře, který splňuje všechny předepsány náležitosti.  

Nevyhověno. 
 
Podmínka podání prostřednictvím formuláře umístěného na internetové 
stránce Celní správy České republiky byla zvolena záměrně tak, aby bylo 
minimalizováno administrativní zatížení Celní správy a samotných 
provozovatelů. Zároveň je zasílání podání ve struktuře stanovené 
provozovatelem problematickým řešením, neboť toto umožňuje různé 
odchylky a případně zasílání na jiný než příslušný celní úřad bez informování 
ostatních celních úřadů o podání. Hrozí tak riziko přeposílání mezi celními 
úřady. Dále je třeba zdůraznit, že zvolený způsob zasílání nezpůsobuje 
provozovateli nadměrné administrativní ani jiné náklady. Zároveň vyhláška 
upravuje i situace, pokud není formulář dostupný. 
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 zásadní § 23 Návrh na koncepční doplnění vyhlášky. 

Odůvodnění:  

Předkladatel v rámci návrhu vyhlášky nijak neupravuje, jakým způsobem 
se bude tento návrh aplikovat na provozovatele hazardních her, kteří 
provozují na základě povolení vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
Zahrnutí této úpravy je zásadní pro zajištění dostatečné míry právní 
jistoty. V této souvislosti je nutné rovněž upozornit, že samotný zákon č. 
186/2016 Sb., o hazardních hrách stanovuje pro různé druhy hazardních 
her různé režimy jejich adaptace na nový zákonný rámec. Zatímco 
provozovatelé technické hry a živé hry provozují hry povolené dle zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, téměř bezvýhradně v režimu právě tohoto zákona, v případě 
ostatních hazardních her, a to zejména těch provozovaných 
prostřednictvím internetu, se na jejich provozování v převážné míře 
uplatňují podmínky nového zákona č 186/2016 Sb. Předkladatel by měl 
po přechodných ustanovení obsažených v zákoně č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách, legislativně technicky vyjasnit, jakým způsobem bude 
tento návrh vyhlášky dopadat na hazardní hry povolené dle předchozí 
legislativy, a to zejména s ohledem na skutečnost, že obsah návrhu 
vyhlášky je z pohledu předmětu své materie již součástí vedlejších 
podmínek v příslušných povoleních vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách. 

Měla by být jednoznačným způsobem stanovena omezení aplikace 
vyhlášky na provozování živé hry povolené dle zákona č. 202/1990 Sb., a 
to zejména ve světle ustanovení § 58 odst. 5 a 6 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách. 

Vysvětleno. 
 
V případě živé a technické hry se vzhledem k § 136 předmětná úprava vůbec 
nepoužije, neboť provozovatel s povolením podle zákona č. 202/1990 Sb., ve 
znění účinném do 31. 12. 2016, provozuje tuto hazardní hru podle zákona č. 
202/1990 Sb., s výjimkou § 41 až 41i, a podle podmínek stanovených 
v povolení. 
 
V případě ostatních hazardních her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., 
ve znění účinném do 31. 12. 2016, je povinnost dálkového přístupu k herním a 
finančním datům stanovena v povolení k provozování, je tedy nutné, aby 
došlo k přepovolení, tzn. změně vydaného povolení tak, aby bylo v souladu 
s právními předpisy. Proces přepovolení může být zahájen až v okamžiku, kdy 
předmětná vyhláška nabyde účinnosti, tj. prvním dnem pátého kalendářního 
měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Délka procesu přepovolení je 
odlišná u každého subjektu, nicméně vzhledem ke lhůtám plynoucím ze 
správního řádu lze odhadovat délku řízení na 2 – 6 měsíců. 
 
Vyhláška nemůže stanovit odlišnou právní úpravu (výjimku) od zákona, tj. 
ustanovení § 136 zákona o hazardních hrách. 
 

 zásadní § 24 Navrhujeme slova „druhého“ nahradit slovem „devátého“: 

„Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem devátého druhého 
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.“.  

Odůvodnění:  

Vzhledem k rozsahu technických změn, které bude muset každý 

Částečně vyhověno.  
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

provozovatel hazardních her provést na hardwarovém a softwarovém 
vybavení je naprosto nepřijatelné, aby vyhláška vstoupila v účinnost za 
tak krátký časový úsek od svého vyhlášení. Za účelem řádné 
implementace veškerých požadovaných technických náležitostí, 
nevyhnutelně spojených s tímto právním předpisem, se proto navrhuje 
poskytnout adresátům právní normy adekvátní legisvakanční lhůtu. 

 doporučující § 2 odst. 4 Navrhujeme slovo „dále“ vypustit. 

Odůvodnění: 

S ohledem na srozumitelnost návrhu vyhlášky se doporučuje z textu 

ustanovení §2 odst. 4 vypustit slovo „dále“, neboť je vzhledem 

k předchozím ustanovením příslušného paragrafu nadbytečné a 

zavádějící. 

Nevyhověno. 
Příslovce je zvoleno správně tak, aby byla data poskytována za druh hazardní 
hry více způsoby, a to dle odst. 2, ale také dle odst. 3 daného ustanovení. 

 doporučující § 2 odst. 4 písm. 
a) 

Námět k doplnění důvodové zprávy. 

Odůvodnění: 

Z předmětného ustanovení není zřejmé, zdali se pojmem „uživatelská 

konta“ rozumí pouze trvalá uživatelská konta, nebo i dočasná uživatelská 

konta ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, či § 80 téhož zákona. S ohledem na tato zákonná ustanovení se 

doporučuje doplnit výslovný odkaz přímo do textu příslušného 

ustanovení, popř. alespoň adekvátním způsobem doplnit důvodovou 

zprávu k tomuto ustanovení. 

Vyhověno. 
 
 

 doporučující § 4 odst. 1 písm. 
b) 

Námět k doplnění důvodové zprávy.  

Odůvodnění:  

Minimálně v rámci důvodové zprávy je nezbytné jednoznačně vymezit, co 

se rozumí pojmem „vyplacené výhry“. Z textu ustanovení totiž není 

zřejmé, zdali se vyplacenou výhrou zamýšlí výhry připsané na uživatelské 

konto, anebo až prostředky vyplacené z tohoto konta přímo účastníkovi 

hazardní hry. 

Vyhověno. 
 
K výše uvedeným údajům, které je nutné evidovat v případě všech druhů 
hazardních her, doplňujeme, že se pojmem „vyplacené výhry“, rozumí 
následující. 
 
Výhrou je plnění, které poskytuje provozovatel hazardní hry účastníkovi na 
základě náhody nebo neznámé okolnosti, kterou musí provozovatel předem 
stanovit v herním plánu. Vyplacenou výhrou je plnění, které poskytl 
provozovatel hazardní hry účastníkovi na základě náhody nebo neznámé 
okolnosti, kterou musí provozovatel předem stanovit v herním plánu, a se 
kterým může výherce nakládat (užít, požít, znovu jako vklad vložit do hazardní 
hry atd.), zatímco provozovatel již nikoliv. Výhra v konkrétní hazardní hře 
může být hráči vyplacena například v žetonech, v penězích nebo připsáním na 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

uživatelské konto. Následná směna žetonů na peníze nebo výplata prostředků 
z uživatelského konta se již za vyplácení výhry nepovažuje. Vyplacením výhry 
dále není situace, kdy sice hráč disponuje sázenkou, potvrzením o sázce či 
podobným dokladem o uzavření smlouvy o hře a vyhraje například na základě 
proběhlého slosování, ale výhra ještě nebyla hráči poukázána, nebo nebylo 
poskytnuto výše popsané plnění, a tedy hráč s výhrou ještě nedisponuje. V 
případě, kdy je výhra vyplácena hráči postupně, se za vyplacenou výhru 
považuje každá jednotlivá tranše, kterou se poukazuje nebo vyplácí část 
výhry. 
 

 doporučující § 15 odst. 1 
písm. b) 

Navrhujeme slova „hodnotových žetonů“ nahradit slovy „vkladu do 

turnaje“: 

„§ 15 

(1) Údaje za každý turnaj živé hry obsahují 

b) celkový úhrn peněžních prostředků s rozdělením podle měny, 

umožňuje-li provozovatel nákup hodnotových žetonů vkladu do turnaje u 

hracího stolu 

Odůvodnění: 

Návrh terminologického upřesnění odpovídající lépe úmyslu 

předkladatele popsat situaci, kdy provozovatel umožňuje účastníkům 

turnaje uhradit vklad do turnaje přímo na hracím stole. 

Vyhověno. 

Nejvyšší soud   bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

  bez připomínek  

Asociace 
provozovatelů 
kursového sázení 

 

zásadní § 1 odst. 1 Z hlediska osobní působnosti vyhlášky návrh v § 1 odst. 1 stanoví, že: „ je-
li provozovatel povinen zajistit a předat dozorujícím orgánům 
zabezpečený, vzdálený přístup k serveru zařízení poskytující 
chronologický přehled o herních a finančních datech (dále jen „vzdálený 
přístup“), poskytuje se vzdálený přístup podle položek a způsobem 
uvedenými v § 2 až 8“. 

Z tohoto ustanovení však není jasné, na jaký okruh subjektů se návrh 
vztahuje, resp. z čeho vyplývá povinnost provozovatele zajistit a předat 
dozorujícím orgánům vzdálený přístup. Vyplývá toto snad z některého 
ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. V případě, že 
ano, z kterého? Vztahuje se tato povinnost i na provozovatele podle 

Vysvětleno. 
 
K připomínce zakotvení povinnosti zajistit a předat dozorujícím orgánům 
zabezpečený, dálkový přístup k serveru zařízení poskytující chronologický 
přehled o herních a finančních datech uvádíme, že povinnost je ukládána 
v souladu s § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách tak, aby byl zajištěn řádný 
dozor nad provozováním hazardních her. Povolovací orgán je při ukládání 
podmínky provozování vázán svou ustálenou správní praxí. V případě, že 
účastník řízení je toho názoru, že při rozhodovacím procesu bylo postupováno 
v rozporu s právními předpisy, jsou jeho procesní práva a povinnosti zcela 
zachovány, neboť v povolovacím řízení je postupováno v souladu se správním 
řádem. Lze shrnout, že povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a případně 
od kdy? 

Z důvodu právní jistoty toto navrhujeme v návrhu vyhlášky doplnit s tím, 
že na tomto místě opět připomínáme zásadu výhrady zákona, tedy že 
povinnosti lze ukládat toliko na základě a v mezích zákona. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

zabezpečený, dálkový přístup k serveru zařízení poskytující chronologický 
přehled o herních a finančních datech je ukládána u všech hazardních her, 
kromě živé hry a binga provozovaných v kasinu (land - based). 
 
V případě ostatních hazardních her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., 
ve znění účinném do 31. 12. 2016, je povinnost dálkového přístupu k herním a 
finančním datům stanovena v povolení k provozování, je tedy nutné, aby 
došlo k přepovolení, tzn. změně vydaného povolení tak, aby bylo v souladu 
s právními předpisy. Proces přepovolení může být zahájen až v okamžiku, kdy 
předmětná vyhláška nabyde účinnosti, tj. prvním dnem pátého kalendářního 
měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Délka procesu přepovolení je 
odlišná u každého subjektu, nicméně vzhledem ke lhůtám plynoucím ze 
správního řádu lze odhadovat délku řízení na 2 – 6 měsíců. 
 
Vyhláška nemůže stanovit odlišnou právní úpravu (výjimku) od zákona, tj. 
ustanovení § 136 zákona o hazardních hrách. 
 
 

 zásadní § 1 odst. 2 Návrh vyhlášky vychází z konstrukce, že základní prvky struktury dat 
předávaných vzdáleným přístupem stanoví vyhláška, zatímco podrobnější 
specifikace těchto položek má být pro jednotlivé druhy hazardních her 
zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí.  

Návrh tak ponechává, dle našeho názoru zcela v rozporu se základními 
principy právního státu, velký prostor pro stanovování povinností nikoli 
formou zákona či podzákonného předpisy, ale formou prosté publikace 
ze strany Ministerstva financí na jejich webových stránkách. Domníváme 
se, že tento přístup je primárně v rozporu se zásadou „výhrady zákona a 
mezí ukládaných povinností“, tak jak jsou stanoveny Ústavou a Listinou 
základních práv a svobod („LZPS“), zejména čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 
odst. 3, čl. 4 odst. 1 a 2 LZPS). Tyto články odráží pravidlo, že „každý 
občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá“ a „povinnosti mohou být ukládány toliko na 
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a 
svobod“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsah povinných sdělovaných údajů musí 
být upraven v zákoně, resp. podzákonném právním předpise. Nelze 
připustit obcházení zákonodárného procesu mocí výkonnou. Tímto 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  
 

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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 
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připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

způsobem by navíc byl naprosto podkopán princip předvídatelnosti 
právní normy, resp. povinností, které musí na jejím základě adresát této 
normy plnit. Ministerstvo financí by na základě takového „zmocnění“ 
mohlo kdykoli pouhým zveřejněním nových informací na svých 
internetových stránkách tento obsah povinností měnit. 

Nepřípustnost tohoto postupu již opakovaně potvrdil i Ústavní soud, 
naposledy např. ve věci Pl. ÚS 32/15, jehož stranou bylo taktéž 
Ministerstvo financí (nebo např. rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Pl. 
13/12). V tomto rozhodnutí se Ústavní soud zabýval návrhem skupiny 
senátorů na zrušení ustanovení v zákoně o DPH týkajících se kontrolního 
hlášení. Zákon o DPH ponechával širokou pravomoc Ministerstvu financí, 
resp. finanční správě stanovovat povinnosti formou formulářů 
uveřejněných na stránkách finanční správy. Ústavní soud tuto část zákona 
zrušil. 

Ústavní soud v tomto případě jednoznačně stanovil, že „zákon musí blíže 
vymezit alespoň okruh údajů, které musí plátce sdělovat. To nevylučuje 
případné zákonné zmocnění (čl. 79 odst. 3 Ústavy) ke stanovení 
konkrétních jednotlivých údajů Ministerstvem financí. Avšak muselo by 
se tak stát formou právního předpisu. Jen tak je možno zajistit pro plátce 
předvídatelnost údajů, které po nich bude stát požadovat. Bez významu 
pak jistě není ani možnost případné abstraktní kontroly ústavnosti ze 
strany Ústavního soudu, která je v případě pouhého formuláře vyloučena. 
S ohledem na porušení ustanovení čl. 2 odst. 4, čl. 79 odst. 3 Ústavy a čl. 
2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 Listiny Ústavní soud dle ustanovení § 70 odst. 1 
zákona o Ústavním soudu zrušil zmíněné ustanovení § 101d odst. 1 
zákona o dani z přidané hodnoty.“ 

Požadujeme proto stanovení specifikace položek pro jednotlivé druhy 
hazardních her formou podzákonného právního předpisu. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 

 zásadní § 4, odst. 3 bod 
a) 

Nad obecnou zásadní připomínku k § 4 upozorňujeme na to, že návrh 
vyhlášky stanoví, že herní a finanční data u totalizátorové hry a kursové 
sázky obsahují mimo jiné „datum a čas skutečného zahájení sázkové 
události“.  

Vyhověno. 
 
Povinnost evidovat datum a čas skutečného zahájení sázkové události byla 
vypuštěna. 

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



Stránka 27 z 95 

 

Připomínkové 
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připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Není jasné, co je myšleno skutečným začátkem události (např. výkop 
fotbalového zápasu)? Pokud je tomu tak, tak tento požadavek nelze 
spravedlivě po provozovatelích požadovat, neboť ti nedisponují zdrojem, 
který by jim umožnil jednoznačně identifikovat datum a čas skutečného 
zahájení jednotlivých sázkových událostí. Vzhledem k absenci tohoto 
zdroje bude prakticky nemožné, aby toto sledovali a manuálně 
zaznamenávali pro každou sázkovou událost (vzhledem k jejich objemu) 
individuálně zaměstnanci. 

Navrhujeme proto tento požadavek přehodnotit a zvážit, nakolik je tato 
informace pro regulátora skutečně potřebná s tím, že bude-li na tomto 
požadavku předkladatel trvat, současně uvést, jak by měla být tato 
povinnost ze strany provozovatele plněna. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 zásadní Obecně k návrhu 
– rozsah 
požadovaných 
informací, § 4, 5 
a 6 

Návrh vyhlášky stanoví zejména v § 4, 5 a 6 rozsah konkrétních údajů, 
které je nutné evidovat v případě všech druhů hazardních her a 
poskytovat dozorujícím orgánům.  

Návrh v aktuální podobě stanoví obrovský objem dat, která bude nutné 
ze strany provozovatelů uchovávat a následně reportovat dozorujícím 
orgánům. V praxi se bude jednat až o milióny jednotlivých transakcí.  

Toto dokládáme na příkladu týdenního vzorku některých požadavků za 
jednoho provozovatele: 

i. celkový počet událostí 13 168 

ii. celkový počet live událostí 446 797 

iii. celkový počet příležitostí 162 876 

iv. celkový počet live příležitostí 1 225 586 

v. celkový počet změn kursů 2 265 535 

Vyhověno částečně.  
 
Ministerstvo nerozporuje objem uchovávaných dat, nicméně je toho názoru, 
že uchovávání tohoto množství dat nevychází z návrhu, nýbrž ze zákona o 
hazardních hrách (např. § 36), zákona o dani z hazardních her (např. § 3), ale 
například i z občanského zákoníku, ale i pro svoji vlastní potřebu, neboť bez 
těchto údajů by provozovatel vůbec nemohl například určit nároky na výhru, 
výhry vyplatit a následně podat daňové přiznání. Objem dat tedy plyne čistě 
z rozsahu provozovatelových podnikatelských aktivit.  
 
v daném případě nedochází k aktivnímu zasílání dat, pouze k umožnění 
dozorovému orgánu nahlédnout do dat a případně exportovat určitá data 
(možnost exportu je omezená, blíže odkazujeme na aktualizovaný text 
vyhlášky, kdy možnost exportu byla nově omezena na data za 31 kalendářních 
dnů a zároveň povinnost zajištění přístupu k datům prostřednictvím 
vzdáleného přístupu byla snížena na 2 roky od vzniku dat). Filtrace bude 
probíhat pouze ve vazbě na určitou sázkovou příležitost (hru apod.), nikoli na 
všechny sázkové příležitosti v rámci sázkové události. Rovněž byla s ohledem 
na připomínku část těchto dat vyňata z povinnosti tato data zobrazovat, dále 
zůstala pouze povinnost data na konkrétní žádost exportovat. 
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vi. celkový počet změn live kursů 43 399 621 

Domníváme se, že takto bude ministerstvu zasíláno extrémní množství 
dat, z nichž některá budou z pohledu regulace naprosto zbytečná a ve 
svém důsledku povedou k zahlcení regulátora daty bez možnosti jejich 
efektivního zpracovávání a využívání.  

V této souvislosti upozorňujeme na to, že zákonodárce je v případě 
kladení takovéhoto typu nároků na adresáty právní normy povinen 
provést „tzv. test proporcionality“ navrhované právní úpravy, kdy v 
případech střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. s 
jinými základními právy či svobodami je třeba posuzovat účel (cíl) 
takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem 
pro toto posouzení je zásada proporcionality. Posouzení přípustnosti 
daného zásahu z hlediska zásady proporcionality pak zahrnuje tři kritéria. 
Prvním z nich je posouzení způsobilosti naplnění účelu (nebo také 
vhodnosti), přičemž je zjišťováno, zda je konkrétní opatření vůbec 
schopno dosáhnout zamýšleného cíle, jímž je ochrana jiného základního 
práva nebo veřejného statku. Dále se pak jedná o posouzení potřebnosti, 
v němž je zkoumáno, zda byl při výběru prostředků použit ten 
prostředek, který je k základnímu právu nejšetrnější. A konečně je 
zkoumána přiměřenost, tj. zda újma na základním právu není 
nepřiměřená ve vazbě na zamýšlený cíl, tzn., že opatření omezující 
základní lidská práva a svobody nesmějí, jde-li o kolizi základního práva či 
svobody s veřejným zájmem, svými negativními důsledky převyšovat 
pozitiva, která představuje veřejný zájem na těchto opatřeních“ (viz např. 
nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 24/10). 

Nejsme si vědomi toho, zda předkladatel tento test provedl a zda 
zvažoval i jiné varianty řešení. Požadujeme proto doplnění důvodové 
zprávy o provední testu proporcionality a nastavení právního rámce, 
který zajistí skutečně efektivní výkon dozoru ze strany dozorujících 
orgánů tím, že mu budou poskytovány pouze skutečně potřebné údaje. 
Navrhovaný předpis v aktuální podobě povede spíše k jeho zahlcení a 
neschopnosti s daty efektivně pracovat. Tento stav přitom není vyhovující 
ani pro provozovatele (které enormě zatěžuje), ani pro regulátora, 
kterému znemožní efektvní výkon kontroly. 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 zásadní § 8 Návrh vyhlášky v tomto ustanovení stanoví, že „vzdálený přístup 
umožňuje zobrazení a filtrování herních a finančních dat neprodleně od 
jejich vzniku alespoň po dobu 5 let“. 

Z návrhu není jasné, co se rozumí „neprodleně od jejich vzniku“, toto je 
nutné upřesnit. 

Důvodová zpráva k § 8 uvádí, že s ohledem na rozsah předávaných dat je 
nutné, aby vzdálený přístup umožňoval filtrování herních a finančních dat 
za volitelné časové období.  

Domníváme se, a to také v návaznosti na připomínku k § 4,5 a 6 návrhu 
vyhlášky, že s ohledem na rozsah takto předávaných dat (kterého si je dle 
důvodové zprávy vědom i sám předkladatel) by bylo vhodné doplnit 
návrh o povinnost zasílat data souhrnně formou reportu na základě filtru 
za určitou pevně stanovenou dobu (např. 1 hodinu či jinou dobu dle 
uvážení předkladatele).  

I tímto způsobem bude dosaženo cíle, který návrh v tomto ustanovení 
sleduje, nicméně za použití méně administrativně náročného postupu. 
Přitom v souladu se zásadou dobré správy má veřejná správa vždy při 
výběru prostředků použít ten, který je k adresátovi nejšetrnější a usilovat 
takto o minimalizaci administrativních nákladů či zátěže.  

Navrhujeme proto návrh upravit v tom smyslu, že MF požaduje zasílání 
dat formou reportu na základě předem stanoveného časového filtru.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vyhověno částečně. 
 
Lhůtu bez zbytečného odkladu (přičemž pojem má obdobný význam jako 
použitý termín neprodleně) používá zákonodárce často nejen v předpisech 
soukromého práva a ve veřejném právu, přičemž většinou je tato lhůta 
určena ke splnění povinnosti nebo k uskutečnění právního úkonu či jiného 
projevu vůle. Takto vymezená lhůta přímo neurčuje, v jakém konkrétním 
časovém okamžiku je třeba povinnost plnit či jinak konat. Jde tak o neurčitou 
lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její slovní vyjádření. Z časového určení „bez 
zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je 
míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání 
směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu 
vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního 
případu (rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.  zn. 32 Cdo 2484/2012, ze dne 10. 
12. 2013). 
 
V daném případě se jedná o nejvhodnější termín, který lze s přihlédnutím 
k upravované oblasti použít. Vzhledem k odlišné povaze hazardních her a 
jednotlivým údajům, které je provozovatel v souladu s vyhláškou povinen 
evidovat je zřejmé, že odlišná bude lhůta k evidenci v případě zaznamenání 
výsledku technické hry a odlišná bude doba k zaznamenání kurzu měn. 
 
Pojem je tak třeba vykládat vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu 
s tím, že v každém konkrétním případě je třeba vždy zkoumat, zda 
provozovatel využil všechny možnosti pro splnění této povinnosti, případně 
jaké skutečnosti mu v tom bránily. 
 
K otázce filtrování uvádíme, že v daném případě nedochází k aktivnímu 
zasílání dat, pouze k umožnění dozorovému orgánu nahlédnout do dat a 
případně exportovat určitá data (možnost exportu je omezená, blíže 
odkazujeme na aktualizovaný text vyhlášky, kdy možnost exportu je omezená 
na data za 31 kalendářních dnů a zároveň povinnost zajištění přístupu k 
datům byla snížena na data za 2 roky od vzniku dat). Filtrace bude probíhat 
pouze ve vazbě na určitou sázkovou příležitost (hru apod.), nikoli na všechny 
sázkové příležitosti v rámci sázkové události.  

 zásadní § 24 Návrh vyhlášky počítá s tím, že nabude účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Legisvakanční 
lhůta, tedy doba mezi platností a účinností zákona, přitom musí být 

Částečně vyhověno. Vysvětleno. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce 
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přiměřeně dlouhá, aby umožnila adresátům právní normy se řádně 
připravit na plnění nových povinností. 

Při stanovování přiměřené legisvakanční lhůty je nutné si uvědomit, že 
vyhláška stanoví provozovatelům celou řadu nových povinností (nový 
detailní popis dat obsažených ve vzdáleném přístupu, nové povinnosti v 
podobě denních herních výkaznictví a denních herních zápisů apod.). 
Adaptace na tyto nové povinnosti bude znamenat odpovídající zásahy do 
informačních systémů jednotlivých provozovatelů a tyto změny nelze ani 
při využití všech kapacit lidských zdrojů zvládnout v takto krátkém 
časovém úseku. 

Ministerstvo sice v důvodové zprávě uvádí, že vyhláška má sloužit k 
„pouhému“ sjednocení rozsahu a parametrů informací a dat a způsobu 
jejich předávání příslušných správním orgánům, nicméně skutečnost je 
taková, že vyhláška musí reflektovat novou regulaci zákona č. 186/2016 
Sb., o hazardních hrách, který je založen na zcela nové koncepci (povinná 
registrace, uživatelská konta, sebeomezující opatření) a jako taková, 
zejména pro provozovatele provozující podle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, přináší celou řadu nových povinností, 
na které se musí v takto krátké době adaptovat. 

Na tomto místě bychom rádi upozornili na to, že zákon č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách, zcela po správnosti, stanoví v § 137 v případě 
technických specifikací souvisejících s vybudováním informačního 
systému hazardních her roční lhůtu pro začátek plnění daných povinností. 
Vzhledem k zcela obdobnému charakteru povinností se domníváme, že i 
v případě návrhu této vyhlášky by měl předkladatel délku legisvakanční 
lhůty opětovně posoudit a přiměřeně prodloužit. Domníváme se, že 
analogicky k § 137 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách je 
legitimní požadovat prodloužení lhůty na 12 měsíců. 

Požadujeme proto přiměřené prodloužení legisvakanční lhůty 
navrhované vyhlášky.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

následujícího po dni jejího vyhlášení.  

 zásadní Obecně k návrhu 
– ochrana 

Jak bylo uvedeno výše, návrh vyhlášky stanovuje rozsah enormního 
množství dat, které je nutné evidovat v případě všech druhů hazardních 

Nevyhověno. Vysvětleno. 
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osobních údajů a 
obchodního 
tajemství 

her a poskytovat dozorujícím orgánům. V mnohých případech se jedná i o 
citlivá osobní data týkající se účastníků hazardních her a jejich 
uživatelských kont. 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách přitom v § 11 stanoví, že 
provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících hazardní 
hry a jejich účasti na hazardní hře, té se ovšem nelze dovolávat ve vztahu 
k správním orgánům vykonávajícím působnost podle tohoto zákona. Z 
toho vyplývá, že dozorující orgán bude disponovat obrovským množství 
osobních dat, k jejichž zpracování nedali účastníci hazardních her 
dopředu souhlas. Je tedy otázkou, zda je tento postup v souladu s 
pravidly zacházení s osobními údaji, jak je upravuje zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, a zda bude zajištěna dostatečná ochrana 
při jejich zpracovávání a ukládání.  

Vyhláška v aktuálně navrhovaném znění ukládá provozovatelům 
povinnost předávat celou řadu informací týkajících se např. uživatelských 
kont (umožňující identifikovat jednotlivé hráče) a informace týkající se 
jejich účasti ve hře, které nejsou pro účely výkonu státního dozoru 
nezbytně nutné. V této souvislosti se navíc dostáváme i k údajům, které 
jsou nepochybně součástí obchodního tajemství jednotlivých 
provozovatelů. Je tedy otázkou, zda by předkladatel uspěl, v již výše 
zmiňovaném testu proporcionality. 

V této souvislosti také upozorňujeme na tzv. obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů přijaté na úrovni EU, které by mělo vstoupit v účinnost v 
květnu 2018 a které přináší revoluci v ochraně osobních údajů. Vzhledem 
k tomu, že nařízení bude dopadat taktéž na provozovatele hazardních 
her, domníváme se, že by bylo více než vhodné, aby návrh toto nařízení 
reflektoval. 

Požadujeme proto návrh doplnit minimálně o zhodnocení navrhované 
úpravy s pravidly a principy zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

K argumentu týkajícímu se potencionálního nesouladu s právní úpravou 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, popř. evropskou legislativou uvádíme, že příslušným orgánům 
budou předávány pouze informace a data ve vazbě na jedinečný identifikátor 
uživatelského účtu, tedy pouze ve formě anonymních údajů.  
 

 doporučující Obecně k návrhu 
vyhlášky – 

Předkladatel v návrhu nezmiňuje, zda bude vyhláška v souladu se 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 

Nevyhověno. 
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notifikace 
technického 

předpisu 

2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů 
a předpisů pro služby informační společnosti notifikována Evropské 
komisi.  

Vzhledem k obsahu návrhu se domníváme, že vyhláška splňuje definiční 
znaky technického předpisu a jako taková by měla být před jejím 
schválením oznámena Evropské komisi a zpřístupněna jednotlivým 
členským státům Evropské unie.  

Žádáme proto doplnit důvodovou zprávu o informaci, zda bude předpis 
notifikován. 

K připomínce týkající se notifikace uvádíme, že úprava ve vyhlášce se 
nedotýká bezprostředně samotného poskytování služby ani přístupu ke službě 
(dává poskytovatelům za povinnost v návaznosti na poskytování této služby 
sdělovat úřadům určitá data) a z tohoto důvodu ji není třeba notifikovat. 
Důvodová zpráva bude v tomto smyslu doplněna. 

 

 

 doporučující § 3 odst. 5 písm. 
c),d),e) 

Upozorňujeme na nejednotnost terminologie návrhu vyhlášky se 
zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Zákon používá pojem 
„sázková příležitost“, zatímco návrh vyhlášky pracuje nesystematicky jak s 
pojmem „sázková příležitost“, tak s pojmem „sázková událost“, který 
ovšem není legislativně zakotven. 

Vyhověno. 
 
Odkazujeme na text vyhlášky. Byla zavedena legislativní zkratka pro sázkovou 
událost. 

 doporučující § 4 odst. 1 Nad obecnou zásadní připomínku k § 4 upozorňujeme na to, že návrh 
vyhlášky stanoví, že herní a finanční data obsahují mimo jiné údaje o 
„každé sázce, kterou se pro účely této vyhlášky rozumí každá část 
dobrovolně určeného nevratného plnění zaplaceného účastníkem 
hazardní hry, jež se pro účely zjištění nároku na výhru posuzuje 
samostatně“. 

Požadavky na informace o každé sázce se nejeví u okamžitých loterií jako 
logické. Toto ustanovení lze rozumně plnit pouze za celou emisi okamžité 
loterie ve struktuře „prodej vs. výplaty výher“. Navrhujeme proto tento 
požadavek přehodnotit. 

Současně upozorňujeme ve vztahu k definici „sázky“ na nejednotnou 
terminologii návrhu vyhlášky se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách (§ 4 odst. 1 písm. d). 

Částečně vyhověno. 
 
Provozovatelé okamžité loterie vyplácí výhry z okamžitých loterií nikoliv 
pouze na základě předložení losu s výherní kombinací, ale až po ověření této 
skutečnosti jeho validačním systémem. Z uvedeného plyne, že provozovatel 
má v okamžiku vyplacení výhry přehled o tom, které konkrétní sázky (losu) se 
vyplacená výhra týká. Evidence uvedených finančních dat je rovněž 
požadována vzhledem k § 3 zákona o dani z hazardních her, neboť bez 
průběžných údajů o emisi není možné tyto údaje ověřit.  
 
V otázce užité terminologie je připomínce vyhověno. 

 doporučující § 5 Nad obecnou zásadní připomínku k § 5 upozorňujeme na to, že návrh 
vyhlášky stanoví, že herní a finanční data u kursové sázky za tiket, kterým 
se pro účely této vyhlášky rozumí záznam o uzavření jedné nebo více 
sázek spolu souvisejících, obsahují údaje o každé sázce. 

Toto ustanovení je nejasné. Doporučujeme poskytovat data souhrnně 

Vyhověno. 
 
V rámci přílohy budou uvedeny tzv. podpoložky a typy položek. Z těchto 
informací je zřejmé, jaký by měl být obsah informací a dat. Na internetových 
stránkách ministerstva budou dále uvedeny požadavky na datové soubory 
(např. strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), 
délku nebo popis. 
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nebo ve vyhlášce jasněji definovat, jaké informace mají být v případě 
tiketu regulátorovi dostupné.  

 doporučující § 6 písm. j) Nad obecnou zásadní připomínku k § 6 upozorňujeme na to, že návrh 
vyhlášky stanoví, že herní a finanční data za uživatelská konta účastníků 
hazardní hry obsahují údaje o každé účasti na technické hře, a to i 
provozované jako internetová hra.  

Pokud má zde předkladatel na mysli “dobu účasti na hře a povinné 
15minutové pauzy”, pak je pro regulátora – Ministerstvo finance 
snadnější a užitečnější kontrolovat dobu účasti na reálném uživatelském 
kontě v produkci, než z výpisu transakcí v požadovaných reportech. 

Vzato na vědomí. 
 
Jedná se o dobu účasti, blíže je specifikováno v příloze vyhlášky.  

Asociace 
společností 
provozujících 
casina v České 
republice 

obecně  A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU 

Návrh vyhlášky znamená značný nárůst požadavků v oblasti provozování 
živé hry. Údaje, které tvoří denní herní výkaznictví, jsou vyhláškou 
stanoveny na rámec zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen 
„ZHH“), a v rozporu s tím, co uvádí Odůvodnění vyhlášky jako neutrální. 
Naopak požadavky vyhlášky budou znamenat výrazné zvýšení 
administrativního a nákladového zatížení jak provozovatelů, tak i 
příslušných správních orgánů, a to bez žádoucího efektu. 

Navrhovaný text vyhlášky považujeme za neodpovídající ústavnímu 
pořádku, jdoucí nad rámec zákonného zmocnění i nad rámec úmyslu 
předkladatele zákona (v době jeho předložení), nad rámec úmyslu 
zákonodárce, porušující řadu ustanovení legislativních pravidel vlády a 
překračující hranice toho, co by mělo být smyslem prováděcího předpisu 
– tedy úplná, jasná, srozumitelná a aplikovatelná informace, jak naplnit 
požadavek zákona. 

Vyhláška je diskriminační vůči provozovatelům živých her provozujících 
živé hry v provozovnách kasin. Na rozdíl od nich jsou u živých her 
provozovaných prostřednictvím internetu údaje požadované vyhláškou 
snadno dostupné díky samotnému principu řízení hry elektronickým 
systémem. Živá hra je však hra vedena prostřednictvím herních žetonů, 
jenž jsou podle požadavků ZHH materiální povahy. 

Vzato na vědomí. 
 
Odkazujeme na vypořádání ke konkrétním ustanovením.  

 doporučující  Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti a 
časové a technologické náročnosti navrhovaných opatření a zejména 
efektivitou ve vztahu ke státnímu rozpočtu, kdy lze řádný výběr daně z 

Nevyhověno. 
 
K připomínce překročení zákonného rámce uvádíme, že v legislativní praxi je 
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hazardních her zajistit i bez nutnosti zjišťovat veškeré údaje požadované 
vyhláškou.  
1. ROZPOR VYHLÁŠKY S ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY A DALŠÍMI 
ZÁKLADNÍMI NORMAMI  
1.1. Překročení zákonného rámce  
Předkládaný návrh znění vyhlášky shledáváme v rozporu s původním 
záměrem předkladatele ZHH i v rozporu se záměrem zákonodárce, a to 
jak na úrovni Poslanecké sněmovny, tak i na úrovni Senátu. Návrh zákona 
byl Parlamentu předložen spolu s návrhem vyhlášek (v souladu s čl. 10 
odst. 5 legislativních pravidel vlády), neboť se jedná o prováděcí předpisy, 
u nichž je předkladatel povinen postupovat tak, aby nabyly účinnosti 
spolu se zákonem.  
Jakkoli je možnost zohlednit, že návrh vyhlášek byl zákonodárnému sboru 
v souladu s legislativními pravidly vlády předložen „bez projednání v 
připomínkovém řízení a v pracovních komisích “, při porovnání znění 
vyhlášky, která byla předložena spolu se zákonem a návrhu vyhlášky v 
současné době předkládané je nepochybné, že zákonodárné sbory o ZHH 
rozhodovaly s vědomím, že  
• vyhlášky se nebudou diametrálně odlišovat od předložených návrhů, a  
• nabydou účinnosti spolu se zákonem.  
Ani jeden z těchto předpokladů se však nenaplnil.  
Nyní předložený návrh vyhlášky je diametrálně odlišný od návrhu 
předloženého Parlamentu ČR. Odlišnosti od původního návrhu jsou 
dokonce nesrovnatelně větší, než v případě návrhu vyhlášky vydávané 
podle ustanovení § 133 písm. b) ZHH, kterou byly též značně překročeny 
intence zákonodárce, se kterými ZHH schválil.  
Není nadsázkou tvrdit, že z pohledu nyní předloženého návrhu vyhlášky 
vydávané podle § 133 odst. a) byly zákonodárné sbory při schvalování 
zákona uvedeny v omyl, neboť rozhodovaly na základě informací, které se 
nyní ukazují jako nepravdivé či přinejmenším nepřesné. Je tedy jasné, že 
záměr zákonodárce není, a ani nemohl být takový, jak se dnes 
Ministerstvo financí snaží svým návrhem textu vyhlášky prosadit.  
Dokonce je jasné, že takový nebyl ani záměr předkladatele, tedy 
samotného Ministerstva financí, které na vyhláškách muselo pracovat již 
přede dnem 9.10.2014, kdy byl iniciován legislativní proces týkající se 
ZHH v rámci systému ODOK . V tom samém znění byly návrhy vyhlášek 
předloženy zákonodárnému sboru o cca 10 měsíců později – dne 
28.8.2015. O cca dalších 10 měsíců později pak byl zákon vyhlášen 
(15.6.2016). Ministerstvo financí mělo tedy dalšího půl roku, celkem 

zcela běžné, že prováděcí vyhlášky doznají od předložení jako příloha k návrhu 
zákona do své finální podoby změny. Navrhovaná vyhláška je přijímána ve 
standardním legislativním procesu a otázka překročení zmocnění je mimo jiné 
posuzována i komisemi LRV.  
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minimálně 2,5 roku (počítaje od poloviny roku 2014), na zpracování 
vyhlášek dle intencí zákona. Místo toho však přichází půl roku po lhůtě s 
návrhem, který se od všech dosavadních návrhů podstatně odlišuje a 
rámec zákona podstatně překračuje, respektive tento rámec 
nerespektuje.  

Z výše uvedeného vyplývá, že text návrhu předmětné vyhlášky jakožto 
prováděcího předpisu k ZHH je v nesouladu s Ústavou, neboť není 
dodržena základní podmínka, že právní předpis může ministerstvo vydat 
pouze na základě a v mezích zákona (zákonného zmocnění), jak vyplývá z 
čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. Nelze se totiž ani vzdáleně 
domnívat, že by zákonodárce měl při schválení zákona a udělení 
zmocnění k vydání jeho prováděcích předpisů úmysl toto zmocnění udělit 
v rozsahu stanoveném aktuálním textem předmětné vyhlášky. Jinými 
slovy, návrh tohoto prováděcího předpisu k ZHH překračuje stanovený 
zákonný rámec a tím je protiústavní. Postup vlády je tím i v rozporu se 
slibem člena vlády daného dle čl. 69 Ústavy České republiky, kterým je 
prohlašováno, že člen vlády bude dodržovat Ústavu i zákony, jakož i s širší 
povinností řídit řádně správní úřady. Pro úplnost je třeba uvést, že 
podobného postupu, byť možná ne tak výrazného, se Ministerstvo financí 
dopouští i v případě ostatních prováděcích předpisů k ZHH. 

 doporučující  1.2. Nezákonné zmocnění k vydání podstatné části prováděcího předpisu 
sdělením na internetových stránkách 
V ZHH je jasně v ustanovení § 133 řečeno, že ministerstvo vymezené 
záležitosti „stanoví vyhláškou“. Taktéž důvodová zpráva říká, že zákon 
bude doplněn o prováděcí předpisy. Sdělení na internetových stránkách 
bezpochyby prováděcím předpisem není. Navzdory tomu navrhovaný 
text vyhlášky říká, že podstatná část tohoto prováděcího předpisu bude 
zveřejněna následně po vydání vyhlášky, a to na internetových stránkách 
Ministerstva financí. 
Toto nezákonné přenesení zmocnění je dále doprovázeno dalšími 
negativy, které vylučují jeho řádnou aplikaci, zejména: 
• nejsou stanoveny žádné lhůty pro vydání této „internetové legislativy“. 
Je možné zcela reálně očekávat, že stejně tak jako v případě, kdy půl roku 
po vydání ZHH nejsou k dispozici vyhlášky, bez kterých nelze zákon 
aplikovat a které proto měly nabýt účinnosti spolu se zákonem, nebude 
po (pozdním) vydání vyhlášek k dispozici ani „úřední internetová 
legislativa“, bez které nelze aplikovat vyhlášky; 
• není zřejmé, kde bude tato „internetová legislativa“ na internetu 

Částečně vyhověno. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .2 .Řádky se oddělují dvojicí znaků 
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umístěna. Její tvůrce ponechává na příjemci této „normy“, aby pátral 
každý den na internetu a hledal, zda a kde bylo něco zveřejněno resp. 
změněno; 
• není určen žádný způsob nabytí účinnosti této „internetové legislativy“ 
a jejích změn, přitom je z principu úpravy více než zřejmé, že mezi 
zveřejněním a aplikací musí být stanovena legisvakanční lhůta minimálně 
v délce 6 měsíců, při výraznějších změnách rok i více. Stanovení kratších 
lhůt je známkou neznalosti situace a v podstatě spolehlivým způsobem, 
jak šikanózně donutit provozovatele k pohybování se mimo parametry 
nastavené vyhláškou. 
Stanovení delší legisvakanční lhůty je nutné z důvodu, že se jedná o 
vyhotovení, případně úpravu velmi složitých informačních systémů, u 
nichž je možno využívat pouze velmi omezený okruh dodavatelů 
disponujícími dostatečným know-how, navíc před nasazením je nutno 
systémy otestovat, odladit nedostatky, zajistit návaznost na ostatní 
systémy provozovatele, přičemž toto naprosto vylučuje aplikaci legislativy 
v řádu jednotek měsíců. 
• Není stanovena žádná úřední osoba či útvar, který by byl za vydání 
„internetové legislativy“ odpovědný. Stejně jako zákonné zmocnění 
stanoví orgán státní správy, který je zmocněn v rámci zákona k vydání 
prováděcího předpisu, pak tento orgán státní správy, by měl určit svůj 
útvar, na nějž zmocnění přechází, pokud tuto pravomoc postupuje na 
nižší stupeň (při odhlédnutí od nepřijatelnosti tohoto postupu). 
O skutečnosti, že ani předkladatel ani zákonodárce neměl v úmyslu 
přenést formu a obsah prováděcích předpisů na úroveň internetových 
stránek Ministerstva financí či jakýchkoliv jiných svědčí i to, že pokud 
tento úmysl překladatel měl, a potažmo zákonodárce zákon schvaloval s 
tímto vědomím, byl by tento „internetový způsob“ v důvodové zprávě 
uveden. Je tomu tak např. v důvodové zprávě k ustanovení § 93 a k 
ustanovení § 101, kde předkladatel sděluje, jaké informace bude 
uveřejňovat na svých internetových stránkách (bohužel též bez bližšího 
určení). 
Ještě výmluvnějším důkazem toho, že přenesení zmocnění daných 
ustanovením § 133 na „internetovou legislativu“ je nad původní záměr 
předkladatele zákona, nad rámec úmyslu zákonodárce a tedy současně i 
mimo tento zákonný rámec, je skutečnost, že ustanovení § 137 zákona 
výslovně využití internetu umožňuje, přičemž zároveň stanoví odloženou 
dobu účinnosti jednoho roku od zveřejnění. Důvodová zpráva pak 
doplňuje, že zveřejnění bude i na úřední desce Ministerstva financí, aby 

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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
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bylo jednoznačně „vymezeno datum, kdy začne běžet roční lhůta pro 
začátek plnění daných povinností.“ Je tedy zřejmé, že ustanovení § 133 
má být aplikováno prostřednictvím vyhlášek a další přenesení na 
„internetovou úpravu“ je tak nezákonné. 

 doporučující  1.3. Rozpor s Listinou základních práv a svobod 
Z výše uvedeného je taktéž více než zřejmé, že návrh vyhlášky je i 
porušením Listiny základních práv a svobod, zejména pak jejího článku 2 
odstavců 2 a 3, které stanoví, že státní moc je možno uplatnit jen v 
případech a mezích stanovených zákonem a to způsobem, který stanoví 
zákon. 

Nevyhověno. 
 
Odkazujeme na vypořádání připomínky překročení zákonného rámce. 

 doporučující  1.4. Porušení principu předvídatelnosti (legitimního očekávání) 
Z výše uvedeného je zřejmé, že dosavadní postup Ministerstva financí při 
vydávání vyhlášky je i porušením principu předvídatelnosti práva a 
legitimního očekávání (na které opakovaně klade důraz např. Ústavní 
soud) a to jak způsobem zpracování, tak jejím obsahem. 

Nevyhověno. 
 
Odkazujeme na vypořádání připomínky překročení zákonného rámce a 
porušení legislativních pravidel vlády. 

 doporučující  1.5. Porušení legislativních pravidel vlády 
Postup Ministerstva financí při vydávání předmětné posuzované vyhlášky 
je i nepopiratelným porušením legislativních pravidel vlády a tím 
opětovně i zásady legitimního očekávání. Konkrétně např.: 
• čl. 2 odst. 2 pravidel, který stanoví povinnost souladu právního předpisu 
s předpisy vyšší právní síly a dalšími normami; 
• čl. 16 odst. 2 pravidel, který stanoví lhůtu při sdělení připomínek 15 
pracovních dní nebo delší, kratší lhůta je možná pouze ve výjimečných 
případech. Je přitom obtížné si představit, jaké mimořádné okolnosti by 
měly za následek potřebu předkladatele zkrátit o třetinu tuto minimální 
lhůtu pro uplatnění připomínek, když předkladatel sám na přípravě 
návrhu pracoval několik let a k vlastnímu povinnému termínu účinnosti 
(zároveň se zákonem) přistupuje s více než velkorysou benevolencí; 
• čl. 53 odst. 3, který ukládá povinnost stanovit účinnost předpisu tak, 
aby jej osoby, pro které je určen, byly schopny dodržet. Je zřejmé, že 
právě tento účel byl zamýšlen tím, že zmíněný odstavec ukládá povinnost 
umožnit těmto osobám se s předpisem „seznámit“ dříve, než nabyde 
účinnosti. Jiný výklad by znamenal, že pravidla připouští možnost stanovit 
účinnost tak, že příjemce normy se sice s textem normy seznámí, ovšem 
objektivně není, a ani nemůže, být schopen jej plnit. Takový výklad 
legislativních pravidel by byl mimo rámec racionálního uvažování; 
• čl. 40, který stanoví pravidla pro terminologii a který stanoví, že: 
„Zkratky slov lze použít jen, je-li jejich používání zavedeno zvláštním 
právním předpisem, například zkratky ČSN, Kč, nebo při označování 

Nevyhověno. 
 
K připomínce týkající se porušení legislativních pravidel vlády uvádíme, že 
legislativní proces probíhá zcela standardně. Lhůta pro sdělení připomínek 
byla zkrácena v souladu s LPV. V otázce stanovení odpovídající účinnosti 
vyhlášky a možnosti subjektů se přizpůsobit regulaci odkazujeme na výše 
uvedené, tedy že podpoložky a typy položek budou přílohou této vyhlášky a 
doplňujeme, že na základě připomínek vyhláška dle návrhu nabývá účinnosti 
prvním dnem pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího 
vyhlášení. K publikaci specifikace prostřednictvím internetových stránek 
ministerstva doplňujeme, že se jedná o požadavky na datové soubory nikoli 
dodatečně kladené povinnosti na provozovatele a tento postup je v souladu 
s ustálenou praxí ostatních správních úřadů.  
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jednotky cizí měny, například EUR;“. Příkladem porušení tohoto pravidla 
je například použití trojpísmenné zkratky „csv“, aniž by byl vysvětlen její 
obsah. 
Pro úplnost je potřeba uvést, že legislativní pravidla vlády vůbec 
nezmiňují možnost přesunout část právní normy do kompetencí 
správního úřadu a jeho internetových stránek. 

 doporučující  2. ROZPOR VYHLÁŠKY S PODKLADOVÝM ZÁKONEM I S ÚČELEM NOVÉ 
LEGISLATIVY 
2.1. Protiprávní eliminace živé hry přemrštěnými či nesplnitelnými 
regulatorními požadavky 
Navrhovaný text prováděcího předpisu je v rozporu s textem a smyslem 
podkladového zákona i v rozporu s deklarovaným účelem nové legislativy 
jako celku. Též je v rozporu s pravidly legislativního procesu, kdy je vždy 
povinnost u předpisu nižší právní síly respektovat předpis právní síly 
vyšší. 
Tento fakt je projevem toho, že navrhovatel vyhlášky zjevně zastává v 
době přípravy současného textu jiná stanoviska a postoje k hazardnímu 
průmyslu a potřebě jeho legislativní regulace, než zastával v době 
přípravy koncepce nové legislativy, znění zákona o hazardních hrách a 
původních návrhů prováděcích předpisů. Z textu navrhované vyhlášky je 
více než patrné, že předkladatel se ve svých názorech posunul do 
mnohem přísnějšího postoje s mnohem více restriktivními a eliminačními 
dopady. Z původního záměru 
• odstranit regulatorní deficit odvětví, a 
• omezit potenciální patologický dopad v podobě závislosti na hazardních 
hrách prostřednictvím sebeomezujících hráčských opatření a 
mechanismů, které upozorní na možnost výskytu závislosti a sníží 
„lákavost“ hazardních her (regulace reklamy, názvů provozoven, apod.), 
se názor předkladatele posunul do 
• potřeby a snahy o zřízení totálního a kontinuálního monitoringu 
činnosti provozovatelů hazardních her, pokud možno v reálném čase 
prostřednictvím on-line přístupu od informačních zařízení provozovatele, 
a 
• veřejně deklarovaného záměru razantně snížit počet provozovatelů tím, 
že ministerstvo nastaví nesplnitelné parametry činnosti, popř. splnitelné 
jen s enormními náklady a paralyzujícími běžný provoz. 
Je velmi pravděpodobné, že právě tento názorový posun nad rámec 
zákona a smysl nové legislativy byl hlavní příčinou pro neobyčejně velké 
zpoždění předkladatele v přípravě návrhu vyhlášky. 

Nevyhověno. 
 
V textu zákona o hazardních hrách jsou definovány veškeré pojmy, jejichž 
evidování je vyžadováno návrhem vyhlášky. Není zřejmé, v čem spočívá 
připomínkovým místem namítaný rozpor. Protiprávní eliminace živé hry, 
spočívající v přemrštěných či nesplnitelných regulatorních požadavcích, je 
namítána bez uvedení konkrétních důvodů.  
 
S ohledem na znění ustanovení § 60 odst. 1 zákona o hazardních hrách, který 
ukládá provozovateli obecně povinnost vést denní herní výkaznictví, ze 
kterého musí být zřejmý pohyb hodnotových žetonů a peněžních prostředků v 
souvislosti s provozováním her v kasinu v návaznosti na další ustanovení 
zákona o hazardních hrách, kterým je například ustanovení § 5 obsahující 
definici provozování hry, kde je mezi příslušnými činnostmi výslovně uveden 
příjem sázek a vkladů do hazardní hry a výplata výhry (u živých her probíhá 
obojí prostřednictvím žetonů) nelze dle našeho názoru v žádném případě 
hovořit o nezákonnosti nebo povinnosti nad rámec zákona v případě 
požadavku varianty I návrhu vyhlášky. Vyhláškou je zde pouze 
konkretizováno, co pod pohyb žetonů a hotovosti patří. Zároveň 
upozorňujeme, že připomínkové místo neuvedlo konkrétní důvody, pro které 
považuje toto ustanovení návrhu vyhlášky za protizákonné nebo jdoucí nad 
rámec zákona.  Dále odkazujeme na vypořádání konkrétních ustanovení. 
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Skutečnost, že návrh vyhlášky jde výrazně nad rámec nové legislativy, je 
dobře patrná například ze skutečnosti, že 
• v důvodové zprávě k ZHH v části 1.2.1. je uvedeno, že většina 
patologického dopadu hazardních her je v oblasti tzv. výherních 
automatů. Návrh vyhlášky však uvaluje takovou intenzitu regulace i na 
živou hru, že ji v podstatě a zřejmě i záměrně činí neprovozuschopnou; 
• v důvodové zprávě k ZHH v části 1.5. jsou vyjmenovány primární cíle 
nové právní úpravy. Ani jeden z nich neříká, že cílem by byla eliminace 
provozovatelů. Oproti tomu důvodová zpráva k navrhované vyhlášce 
otevřeně deklaruje, co je zřejmé z jejího textu, že její aplikací v oblasti 
živé hry (varianta I) s velkou pravděpodobností dojde „k zásadnímu 
snížení počtu kasin (což je v souladu se záměrem zákona o hazardních 
hrách snížit dostupnost herních prostorů“. 
Navrhovatel se úmyslem snížení počtu herních prostorů přes 
přemrštěnou a reálně nesplnitelnou regulaci živé hry staví do pozice 
nikoliv nezávislého regulátora, který by měl sledovat skutečně uvedené a 
proklamované cíle právní úpravy, ale do pozice zaujatého a zištného 
bojovníka proti hazardním hrám, a to navíc zcela nepřijatelně 
prostřednictvím podzákonných předpisů, respektive prostřednictvím 
svých internetových stránek. Nezbytné je také uvést, že daný 
proklamovaný záměr zcela nabourává systematiku ZHH o regulaci herních 
prostorů, kdy za tímto cílem byl vytvořen institut tzv. místního povolení a 
regulace pomocí OZV, v rámci kterých si daná obec má rozhodnout sama, 
zda provozování daného herního prostoru na svém území umožní či 
nikoliv. 

 doporučující  2.2. Nesoulad regulace živé hry vyhláškou se záměrem ZHH 
Důvodová zpráva k ZHH sice uvádí potřebu regulace dostupnosti 
hazardních her. Činí tak v části 2, na straně 23, a následně pak v 
navazující části 2.1. Z těchto pasáží však jasně vyplývá, že regulace 
dostupnosti je žádoucí z titulu výskytu patologických resp. problémových 
hráčů, tudíž se týká 
• technických herních zařízení neboli výherních automatů, a 
• her obdobných THZ provozovaných na internetu. 
V žádném případě důvodová zpráva k ZHH neuvádí potřebu eliminace 
živé hry. 
Je pozoruhodnou skutečností, že správní úřad, který má za povinnost 
vykonávat regulatorní a dohledovou funkci v mantinelech nastavených 
zákonem, deklaruje úmysl de facto eliminovat či spíše až zlikvidovat jemu 
podřízené provozovatele. 

Nevyhověno. 
 
Odkazujeme na výše uvedené.  

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



Stránka 40 z 95 

 

Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Mnohem více alarmující je však skutečnost, že se snaží vzbudit dojem, že 
tak činí na základě zákonného zmocnění, přičemž očividně má úmysl 
nastavit podmínky provozování živé hry tak, aby bylo nemožné jejich 
splnění, a tento krok vydává za naplnění jednoho z úmyslů nové 
legislativy – kterým je však snížení dostupnosti hry na technických 
herních zařízeních. 
Legislativně zcela nepřijatelný je pak fakt, že vyhláška nerespektuje 
skutečnost, že podkladový zákon sám o sobě stanovil mechanismy mající 
za následek snížení dostupnosti hry na technických herních zařízeních a 
že není na prováděcím předpisu, aby na základě svého uvážení a mimo 
rámec zákonného zmocnění tvořil mechanismy další, navíc znemožňující 
samotné působení provozovatelů. 

 doporučující  2.3. Neoprávněné zavedení nového významu pojmu „server“ a 
neoprávněné uložení související povinnosti 
Navrhovaný text vyhlášky operuje s pojmem „server zařízení“ (§1 odst. 
1). Tento pojem není nikde vysvětlen. Lze pouze spekulovat, zda se jedná 
o „server“, který definuje § 2 odst. 2 návrhu prováděcí vyhlášky k 
ustanovení § 133 písm. b). V obou případech se však jedná o pojmy a 
úpravu nemající žádnou oporu v ZHH, jdoucí výrazně nad jeho rámec a 
jsoucí tak de facto novou, mnohem přísnější, legislativní regulatorikou 
než zákon samotný. Tento postup je nepřijatelný, neboť porušuje řadu 
zásad a předpisů, počínaje Ústavou, přes legislativní pravidla vlády až po 
právní zásady. 

Nevyhověno. 
 
K námitce zavedení termínu server uvádíme, že dle § 133 písm. b) zákona o 
hazardních hrách bude vydána vyhláška, která stanoví, že zařízení musí 
obsahovat server, který slouží k řízení činností podle § 5 zákona o hazardních 
hrách a k ukládání finančních a herních dat. Návrh této vyhlášky je tvořen, aby 
tak, aby byl se zmíněnou vyhláškou v souladu. Pojem server je tak pojmem 
užitým v souladu s legislativními pravidly vlády. Rovněž dle zákona o 
hazardních hrách je zřejmé, že s existencí serveru se u zařízení počítá, když 
zákon o hazardních hrách pro některé druhy her stanoví, kde se má tento 
server nacházet.  
 
 

 doporučující   
2.4. Nepřípustná aplikace právního předpisu, u něhož je předkladateli 
předem známo, že jej příjemce normy nemůže splnit  
Vyhláška v navrhované podobě ukládá povinnost předkládat data. 
Zároveň však v Odůvodnění k návrhu vyhlášky je uvedeno: „Vyplnění 
všech položek je v některých případech vyloučeno, typickým příkladem je 
problematika uživatelských kont, kdy uživatelské konto je zřizováno 
pouze u některých druhů hazardních her, příp. u způsobů provozování, 
tato položka se tedy vyplňuje pouze v těchto případech. Struktura 
zveřejněná na internetových stránkách Ministerstva financí bude 
obsahovat (…)“ 
Předkladatel předpisu si je tedy vědom toho, že není možno předpis 
splnit a je na příjemci předpisu, aby se seznámil s tím, jak toto řešit, a jak 
se k takové situaci staví předkladatel a zároveň regulátor – a to na 

Částečně vyhověno. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
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základě informací uvedených předkladatelem normy někde na jeho 
internetových stránkách. 

datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 
V příloze je tak vždy přesně uvedeno, jaká data se pro který konkrétní druh 
hazardní hry poskytují a jakým způsobem. 
 

 doporučující  2.5. Chybějící odůvodnění a analýza kritických dopadů navrhované úpravy 
živé hry 
Návrh rovněž zcela postrádá naprosto zásadní odůvodnění a 

Nevyhověno.  
 
V případě varianty I se nejedná pouze o požadavek správce daně, ale jedná se 
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opodstatnění zvoleného variantního řešení u živé hry. Zejména pak pro 
aplikaci varianty I, která obsahuje zcela nesmyslnou a neopodstatněnou 
úpravu bez zákonné opory. Pouhá jedna věta, že se jedná o požadavek 
správce daně, je zcela nepostačující. Doposud nebylo jakkoli ze strany 
navrhovatele proklamováno, že obecně dosavadní úprava herního 
výkaznictví u živé hry je nedostačující, ba naopak jediným vytýkaným 
faktem byla strukturální nejednotnost a nepřehlednost. Vytvořením 
povinnosti zasílat údaje, které jsou v první řadě prakticky nemožné při 
zachování normálního chodu hazardní hry registrovat, tak dochází pouze 
k nesmyslnému ničení druhu živé hry. Návrh vyhlášky rovněž zcela 
postrádá uvedení způsobu, na jakém základě bude vybrána pouze jedna 
varianta. Takto zásadní krok nelze učinit na základě požadavku státního 
orgánu, který postrádá zásadní znalosti z reálného provozování živé hry. 

zejména o povinnost provozovatele vyplývající z právních předpisů, zejména 
přímo ze zákona o hazardních hrách (pohyb žetonů a peněžních prostředků, 
zakotvený v ustanovení § 60 zákona o hazardních hrách, za který lze beze 
všech pochybností považovat i přijetí vsazených žetonů provozovatelem od 
sázejícího a výdej žetonů po odehrané hře živé hry sázejícímu v případě 
dosažení výhry), a dále též ze zákona o dani z hazardních her, a jsou 
podstatné pro správné stanovení daňové povinnosti provozovatele.   
 
Dále k námitce chybějícího odůvodnění a analýze kritických dopadů 
navrhované úpravy živé hry uvádíme, že varianta I obsahuje požadavek na 
evidování přijatých a nevrácených vkladů a vyplacených výher tak, jak je 
obsažen v zákoně o dani z hazardních her. Prakticky shodná byla i předchozí 
právní úprava odvodu v zákoně o loteriích – základ odvodu byl tvořen 
částkou, o kterou úhrn vsazených částek převyšoval úhrn vyplacených výher. 
Nejedná se tudíž o nový požadavek, daný pouze návrhem vyhlášky, ale 
povinnost provozovatele stanovenou zákonem. Upozorňujeme rovněž na to, 
že přijaté a nevrácené vklady (vklad = sázka + další plnění stanovené 
provozovatelem) od roku 2012 byly a i nadále jsou předmětem daně z příjmů. 
Vyplacené výhry jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a 
udržení příjmů ve smyslu ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů. Pokud jde 
o technickou realizaci, je zcela na provozovateli, zda bude evidování údajů o 
přijatých vkladech a vyplacených výhrách realizovat činností svých 
zaměstnanců, nebo pomocí technických prostředků. 

 doporučující  PROTO NAVRHUJEME: 
1. Stažení předkládané vyhlášky a vypracování nového návrhu. 
Pokud tento postup nebude přijat, navrhujeme: 
2. Přepracování současného znění tak, aby byl text vyhlášky uveden do 
souladu se zákonným zmocněním, zejména tedy aby veškeré informace 
byly uvedeny v předpisu samotném (bez dalšího odkazu na internetové 
stránky), aby sledování údajů u živé hry nemělo za následek její eliminaci 
(Varianta I), a aby byla pro aplikaci vyhlášky stanovena taková lhůta, 
která umožní splnění jejích rozsáhlých požadavků, tzn. 1 rok. 
Pokud tento postup nebude přijat a předkladatel neupustí od záměru 
přenést část prováděcího předpisu do oblasti internetových stránek, 
navrhujeme: 
3. Zvolení téhož postupu jako postupu uvedeného v bodě 2., avšak u 
„internetové části“ do vyhlášky doplnit pravidla publikování: kdo 
informace připravuje a konkrétní místo, kde jsou publikovány. Dále 
navrhujeme, aby informace zveřejňované na internetových stránkách 

Částečně vyhověno. 
 
Odkazujeme na výše uvedené. Ministerstvo se domnívá, že návrh vyhlášky byl 
připraven zcela v souladu s právními předpisy a prochází standardním 
legislativním procesem. Dále uvádíme, že podpoložky a typy položek budou 
uvedeny v příloze vyhlášky a dle návrhu nabývá účinnosti prvním dnem 
pátého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. Veškeré 
doplňující požadavky na datové soubory budou zveřejněny na internetových 
stránkách ministerstva (místo na internetových stránkách bude jasně 
označeno v základním povolení) při případných změnách bude zakotvena 
lhůta k přizpůsobení se (ne kratší než 60 dnů). Zároveň ministerstvo zveřejní 
specifikaci takovým způsobem, aby bylo umožněno provozovatelům využít 
například funkci RRS kanálu a sledovat tak jakékoli případné změny s co 
možná nejmenším administrativním zatížením 
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nenabývaly účinnost okamžikem jejich zveřejnění, ale aby byla odložena, 
a doplnění postupu pro stanovení délky odložené účinnosti a její rozsah 
(navrhujeme, aby doba odložené účinnosti byla stanovena minimálně v 
délce 6 měsíců, u prvních zveřejněných informací v délce 1 roku). 

 zásadní Vyhláška o 
způsobu zasílání 
a oznamování 
informací a dat 
provozovateli 
hazardních her a 
jejich parametrů 
a rozsahu 

ZHH v ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) stanoví, že ministerstvo stanoví 
vyhláškou způsob oznamovaní a zasílání informací a přenosu dat 
provozovatelem orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 
provozování hazardních her podle tohoto zákona, rozsah přenášených 
dat a jiné technické parametry přenosu dat. 
Navrhovaný název vyhlášky tak neodpovídá názvu stanovenému ZHH. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme úpravu názvu vyhlášky tak, aby odpovídal názvu 
stanovenému ZHH. 

Vyhověno. 

 zásadní § 1 odst. 1 Jak je již uvedeno v obecných připomínkách k návrhu vyhlášky, v bodu 
2.3, ZHH nestanoví provozovatelům živých her povinnost zajistit přístup k 
serveru. Tento požadavek je tedy vyhláškou uložen nad rámec zákona, 
což je v rozporu s právním řádem České republiky. 
Zvolení slov „je-li“ implikuje, že předkladatel na základě vlastního uvážení 
v rámci povolovacího řízení tuto povinnost stanoví či nikoliv, a to při 
absenci jakýchkoliv vodítek, podle kterých by tuto povinnost měl uložit či 
neuložit. 
Zavedení svévolného rozhodnutí správního úřadu takto zásadního 
významu bez jakékoliv opory v zákoně a bez pravidel pro učinění tohoto 
rozhodnutí zakládá výrazný korupční potenciál. Na této skutečnosti nic 
nemění fakt, že Odůvodnění návrhu vyhlášky uvádí, že s návrhem není 
spojeno žádné riziko korupce. 
Povinnost vedení tohoto „serveru zařízení“ v ZHH není nikde uvedena a v 
podstatě se jedná o zřízení „superpočítače“, který má řídit celý provoz 
kasina, zpracovávat a uchovávat data o celém jeho provozu a poskytovat 
online přístup k těmto datům regulátorům. V ustanovení § 55 odst. 2 ZHH 
je uvedeno, že provozovatel je povinen zajistit dálkový přenos dat a 
„telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s 
informačním systémem provozování hazardních her.“ Tento informační 
systém má být zřizován v intencích zákona, a zcela očividně stanovuje 
povinnost vedení evidence sloužící k provozování technické hry, nikoliv 
povinnost zřízení jednoho „superpočítače“ pokrývajícího i ostatní druhy 
hazardních her. 
Povinnost zajistit přístup k serveru byla vyžadována již prováděcí 
vyhláškou Ministerstva financí, o technických parametrech pro zařízení k 

Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech se na provozování živých her (provozování land - based) nevztahuje. 
Toto vyplývá z ustálené správní praxe povolovacího orgánu, kdy tento způsob 
zpřístupnění herních a finančních dat není v souvislosti s § 87 odst. 2 zákona o 
hazardních hrách v případě provozování živých her (provozování land - based) 
vyžadován. 
 
Dále obecně uvádíme následující. K připomínce zakotvení povinnosti zajistit a 
předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup k serveru zařízení 
poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech uvádíme, že 
povinnost je ukládána v souladu s § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách tak, 
aby byl zajištěn řádný dozor nad provozováním hazardních her. Povolovací 
orgán je při ukládání podmínky provozování vázán svou ustálenou správní 
praxí. V případě, že účastník řízení je toho názoru, že při rozhodovacím 
procesu bylo postupováno v rozporu s právními předpisy, jsou jeho procesní 
práva a povinnosti zcela zachovány, neboť v povolovacím řízení je 
postupováno v souladu se správním řádem. 
 
K připomínce týkající se způsobu poskytování herních a finančních dat 
uvádíme, že § 55 odst. 2 zákona o hazardních hrách skutečně míří na 
provozování technické hry (a jeho účinnost je odložena), nicméně povinnost 
zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup k serveru 
zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech je 
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provozování hazardních her, ačkoliv se rovněž nejedná o zákonnou 
povinnost. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypustit tuto povinnost u provozovatelů živých her. 

povinnost odlišná. V daném případě nedochází k aktivnímu zasílání dat, pouze 
k umožnění dozorovému orgánu nahlédnout do dat a případně exportovat 
určitá data (možnost exportu je omezená, blíže odkazujeme na aktualizovaný 
text vyhlášky, kdy možnost exportu je omezená na data za 31 kalendářních 
dnů a zároveň povinnost zajištění přístupu k datům byla snížena na data za 2 
roky od vzniku dat). Dále uvádíme, že povinnost evidovat data v rámci serveru 
vyplývá z ustanovení § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách (které stanoví, že 
v základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení 
vydává, její druh a podmínky jejího provozování a schválí herní plán a zařízení, 
jehož pomocí má být hazardní hra provozována) ve vazbě na ustanovení § 133 
písm. b) zákona o hazardních hrách (na jehož základě bylo v prováděcí 
vyhlášce stanoveno, že zařízení musí obsahovat server, který slouží k řízení 
činností podle § 5 zákona o hazardních hrách a k ukládání finančních a herních 
dat). 

 zásadní § 1 odst. 1 Dozorující orgány jsou dle ustanovení § 188 ZHH Ministerstvo financí a 
celní úřad. Požadavek zakotvený v tomto ustanovení zavádí povinnost 
příjemce normy realizovat totožné plnění vůči dvěma správním úřadům. 
Takový postup je nepřijatelný. Povinnost, pokud je nezbytná a v rámci 
zákona, má být uložena pouze vůči jednomu správnímu úřadu, který má 
potřebné informace v rámci státní správy sdílet. Správní úřady by měly 
komunikovat a předávat si data mezi sebou a nezatěžovat příjemce 
normy redundantními povinnostmi. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech nezakládá žádnou administrativní povinnost pro provozovatele, neboť 
pasivní přístup se zřizuje pouze jeden, pouze se zpřístupní více dozorujícím 
orgánům. S ohledem právě na co nejnižší zatížení se poskytuje vždy pouze 
tomu dozorujícímu orgánu, který v uvedeném případě ukládá sankce. 

 zásadní § 1 odst. 1 Pojem „zabezpečený“ je nejasný a může mít celou řadu různých 
praktických aplikací. Bez řádné definice nemá příjemce normy žádné 
vodítko, jak tento požadavek splnit. Navíc posouzení míry splnění 
požadavku je v takovém případě pouze na libovůli regulátora, což je 
nepřijatelné. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zavedení řádné definice pojmu „zabezpečený“. 

Vyhověno jinak. 
 
Samotná volba technického řešení vzdáleného přístupu (tj. zda bude vzdálený 
přístup předán formou webového rozhraní nebo dojde k předání notebooku) 
je ponechána na volbě provozovatele, nicméně vzhledem k citlivé povaze 
herních a finančních dat je nutné, aby tento vzdálený přístup byl 
zabezpečený. Zabezpečení je možné zajistit, tak jako v případě vzdálených 
přístupů poskytovaných za účinnosti loterního zákona, například 
zpřístupněním dat pouze po zadání uživatelského jména a hesla, popř. dále 
omezení IP adres, ze kterých lze k databázi přistupovat. V tomto smyslu byla 
doplněna důvodová zpráva. 
 

 zásadní § 1 odst. 2 Jak je již blíže vymezeno v obecných připomínkách k návrhu vyhlášky, v 
bodu 1.2, zveřejnění typu položek a hodnot, kterými mohou být položky 
vyjádřeny, způsobem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva 
financí je zcela nedostačující. Informace zveřejněné na internetových 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
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stránkách nelze považovat za závazný právní předpis, kterým se 
provozovatelé jsou povinni řídit. Informace zveřejňované na 
internetových stránkách může Ministerstvo financí kdykoliv svévolně 
měnit, aniž by se k této změně mohli provozovatelé jakkoliv vyjádřit. 
Zároveň není upraveno, jakým způsobem budou provozovatelé 
informováni o každé změně zveřejnění typu položek a hodnot. Pokud 
provozovatelé nejsou informováni o aktuálním znění předmětných 
informací, nemohou řádně plnit své povinnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení a úpravu předmětných 
informací přímo ve vyhlášce. 

finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 
 

 zásadní § 2 odst. 1 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že se ustanovení vztahuje na 
všechny druhy hazardní her, ačkoliv se dle ZHH na živou hru nevztahuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme změnu ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že se vztahují pouze 
na některé druhy hazardních her. 

Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech se na provozování živých her (provozování land - based) nevztahuje. 
Uvedené plyne též z § 4 a příloh vyhlášky. 

 zásadní § 2 odst. 4 písm. 
a) 

Evidence herních a finančních dat za uživatelská konta účastníků hazardní 
hry je v případě zvolení Varianty I technicky nerealizovatelné. Z této 
ustanovení Varianty I vyplývá, že herní data dle ustanovení § 14 písm. d) 
body 4. až 7., je nutné evidovat pro každého účastníka hry do každého 
uživatelského konta. 
V tuto chvíli neexistuje žádný systém elektronických stolů a 
elektronických žetonů, který by byl schopen podobnou evidenci vést. 
Jak je blíže specifikováno v následujících bodech, „zapisovatel“ nemůže 
zajistit přesnou evidenci po jednotlivých uživatelských kontech účastníků. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech se na provozování živých her (provozování land - based) nevztahuje. 
Uvedené plyne též z § 4 a příloh vyhlášky. 

 zásadní § 2 odst. 4 písm. 
b) 

Jedná se o zcela nejasný pojem z hlediska jeho obsahu aplikace. Pojem 
nedefinuje, co se rozumí souhrnem, a za jaké období se poskytuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zavedení jasné definice pojmu „souhrnně“. 

Vyhověno jinak. 

Byl aktualizován text vyhlášky a doplněna důvodová zpráva. Tento požadavek 
lze ilustrovat například na provozování technické hry, kdy je provozováno 
např. 100 typů technických her a v rámci vybraného časového období (období 
zvoleného dozorovým orgánem, nejdéle však v rozsahu 31 kalendářních dnů) 
se odehrálo celkem 1500 her technické hry, vzdálený přístup zobrazí herní a 
finanční data v souhrnu, tedy v součtu za všechny tyto hry (např. sumu všech 
vyplacených výher z těchto technických her za vybrané časové období)). 

 

 zásadní § 3 odst. 2 písm. 
c) 

Název hry se neuvádí v základním povolení, nýbrž v povolení k umístění 
hry. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme změnu ustanovení tak, aby ustanovení znělo: 
„ c) názvem hry uvedeným v povolení k umístění hry“, 

Nevyhověno. 
Název je vždy v základním povolení. Do povolení k umístění herního prostoru 
se již následně uvedou tyto názvy v základním povolení stanovené. 
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případně upřesnit konkrétní záměr navrhovatele ve vztahu k názvu hry 
uvedeném v základním povolení. 

 zásadní § 4 odst. 1 písm. 
c) 

Z ustanovení není zřejmé, co se rozumí pod pojmem „doprovodné 
plnění“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme ustanovení upřesnit tak, že bude zavedena jasná definice 
doprovodného plnění, případně vypuštění ustanovení. 

Vyhověno jinak. 
 
Doplněno odůvodnění. Ačkoli odůvodnění udává příklad doprovodného 
plnění, bude dále v odůvodnění zdůrazněn rozdíl mezi doprovodným a 
ostatním plněním. Doprovodným plněním je takové plnění, které kromě sázky 
opravňuje účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře a váže se ke 
konkrétní hře nebo hrám hazardní hře (které jsou vždy určitelné). V zásadě je 
tímto pojmem myšlen např. manipulační poplatek, avšak toto je vyjádřeno 
obecně tak, aby bylo ustanovení aplikovatelné na různé varianty 
doprovodného plnění, které se mohou v budoucnu na trhu objevit.  
 
Ostatním plněním je např. procentuální poplatek za vklad platební kartou na 
uživatelské konto nebo stanovený poplatek za výběr hotovosti z uživatelského 
konta anebo např. poplatek za vstup do kasina, který není na žádnou 
konkrétní hru nebo hry hazardní hry vázán. Např. v případě poplatku za vstup, 
nemusí být plnění vázáno na žádnou hru hazardní hry nebo jednu či libovolný 
počet, které však nelze konkrétně určit. 

 zásadní § 9 odst. 1 Jak je již blíže uvedeno v obecných připomínkách v bodu 1.5, navrhovatel 
zde nepřijatelně používá zkratku s nejasným obsahem a aplikací 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme jasné zavedení definice formátu zkratky „csv“ a formátu 
těchto dat. 

Nevyhověno. 
 
S ohledem na ustálenou legislativní praxi je zkratka běžně používaná a nikdy 
není dále vysvětlovaná nebo definovaná. 

 zásadní § 9 odst. 2 Jak je již blíže vymezeno v obecných připomínkách k návrhu vyhlášky, v 
bodu 1.2, a v konkrétních připomínkách k ustanovení § 1 odst. 2, 
zveřejnění typu položek a hodnot, kterými mohou být položky vyjádřeny, 
způsobem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva financí je 
zcela nedostačující. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení a úpravu předmětných 
informací přímo ve vyhlášce. 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  
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Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 

 zásadní § 11 odst. 2 Ustanovení nepřiměřeně omezuje provozovatele hazardních her, kdy 
nebere ohledy na specifika nočního provozu. Jedná se o byrokratický 
požadavek k ukončení dne přesně ve 12 hod, kdy veškeré hry v 
podmínkách provozu kasina jsou v provozu. Tento požadavek bude 
znamenat nutnost fyzického uzavření všech herních stolů a provedení 
úkonů směřujících k zúčtování herního dne. Pro provedení zúčtování 

Vysvětleno. Nevyhověno. 
 
Dle § 6 zákona o dani z hazardních her je zdaňovacím obdobím daně z 
hazardních her kalendářní čtvrtletí. Provozovatel nemusí dle našeho názoru 
nutně fyzicky uzavírat hrací stůl, ale má možnost sestavit denní herní výkaz 
např. z monitoringu. V tomto případě je jedno, zda jsou dané údaje pořízené 
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herního dne není dostačující provedení pouhého elektronického 
zakončení, nýbrž celá další řada úkonů, při nichž nutně musí dojít k 
přerušení provozu kasina. 
Pokud by byla ponechána možnost ukončit poslední herní den ve 
zdaňovacím období např. do 12:00 hod. následujícího kalendářního dne, 
nedošlo by k žádným závažným zkreslením informací ani ke ztrátám na 
výběru daně, naopak daň by za toto časové období byla vybrána dříve. 
Z ustanovení není zřejmé, jaký konkrétní časový úsek se s ohledem na 
specifika nočního provozu rozumí provozním dnem. Rovněž není zřejmé, 
jaký konkrétní časový úsek se s ohledem na specifika nočního provozu 
rozumí prvním a posledním kalendářním dnem zdaňovacího období. 
Ustanovení neodpovídá mezinárodním standardům, kdy např. u daně z 
příjmu právnických osob má poplatník možnost posunutí zdaňovacího 
období. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypuštění následující části ustanovení: 
„(…) s výjimkou dnů, které se svým označením shodují s prvním nebo 
posledním kalendářním dnem zdaňovacího období daně z hazardních 
her.“ 

jedním nebo druhým způsobem. Předpokládáme, že se zněním návrhu zákona 
o dani z hazardních her bylo připomínkové místo v době jeho připomínkového 
řízení seznámeno, mohlo tudíž své připomínky naplno uplatnit již tehdy. 

 zásadní VARIANTA I 
§ 14 písm. d) 
body 1.-7. 

Jak je již uvedeno v obecných připomínkách v části 2, ustanovení jde nad 
rámec zákona a navrhované postupy předkladatele jsou technicky 
nerealizovatelné. Takový postup je nepřijatelný a nezákonný u 
prováděcího předpisu, který má být pouze technickou normou, jak 
naplnit požadavky zákona. 
Z Odůvodnění návrhu vyhlášky plyne, že provozovatel bude mít kromě 
krupiéra k dispozici také osobu zapisující každý jednotlivý úkon s 
finančními prostředky nebo žetony u každého hracího stolu a pokladny 
nebo bude disponovat elektronickým hracím stolem a elektronickými 
žetony. 
Ve vyhlášce ani v Odůvodnění však není zohledněn faktor chybovosti. 
Osoba, která by jednotlivé sázky sledovala a zapisovala, není schopna 
zajistit přesnou evidenci herních a finančních dat. 
Ve vyhlášce ani v Odůvodnění rovněž není řešeno, jakým způsobem by 
měla probíhat evidence údajů pro jednotlivé uživatelská konta hráčů. 
V tuto chvíli na trhu není dostupný žádný elektronický stůl a žetony, které 
by zajistily evidenci po jednotlivých hráčských kontech. Zvolení systému 
elektronických hracích stolů a hracích žetonů tedy také není technicky 
realizovatelné. Rovněž dodáváme, že ZHH provozovateli ani nestanovuje 
povinnost elektronický stůl a žetony mít. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
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Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 zásadní § 15 odst. 1 
písm. b) body 1.-
2. 

Jedná se o administrativní chybu. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme nahrazení slova „hodnotových žetonů“ slovy „vkladu do 
turnaje“. 

Vyhověno. 

 zásadní VARIANTA I 
§ 16 odst 1. písm 
a-e 

Jak je již uvedeno v obecných připomínkách v části 2, ustanovení jde nad 
rámec zákona a navrhované postupy předkladatele jsou technicky 
nerealizovatelné. Takový postup je nepřijatelný a nezákonný u 
prováděcího předpisu, který má být pouze technickou normou, jak 
naplnit požadavky zákona. 
Údaje vymezené tímto ustanovením je nutné evidovat pro každého 
účastníka hazardní hry a jeho uživatelské konto. Dle ZHH však není 
provozovateli hazardních her stanovena povinnost vést evidenci těchto 
údajů u živé hry. Jedná se tedy o požadavek nad rámec zákona, přičemž 
vyhláškou nelze ukládat povinnosti nad rámec zákona. 
Tato varianta nutí nepřímo ke zřizování hráčských účtů pro provozovatele 
živých her, aby bylo možno plnit podmínky této varianty, což je zcela nad 
rámec zákonných povinností. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
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Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 zásadní VARIANTA I 
§ 17 

Jak je již uvedeno v obecných připomínkách v části 2 a v konkrétních 
připomínkách k ustanovení § 14, ustanovení jde nad rámec zákona a 
navrhované postupy předkladatele jsou technicky nerealizovatelné. 
Takový postup je nepřijatelný a nezákonný u prováděcího předpisu, který 
má být pouze technickou normou, jak naplnit požadavky zákona. 
Varianta I znamená sledování všech sázek pro živé hry, za každý spin 
kuličky a za každé rozdání karet, a vedení těchto údajů v uživatelském 
kontu každého hráče. Tento postup není možné realizovat 
prostřednictvím využívaného zařízení kasina, avšak ani za pomoci 
jakýchkoliv elektronických nástrojů jako jsou RFID žetony. Systém 
zapisovatelů u každého herního stolu, jak doporučuje odůvodnění 
vyhlášky, je provozně těžko realizovatelný a rovněž s sebou nese vysoké 
riziko chybovosti. Tento systém není nikde ve světě zaveden. 
V tuto chvíli na trhu není dostupný žádný elektronický stůl a žetony, které 
by zajistily evidenci po jednotlivých hráčských kontech. Zvolení systému 
elektronických hracích stolů a hracích žetonů tedy také není technicky 
realizovatelné. Rovněž dodáváme, že ZHH provozovateli ani nestanovuje 
povinnost elektronický stůl a žetony mít. 
Jak samo odůvodnění návrhu vyhlášky uvádí, Varianta II je zcela 
dostačujícím řešením z hlediska ZHH. V případě Varianty I vyhláška ukládá 
povinnosti nad rámec zákona, což je v rozporu s právním řádem České 
republiky. 
Dále dodáváme, že základ daně je možné stanovit i bez nutnosti zjišťování 
údajů považovaných ve Variantě I. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 zásadní § 24 Vzhledem k množství požadovaných informací a k technické náročnosti Částečně vyhověno. Vysvětleno. 
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 zavedení požadovaného systému je nutná komplexní úprava stávajících i 
připravovaných systémů vyžadující minimálně 12 měsíců pro 
implementaci veškerých změn. Lhůta v délce 2 měsíců je pro provedení 
těchto komplexních změn zcela nedostačující, zvláště pak v období, kdy 
provozovatelé hazardních her podávají žádosti o vydání základního 
povolení k provozování hazardních her, jež rovněž vyžadují značnou 
časovou a technickou investici. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme odložení účinnosti vyhlášky na dobu 12 měsíců následujících 
po dni jejího vyhlášení. 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 

Becker a Poliakoff, 
s.r.o., advokátní 
kancelář 

obecně obecně A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU  

Návrhem vyhlášky nedůvodně značně narůstají požadavky na 
provozovatele živé hry. Zásadním problémem pro provozovatele živých 
her je návrhem vyhlášky stanovený způsob zasílání denního herního 
výkaznictví, který je stanoven nad rámec zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách (dále jen „ZHH“). Požadavky vyhlášky budou znamenat 
výrazné zvýšení administrativního a nákladového zatížení provozovatelů. 
Návrh vyhlášky diskriminuje provozovatele živé hry způsobem landbased, 
kdy je živá hra vedena prostřednictvím herních žetonů, které jsou v 
souladu se ZHH materiální povahy. Evidence veškerých transakcí v herně 
či v kasinu tak nemůže být vedena stejným způsobem, jako evidence her 
provozovaných prostřednictvím internetu. 

Navrhovaný text vyhlášky považujeme za protiústavní, v rozporu se ZHH i 
s úmyslem jeho předkladatele. 

Vzato na vědomí. 
 
Odkazujeme na vypořádání ostatních připomínek. 
 

  obecně B. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti a 
časové a technologické náročnosti navrhovaných opatření zejména 
s ohledem na skutečnost, že navrhované požadavky nepřináší žádnou 
zvýšenou ochranu účastníku hazardních her ani přínos do státního 
rozpočtu. 
 

1. ROZPOR VYHLÁŠKY S ÚSTAVOU ČESKÉ REPUBLIKY A DALŠÍMI 
ZÁKLADNÍMI NORMAMI 

Částečně vyhověno. Vysvětleno. 
 
K připomínce překročení zákonného rámce a rozporu s Listinou základních 
práv a svobod uvádíme, že v legislativní praxi je zcela běžné, že prováděcí 
vyhlášky doznají od předložení jako příloha k návrhu zákona do své finální 
podoby změny. Navrhovaná vyhláška je přijímána ve standardním 
legislativním procesu a otázka překročení zmocnění je mimo jiné posuzována i 
komisemi LRV. Ministerstvo je toho názoru, že k překročení zmocnění 
nedošlo. Připomínce tak nelze vyhovět. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
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1.1. Překročení zákonného rámce 

Předkládaný návrh znění vyhlášky shledáváme v rozporu s původním 
záměrem předkladatele ZHH i v rozporu se záměrem zákonodárce, a to 
jak na úrovni Poslanecké sněmovny, tak i na úrovni Senátu. Návrh zákona 
byl Parlamentu předložen spolu s návrhem vyhlášek (v souladu s čl. 10 
odst. 5 legislativních pravidel vlády), neboť se jedná o prováděcí předpisy, 
u nichž je předkladatel povinen postupovat tak, aby nabyly účinnosti 
spolu se zákonem. 

Je tedy nepochybné, že členové Parlamentu ČR o ZHH rozhodovaly s 
vědomím, že vyhlášky se nebudou diametrálně odlišovat od předložených 
návrhů, k čemuž však v případě předmětné vyhlášky došlo. Je tedy jasné, 
že záměr zákonodárce není, a ani nemohl být takový, jak se dnes 
Ministerstvo financí snaží svým návrhem textu vyhlášky prosadit.  

Z výše uvedeného vyplývá, že text návrhu předmětné vyhlášky jakožto 
prováděcího předpisu k ZHH je v nesouladu s Ústavou, neboť není 
dodržena základní podmínka, že právní předpis může ministerstvo vydat 
pouze na základě a v mezích zákona, jak vyplývá z čl. 79 odst. 3 Ústavy 
České republiky. Nelze se ani vzdáleně domnívat, že by zákonodárce měl 
při schválení zákona a udělení zmocnění k vydání jeho prováděcích 
předpisů úmysl toto zmocnění udělit v rozsahu stanoveném aktuálním 
textem předmětné vyhlášky. Jinými slovy, návrh tohoto prováděcího 
předpisu k ZHH překračuje stanovený zákonný rámec a tím je 
protiústavní.  

1.2. Nezákonné zmocnění k vydání podstatné části prováděcího předpisu 
sdělením na internetových stránkách 

V ZHH je jasně v ustanovení § 133 řečeno, že ministerstvo vymezené 
záležitosti „stanoví vyhláškou“. Taktéž důvodová zpráva říká, že zákon 
bude doplněn o prováděcí předpisy. Sdělení na internetových stránkách 
bezpochyby prováděcím předpisem není. Navzdory tomu navrhovaný 
text vyhlášky říká, že podstatná část tohoto prováděcího předpisu bude 
zveřejněna následně po vydání vyhlášky, a to na internetových stránkách 
Ministerstva financí.  
 

finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  
 

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
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Toto nezákonné přenesení zmocnění je dále doprovázeno dalšími 
negativy, které vylučují jeho řádnou aplikaci, zejména: 
 
- nejsou stanoveny žádné lhůty pro vydání tohoto sdělení na 
internetových stránkách. Je možné zcela reálně očekávat, že stejně tak 
jako v případě, kdy půl roku po vydání ZHH nejsou k dispozici vyhlášky, 
bez kterých nelze zákon aplikovat a které proto měly nabýt účinnosti 
spolu se zákonem, nebude po pozdním vydání vyhlášek k dispozici ani 
sdělení na internetových stránkách, bez nějž nelze aplikovat vyhlášky; 
 
- není zřejmé, kde bude toto sdělení na internetových stránkách 
umístěno. Jeho tvůrce ponechává na příjemci této „normy“, aby pátral 
každý den na internetu a hledal, zda a kde bylo něco zveřejněno resp. 
změněno; 
 
- není určen žádný způsob nabytí účinnosti tohoto sdělení na 
internetových stránkách a jeho změn, přitom je z principu úpravy více než 
zřejmé, že mezi zveřejněním a aplikací musí být stanovena legisvakanční 
lhůta minimálně v délce 6 měsíců, při výraznějších změnách v délce 1 
roku i více. Stanovení kratších lhůt je známkou neznalosti situace.  
 
Stanovení delší legisvakanční lhůty je nutné z důvodu, že se jedná o 
vyhotovení, případně úpravu velmi složitých informačních systémů, u 
nichž je možno využívat pouze velmi omezený okruh dodavatelů 
disponujícími dostatečným know-how, navíc před nasazením je nutno 
systémy otestovat, odladit nedostatky, zajistit návaznost na ostatní 
systémy provozovatele, přičemž toto naprosto vylučuje aplikaci legislativy 
v řádu jednotek měsíců.  
 
- Není stanovena žádná úřední osoba či útvar, který by byl za vydání 
sdělení na internetových stránkách odpovědný.  
 

1.3. Rozpor s Listinou základních práv a svobod 

Z výše uvedeného je taktéž více než zřejmé, že návrh vyhlášky je i 
porušením Listiny základních práv a svobod, zejména pak jejího článku 2 
odstavců 2 a 3, které stanoví, že státní moc je možno uplatnit jen v 
případech a mezích stanovených zákonem a to způsobem, který stanoví 

specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
K připomínce týkající se porušení legislativních pravidel vlády uvádíme, že 
legislativní proces probíhá zcela standardně. Lhůta pro sdělení připomínek 
byla zkrácena v souladu s LPV. V otázce stanovení odpovídající účinnosti 
vyhlášky a možnosti subjektů se přizpůsobit regulaci odkazujeme na výše 
uvedené, tedy že podpoložky a typy položek budou přílohou této vyhlášky a 
doplňujeme, že navrhovaná účinnost vyhlášky je 6 měsíců. K publikaci 
specifikace prostřednictvím internetových stránek ministerstva doplňujeme, 
že se jedná o požadavky na datové soubory, nikoli dodatečně kladené 
povinnosti na provozovatele a tento postup je v souladu s ustálenou praxí 
ostatních správních úřadů.  
 
K námitce použití zkratky „csv“ ve vyhlášce uvádíme, že s ohledem na 
ustálenou legislativní praxi je zkratka běžně používaná a nikdy není dále 
vysvětlovaná nebo definovaná. 
 
K námitce kladení neúměrných požadavků na provozovatele živých her 
uvádíme, že nejsou uvedeny konkrétní důvody a ustanovení, které by mohly 
způsobit rozpor vyhlášky se zákonem o hazardních hrách. Dle našeho názoru 
vyhláška vychází ze znění zákona a požadavky na denní herní výkaznictví 
pouze konkretizuje. Více uvedeno v textu k připomínkám k § 14 a § 16 návrhu 
vyhlášky.  
 
K námitce nesouladu regulace živé hry vyhláškou se záměrem zákona o 
hazardních hrách odkazujeme na výše uvedené. Doplňujeme, že ze 
skutečnosti, že je po provozovatelích hazardních her požadován přístup k 
herním a finančním datům, nelze usuzovat, že se ministerstvo snaží 
eliminovat provozování živé hry. Data jsou nutná pro řádný výkon dozoru 
v této oblasti a jejich evidence je předpokládaná v samotném zákoně o 
hazardních hrách, popř. zákoně o dani z hazardních her. 
 
K námitce zavedení termínu server uvádíme, že dle § 133 písm. b) zákona o 
hazardních hrách bude vydána vyhláška, která stanoví, že zařízení musí 
obsahovat server, který slouží k řízení činností podle § 5 zákona o hazardních 
hrách a k ukládání finančních a herních dat. Návrh této vyhlášky je tvořen, aby 
tak, aby byl se zmíněnou vyhláškou v souladu. Pojem server je tak pojmem 
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zákon. 

1.4. Porušení legislativních pravidel vlády 

Postup Ministerstva financí při vydávání předmětné posuzované vyhlášky 
je i nepopiratelným porušením legislativních pravidel vlády a tím 
opětovně i zásady legitimního očekávání. Konkrétně např.: 

• čl. 2 odst. 2 pravidel, který stanoví povinnost souladu právního předpisu 
s předpisy vyšší právní síly a dalšími normami; 

• čl. 16 odst. 2 pravidel, který stanoví lhůtu při sdělení připomínek 15 
pracovních dní nebo delší, kratší lhůta je možná pouze ve výjimečných 
případech. Je přitom obtížné si představit, jaké mimořádné okolnosti by 
měly za následek potřebu předkladatele zkrátit o třetinu tuto minimální 
lhůtu pro uplatnění připomínek, když předkladatel sám na přípravě 
návrhu pracoval několik let a k vlastnímu povinnému termínu účinnosti 
(zároveň se zákonem) přistupuje s více než velkorysou benevolencí;  

• čl. 53 odst. 3, který ukládá povinnost stanovit účinnost předpisu tak, 
aby jej osoby, pro které je určen, byly schopny dodržet. Je zřejmé, že 
právě tento účel byl zamýšlen tím, že zmíněný odstavec ukládá povinnost 
umožnit těmto osobám se s předpisem „seznámit“ dříve, než nabyde 
účinnosti. Jiný výklad by znamenal, že pravidla připouští možnost stanovit 
účinnost tak, že příjemce normy se sice s textem normy seznámí, ovšem 
objektivně není, a ani nemůže, být schopen jej plnit. Takový výklad 
legislativních pravidel by byl mimo rámec racionálního uvažování; 

• čl. 40, který stanoví pravidla pro terminologii a který stanoví, že: 
„Zkratky slov lze použít jen, je-li jejich používání zavedeno zvláštním 
právním předpisem, například zkratky ČSN, Kč, nebo při označování 
jednotky cizí měny, například EUR;“. Příkladem porušení tohoto pravidla 
je například použití trojpísmenné zkratky „csv“, aniž by byl vysvětlen její 
obsah. 

Pro úplnost je třeba uvést, že legislativní pravidla vlády vůbec nezmiňují 
možnost přesunout část právní normy do kompetencí správního úřadu a 

užitým v souladu s legislativními pravidly vlády. Rovněž dle zákona o 
hazardních hrách je zřejmé, že s existencí serveru se u zařízení počítá, když 
zákon o hazardních hrách pro některé druhy her stanoví, kde se má tento 
server nacházet.  
 
K námitce chybějícího odůvodnění a analýze kritických dopadů navrhované 
úpravy živé hry uvádíme, že varianta I obsahuje požadavek na evidování 
přijatých a nevrácených vkladů a vyplacených výher tak, jak je obsažen v 
zákoně o dani z hazardních her. Prakticky shodná byla i předchozí právní 
úprava odvodu v zákoně o loteriích – základ odvodu byl tvořen částkou, o 
kterou úhrn vsazených částek převyšoval úhrn vyplacených výher. Nejedná se 
tudíž o nový požadavek, daný pouze návrhem vyhlášky, ale povinnost 
provozovatele stanovenou zákonem. Upozorňujeme rovněž na to, že přijaté a 
nevrácené vklady (vklad = sázka + další plnění stanovené provozovatelem) od 
roku 2012 byly a i nadále jsou předmětem daně z příjmů. Vyplacené výhry 
jsou výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve 
smyslu ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů. Pokud jde o technickou 
realizaci, je zcela na provozovateli, zda bude evidování údajů o přijatých 
vkladech a vyplacených výhrách realizovat činností svých zaměstnanců, nebo 
pomocí technických prostředků. Odůvodnění bylo v této věci podstatně 
doplněno. 
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jeho internetových stránek. 

2. ROZPOR VYHLÁŠKY S PODKLADOVÝM ZÁKONEM I S ÚČELEM NOVÉ 
LEGISLATIVY 

2.1. Neúměrné požadavky na provozovatele živé hry 

Navrhovaný text prováděcího předpisu je v rozporu s textem a smyslem 
podkladového zákona i v rozporu s deklarovaným účelem nové legislativy 
jako celku. Též je v rozporu ústavními pravidly, kterými je vždy dána 
povinnost souladu předpisu nižší právní síly s předpisem právní síly vyšší.  

Tento fakt je projevem toho, že navrhovatel vyhlášky zjevně zastává v 
době přípravy současného textu jiná stanoviska a postoje k hazardnímu 
průmyslu a potřebě jeho legislativní regulace, než zastával v době 
přípravy koncepce nové legislativy, znění zákona o hazardních hrách a 
původních návrhů prováděcích předpisů. Z textu navrhované vyhlášky je 
více než patrné, že předkladatel se ve svých názorech posunul do 
mnohem přísnějšího postoje s mnohem více restriktivními a eliminačními 
dopady. Z původního záměru odstranit regulatorní deficit odvětví a 
omezit potenciální patologický dopad v podobě závislosti na hazardních 
hrách prostřednictvím sebeomezujících hráčských opatření a 
mechanismů, které upozorní na možnost výskytu závislosti a sníží 
„lákavost“ hazardních her (regulace reklamy, názvů provozoven, apod.), 
se názor předkladatele posunul do potřeby a snahy o zřízení totálního a 
kontinuálního monitoringu činnosti provozovatelů hazardních her, pokud 
možno v reálném čase prostřednictvím on-line přístupu od informačních 
zařízení provozovatele, a do záměru deklarovaného v Odůvodnění 
vyhlášky razantně snížit počet provozovatelů tím, že ministerstvo nastaví 
nesplnitelné parametry činnosti, popř. splnitelné jen s enormními 
náklady a paralyzujícími běžný provoz.  

Je velmi pravděpodobné, že právě tento názorový posun nad rámec 
zákona a smysl nové legislativy byl hlavní příčinou pro neobyčejně velké 
zpoždění předkladatele v přípravě návrhu vyhlášky.  

Skutečnost, že návrh vyhlášky jde výrazně nad rámec nové legislativy, je 
dobře patrná například ze skutečnosti, že v důvodové zprávě k ZHH je 
uvedeno, že většina patologického dopadu hazardních her je v oblasti tzv. 
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výherních automatů. Návrh vyhlášky však uvaluje takovou intenzitu 
regulace i na živou hru, že ji v podstatě a zřejmě i záměrně činí 
neprovozuschopnou. Dále pak jsou v důvodové zprávě k ZHH 
vyjmenovány primární cíle nové právní úpravy. Ani jeden z nich neříká, že 
cílem by byla eliminace provozovatelů živých her. Oproti tomu důvodová 
zpráva k navrhované vyhlášce otevřeně deklaruje, co je zřejmé z jejího 
textu, že při zvolení Varianty I její aplikací v oblasti živé hry s velkou 
pravděpodobností dojde „k zásadnímu snížení počtu kasin (což je v 
souladu se záměrem zákona o hazardních hrách snížit dostupnost herních 
prostorů)“.  

Navrhovatel se úmyslem snížení počtu herních prostorů přes 
přemrštěnou a reálně nesplnitelnou regulaci živé hry staví do pozice 
nikoliv nezávislého regulátora, který by měl sledovat skutečně uvedené a 
proklamované cíle právní úpravy, ale do pozice bojovníka proti hazardním 
hrám, a to navíc zcela nepřijatelně prostřednictvím podzákonných 
předpisů, respektive prostřednictvím svých internetových stránek. 
Nezbytné je také uvést, že daný proklamovaný záměr zcela nabourává 
systematiku ZHH o regulaci herních prostorů, kdy za tímto cílem byl 
vytvořen institut tzv. místního povolení a regulace pomocí OZV, v jejichž 
rámci si daná obec má rozhodnout sama, zda provozování daného 
herního prostoru na svém území umožní či nikoliv. 

2.2. Nesoulad regulace živé hry vyhláškou se záměrem ZHH 

Důvodová zpráva k ZHH sice uvádí potřebu regulace dostupnosti 
hazardních her. Činí tak v části 2, na straně 23, a následně pak v 
navazující části 2.1. Z těchto pasáží však jasně vyplývá, že regulace 
dostupnosti je žádoucí z titulu výskytu patologických resp. problémových 
hráčů, tudíž se týká technických herních zařízení neboli výherních 
automatů a her obdobných THZ provozovaných na internetu. 

V žádném případě důvodová zpráva k ZHH neuvádí potřebu eliminace 
živé hry.  

Je pozoruhodnou skutečností, že správní úřad, který má za povinnost 
vykonávat regulatorní a dohledovou funkci v mantinelech nastavených 
zákonem, deklaruje úmysl de facto eliminovat jemu podřízené 
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provozovatele. 

Mnohem více alarmující je však skutečnost, že se snaží vzbudit dojem, že 
tak činí na základě zákonného zmocnění, přičemž očividně má úmysl 
nastavit podmínky provozování živé hry tak, aby bylo nemožné jejich 
splnění, a tento krok vydává za naplnění jednoho z úmyslů nové 
legislativy – kterým je však snížení dostupnosti hry na technických 
herních zařízeních. 

Legislativně zcela nepřijatelný je pak fakt, že vyhláška nerespektuje 
skutečnost, že podkladový zákon sám o sobě stanovil mechanismy mající 
za následek snížení dostupnosti hry na technických herních zařízeních a 
že není na prováděcím předpisu, aby na základě svého uvážení a mimo 
rámec zákonného zmocnění tvořil mechanismy další, navíc znemožňující 
samotné působení provozovatelů. 

2.3. Neoprávněné zavedení nového významu pojmu „server“ a 
neoprávněné uložení související povinnosti 

Navrhovaný text vyhlášky operuje s pojmem „server zařízení“ (§1 odst. 
1). Tento pojem není nikde vysvětlen. Lze se pouze domnívat, zda se 
jedná o „server“, který definuje § 2 odst. 2 návrhu prováděcí vyhlášky k 
ustanovení § 133 písm. b). V obou případech se však jedná o pojmy a 
úpravu nemající žádnou oporu v ZHH, jdoucí výrazně nad jeho rámec a 
jsoucí tak de facto novou, mnohem přísnější, legislativní regulatorikou 
než zákon samotný.  

2.4. Chybějící odůvodnění a analýza kritických dopadů navrhované 
úpravy živé hry 

Návrh rovněž zcela postrádá naprosto zásadní odůvodnění a 
opodstatnění zvoleného variantního řešení u živé hry. Zejména pak pro 
aplikaci Varianty I, která obsahuje zcela neopodstatněnou úpravu bez 
zákonné opory. Pouhá jedna věta, že se jedná o požadavek správce daně, 
je zcela nepostačující. Doposud nebylo jakkoli ze strany navrhovatele 
proklamováno, že obecně dosavadní úprava herního výkaznictví u živé 
hry je nedostačující, ba naopak jediným vytýkaným faktem byla 
strukturální nejednotnost a nepřehlednost. Vytvořením povinnosti zasílat 
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údaje, které jsou v první řadě prakticky nemožné při zachování 
normálního chodu hazardní hry registrovat, tak dochází pouze k 
nesmyslnému ničení druhu živé hry. Návrh vyhlášky rovněž zcela 
postrádá uvedení způsobu, na jakém základě bude vybrána pouze jedna 
varianta. Takto zásadní krok nelze učinit na základě požadavku státního 
orgánu, který postrádá zásadní znalosti z reálného provozování živé hry. 

PROTO NAVRHUJEME: 

 

1.   Vypracování nového návrhu vyhlášky.  

Pokud tento postup nebude přijat, navrhujeme: 

2. Přepracování současného znění tak, aby byl text vyhlášky uveden 
do souladu se zákonným zmocněním, zejména tedy aby veškeré 
informace byly uvedeny v předpisu samotném (bez dalšího odkazu 
na internetové stránky), aby sledování údajů u živé hry nemělo za 
následek její eliminaci (Varianta I), a aby byla pro aplikaci vyhlášky 
stanovena taková lhůta, která umožní splnění jejích rozsáhlých 
požadavků, tzn. 1 rok. 

 zásadní Vyhláška o 
způsobu zasílání 
a oznamování 
informací a dat 
provozovateli 
hazardních her a 
jejich parametrů 
a rozsahu 

ZHH v ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) stanoví, že ministerstvo stanoví 
vyhláškou způsob oznamovaní a zasílání informací a přenosu dat 
provozovatelem orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 
provozování hazardních her podle tohoto zákona, rozsah přenášených 
dat a jiné technické parametry přenosu dat. 
Navrhovaný název vyhlášky tak neodpovídá názvu stanovenému ZHH. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme úpravu názvu vyhlášky tak, aby odpovídal názvu 
stanovenému ZHH. 

Vyhověno. 

 zásadní § 1 odst. 1 Jak je již uvedeno v obecných připomínkách k návrhu vyhlášky, v bodu 
2.3, ZHH nestanoví provozovatelům živých her povinnost zajistit přístup k 
serveru. Tento požadavek je tedy vyhláškou uložen nad rámec zákona, 
což je v rozporu s právním řádem České republiky. 
Zvolení slov „je-li“ implikuje, že předkladatel na základě vlastního uvážení 
v rámci povolovacího řízení tuto povinnost stanoví či nikoliv, a to při 
absenci jakýchkoliv vodítek, podle kterých by tuto povinnost měl uložit či 

Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech se na provozování živých her (provozování land - based) nevztahuje. 
Uvedené plyne též z § 4 a příloh vyhlášky. 
Dále obecně uvádíme následující. K připomínce zakotvení povinnosti zajistit a 
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neuložit. 
Zavedení svévolného rozhodnutí správního úřadu takto zásadního 
významu bez jakékoliv opory v zákoně a bez pravidel pro učinění tohoto 
rozhodnutí zakládá výrazný korupční potenciál. Na této skutečnosti nic 
nemění fakt, že Odůvodnění návrhu vyhlášky uvádí, že s návrhem není 
spojeno žádné riziko korupce. 
Povinnost vedení tohoto „serveru zařízení“ v ZHH není nikde uvedena a v 
podstatě se jedná o zřízení „superpočítače“, který má řídit celý provoz 
kasina, zpracovávat a uchovávat data o celém jeho provozu a poskytovat 
online přístup k těmto datům regulátorům. V ustanovení § 55 odst. 2 ZHH 
je uvedeno, že provozovatel je povinen zajistit dálkový přenos dat a 
„telekomunikační datové spojení každého technického zařízení s 
informačním systémem provozování hazardních her.“ Tento informační 
systém má být zřizován v intencích zákona, a zcela očividně stanovuje 
povinnost vedení evidence sloužící k provozování technické hry, nikoliv 
povinnost zřízení jednoho „superpočítače“ pokrývajícího i ostatní druhy 
hazardních her. 
Povinnost zajistit přístup k serveru byla vyžadována již prováděcí 
vyhláškou Ministerstva financí, o technických parametrech pro zařízení k 
provozování hazardních her, ačkoliv se rovněž nejedná o zákonnou 
povinnost. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypustit tuto povinnost u provozovatelů živých her. 

předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup k serveru zařízení 
poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech uvádíme, že 
povinnost je ukládána v souladu s § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách tak, 
aby byl zajištěn řádný dozor nad provozováním hazardních her. Povolovací 
orgán je při ukládání podmínky provozování vázán svou ustálenou správní 
praxí. V případě, že účastník řízení je toho názoru, že při rozhodovacím 
procesu bylo postupováno v rozporu s právními předpisy, jsou jeho procesní 
práva a povinnosti zcela zachovány, neboť v povolovacím řízení je 
postupováno v souladu se správním řádem. 
 
K připomínce týkající se způsobu poskytování herních a finančních dat 
uvádíme, že § 55 odst. 2 zákona o hazardních hrách skutečně míří na 
provozování technické hry (a jeho účinnost je odložena), nicméně povinnost 
zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup k serveru 
zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních datech je 
povinnost odlišná. V daném případě nedochází k aktivnímu zasílání dat, pouze 
k umožnění dozorovému orgánu nahlédnout do dat a případně exportovat 
určitá data (možnost exportu je omezená, blíže odkazujeme na aktualizovaný 
text vyhlášky, kdy možnost exportu je omezená na data za 31 kalendářních 
dnů a zároveň povinnost zajištění přístupu k datům byla snížena na data za 2 
roky od vzniku dat). Dále uvádíme, že povinnost evidovat data v rámci serveru 
vyplývá z ustanovení § 87 odst. 2 zákona o hazardních hrách (které stanoví, že 
v základním povolení ministerstvo stanoví hazardní hru, na niž se povolení 
vydává, její druh a podmínky jejího provozování a schválí herní plán a zařízení, 
jehož pomocí má být hazardní hra provozována) ve vazbě na ustanovení § 133 
písm. b) zákona o hazardních hrách (na jehož základě bylo v prováděcí 
vyhlášce stanoveno, že zařízení musí obsahovat server, který slouží k řízení 
činností podle § 5 zákona o hazardních hrách a k ukládání finančních a herních 
dat) 

 zásadní § 1 odst. 1 Dozorující orgány jsou dle ustanovení § 188 ZHH Ministerstvo financí a 
celní úřad. Požadavek zakotvený v tomto ustanovení zavádí povinnost 
příjemce normy realizovat totožné plnění vůči dvěma správním úřadům. 
Takový postup je nepřijatelný. Povinnost, pokud je nezbytná a v rámci 
zákona, má být uložena pouze vůči jednomu správnímu úřadu, který má 
potřebné informace v rámci státní správy sdílet. Správní úřady by měly 
komunikovat a předávat si data mezi sebou a nezatěžovat příjemce 
normy redundantními povinnostmi. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyhověno. Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech je v souladu s ustálenou správní praxí ukládána vůči konkrétnímu 
dozorovému orgánu, nikoli oběma. 

 zásadní § 1 odst. 1 Pojem „zabezpečený“ je nejasný a může mít celou řadu různých Vyhověno jinak. 
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praktických aplikací. Bez řádné definice nemá příjemce normy žádné 
vodítko, jak tento požadavek splnit. Navíc posouzení míry splnění 
požadavku je v takovém případě pouze na libovůli regulátora, což je 
nepřijatelné. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zavedení řádné definice pojmu „zabezpečený“. 

 
Samotná volba technického řešení vzdáleného přístupu (tj. zda bude vzdálený 
přístup předán formou webového rozhraní nebo dojde k předání notebooku) 
je ponechána na volbě provozovatele, nicméně vzhledem k citlivé povaze 
herních a finančních dat je nutné, aby tento vzdálený přístup byl 
zabezpečený. Zabezpečení je možné zajistit, tak jako v případě vzdálených 
přístupů poskytovaných za účinnosti loterního zákona, například 
zpřístupněním dat pouze po zadání uživatelského jména a hesla, popř. dále 
omezení IP adres, ze kterých lze k databázi přistupovat. V tomto smyslu byla 
doplněna důvodová zpráva. 
 

 zásadní § 1 odst. 2 Jak je již blíže vymezeno v obecných připomínkách k návrhu vyhlášky, v 
bodu 1.2, zveřejnění typu položek a hodnot, kterými mohou být položky 
vyjádřeny, způsobem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva 
financí je zcela nedostačující. Informace zveřejněné na internetových 
stránkách nelze považovat za závazný právní předpis, kterým se 
provozovatelé jsou povinni řídit. Informace zveřejňované na 
internetových stránkách může Ministerstvo financí kdykoliv svévolně 
měnit, aniž by se k této změně mohli provozovatelé jakkoliv vyjádřit. 
Zároveň není upraveno, jakým způsobem budou provozovatelé 
informováni o každé změně zveřejnění typu položek a hodnot. Pokud 
provozovatelé nejsou informováni o aktuálním znění předmětných 
informací, nemohou řádně plnit své povinnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení a úpravu předmětných 
informací přímo ve vyhlášce. 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  
 

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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 
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34), tento znak se uvede jako zdvojený (uvozovky doplněné podle předchozí 
věty se nezdvojují) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 
 

 zásadní § 2 odst. 1 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že se ustanovení vztahuje na 
všechny druhy hazardní her, ačkoliv se dle ZHH na živou hru nevztahuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme změnu ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že se vztahují pouze 
na některé druhy hazardních her. 

Vysvětleno. 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech se na provozování živých her (provozování land - based) nevztahuje. 
Uvedené plyne též z § 4 a příloh vyhlášky. 
 

 zásadní § 2 odst. 4 písm. 
a) 

Evidence herních a finančních dat za uživatelská konta účastníků hazardní 
hry je v případě zvolení Varianty I technicky nerealizovatelné. Z této 
ustanovení Varianty I vyplývá, že herní data dle ustanovení § 14 písm. d) 
body 4. až 7., je nutné evidovat pro každého účastníka hry do každého 
uživatelského konta. 
V tuto chvíli neexistuje žádný systém elektronických stolů a 
elektronických žetonů, který by byl schopen podobnou evidenci vést. 
Jak je blíže specifikováno v následujících bodech, „zapisovatel“ nemůže 
zajistit přesnou evidenci po jednotlivých uživatelských kontech účastníků. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

Vysvětleno 
 
Povinnost zajistit a předat dozorujícím orgánům zabezpečený, dálkový přístup 
k serveru zařízení poskytující chronologický přehled o herních a finančních 
datech se na provozování živých her (provozování land - based) nevztahuje. 
Uvedené plyne též z § 4 a příloh vyhlášky. 
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 zásadní § 2 odst. 4 písm. 
b) 

Jedná se o zcela nejasný pojem z hlediska jeho obsahu aplikace. Pojem 
nedefinuje, co se rozumí souhrnem, a za jaké období se poskytuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zavedení jasné definice pojmu „souhrnně“. 

Vyhověno jinak. 

Byl aktualizován text vyhlášky a doplněna důvodová zpráva. Tento požadavek 
lze ilustrovat například na provozování technické hry, kdy je provozováno 
např. 100 typů technických her a v rámci vybraného časového období (období 
zvoleného dozorovým orgánem, nejdéle však v rozsahu 31 kalendářních dnů) 
se odehrálo celkem 1500 her technické hry, vzdálený přístup zobrazí herní a 
finanční data v souhrnu, tedy v součtu za všechny tyto hry (např. sumu všech 
vyplacených výher z těchto technických her za vybrané časové období)). 

 zásadní § 3 odst. 2 písm. 
c) 

Název hry se neuvádí v základním povolení, nýbrž v povolení k umístění 
hry. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme změnu ustanovení tak, aby ustanovení znělo: 
„ c) názvem hry uvedeným v povolení k umístění hry“, 
případně upřesnit konkrétní záměr navrhovatele ve vztahu k názvu hry 
uvedeném v základním povolení. 

Nevyhověno. Vysvětleno. 
 
Název je vždy v základním povolení. Do povolení k umístění herního prostoru 
se již následně uvedou tyto názvy v základním povolení stanovené. 

 zásadní § 4 odst. 1 písm. 
c) 

Z ustanovení není zřejmé, co se rozumí pod pojmem „doprovodné 
plnění“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme ustanovení upřesnit tak, že bude zavedena jasná definice 
doprovodného plnění, případně vypuštění ustanovení. 

Vyhověno jinak.  
 
Doplněno odůvodnění. Ačkoli odůvodnění udává příklad doprovodného 
plnění, bude dále v odůvodnění zdůrazněn rozdíl mezi doprovodným a 
ostatním plněním. Doprovodným plněním je takové plnění, které kromě sázky 
opravňuje účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře a váže se ke 
konkrétní hře nebo hrám hazardní hře (které jsou vždy určitelné). V zásadě je 
tímto pojmem myšlen např. manipulační poplatek, avšak toto je vyjádřeno 
obecně tak, aby bylo ustanovení aplikovatelné na různé varianty 
doprovodného plnění, které se mohou v budoucnu na trhu objevit.  
 
Ostatním plněním je např. procentuální poplatek za vklad platební kartou na 
uživatelské konto nebo stanovený poplatek za výběr hotovosti z uživatelského 
konta anebo např. poplatek za vstup do kasina, který není na žádnou 
konkrétní hru nebo hry hazardní hry vázán. Např. v případě poplatku za vstup, 
nemusí být plnění vázáno na žádnou hru hazardní hry nebo jednu či libovolný 
počet, které však nelze konkrétně určit. 

 zásadní § 9 odst. 1 Jak je již blíže uvedeno v obecných připomínkách v bodu 1.5, navrhovatel 
zde nepřijatelně používá zkratku s nejasným obsahem a aplikací 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme jasné zavedení definice formátu zkratky „csv“ a formátu 
těchto dat. 

Nevyhověno. 
 
S ohledem na ustálenou legislativní praxi je zkratka běžně používaná a nikdy 
není dále vysvětlovaná nebo definovaná. 
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 zásadní § 9 odst. 2 Jak je již blíže vymezeno v obecných připomínkách k návrhu vyhlášky, v 
bodu 1.2, a v konkrétních připomínkách k ustanovení § 1 odst. 2, 
zveřejnění typu položek a hodnot, kterými mohou být položky vyjádřeny, 
způsobem zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva financí je 
zcela nedostačující. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení a úpravu předmětných 
informací přímo ve vyhlášce. 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  
 

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
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aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 

 zásadní § 11 odst. 2 Ustanovení nepřiměřeně omezuje provozovatele hazardních her, kdy 
nebere ohledy na specifika nočního provozu. Jedná se o byrokratický 
požadavek k ukončení dne přesně ve 12 hod, kdy veškeré hry v 
podmínkách provozu kasina jsou v provozu. Tento požadavek bude 
znamenat nutnost fyzického uzavření všech herních stolů a provedení 
úkonů směřujících k zúčtování herního dne. Pro provedení zúčtování 
herního dne není dostačující provedení pouhého elektronického 
zakončení, nýbrž celá další řada úkonů, při nichž nutně musí dojít k 
přerušení provozu kasina. 
Pokud by byla ponechána možnost ukončit poslední herní den ve 
zdaňovacím období např. do 12:00 hod. následujícího kalendářního dne, 
nedošlo by k žádným závažným zkreslením informací ani ke ztrátám na 
výběru daně, naopak daň by za toto časové období byla vybrána dříve. 
Z ustanovení není zřejmé, jaký konkrétní časový úsek se s ohledem na 
specifika nočního provozu rozumí provozním dnem. Rovněž není zřejmé, 
jaký konkrétní časový úsek se s ohledem na specifika nočního provozu 
rozumí prvním a posledním kalendářním dnem zdaňovacího období. 
Ustanovení neodpovídá mezinárodním standardům, kdy např. u daně z 
příjmu právnických osob má poplatník možnost posunutí zdaňovacího 
období. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme vypuštění následující části ustanovení: 
„(…) s výjimkou dnů, které se svým označením shodují s prvním nebo 
posledním kalendářním dnem zdaňovacího období daně z hazardních 
her.“ 

Vysvětleno. Nevyhověno. 
 
Dle § 6 zákona o dani z hazardních her je zdaňovacím obdobím daně z 
hazardních her kalendářní čtvrtletí. Provozovatel nemusí dle našeho názoru 
nutně fyzicky uzavírat hrací stůl, ale má možnost sestavit denní herní výkaz 
např. z monitoringu. V tomto případě je jedno, zda jsou dané údaje pořízené 
jedním nebo druhým způsobem. Předpokládáme, že se zněním návrhu zákona 
o dani z hazardních her bylo připomínkové místo v době jeho připomínkového 
řízení seznámeno, mohlo tudíž své připomínky naplno uplatnit již tehdy. 

 zásadní VARIANTA I 
§ 14 písm. d) 
body 1.-7. 

Jak je již uvedeno v obecných připomínkách v části 2, ustanovení jde nad 
rámec zákona a navrhované postupy předkladatele jsou technicky 
nerealizovatelné. Takový postup je nepřijatelný a nezákonný u 
prováděcího předpisu, který má být pouze technickou normou, jak 
naplnit požadavky zákona. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
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připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Z Odůvodnění návrhu vyhlášky plyne, že provozovatel bude mít kromě 
krupiéra k dispozici také osobu zapisující každý jednotlivý úkon s 
finančními prostředky nebo žetony u každého hracího stolu a pokladny 
nebo bude disponovat elektronickým hracím stolem a elektronickými 
žetony. 
Ve vyhlášce ani v Odůvodnění však není zohledněn faktor chybovosti. 
Osoba, která by jednotlivé sázky sledovala a zapisovala, není schopna 
zajistit přesnou evidenci herních a finančních dat. 
Ve vyhlášce ani v Odůvodnění rovněž není řešeno, jakým způsobem by 
měla probíhat evidence údajů pro jednotlivé uživatelská konta hráčů. 
V tuto chvíli na trhu není dostupný žádný elektronický stůl a žetony, které 
by zajistily evidenci po jednotlivých hráčských kontech. Zvolení systému 
elektronických hracích stolů a hracích žetonů tedy také není technicky 
realizovatelné. Rovněž dodáváme, že ZHH provozovateli ani nestanovuje 
povinnost elektronický stůl a žetony mít. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 zásadní § 15 odst. 1 
písm. b) body 1.-
2. 

Jedná se o administrativní chybu. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme nahrazení slova „hodnotových žetonů“ slovy „vkladu do 
turnaje“. 

Vyhověno. 

 zásadní VARIANTA I 
§ 16 odst 1. písm 
a-e 

Jak je již uvedeno v obecných připomínkách v části 2, ustanovení jde nad 
rámec zákona a navrhované postupy předkladatele jsou technicky 
nerealizovatelné. Takový postup je nepřijatelný a nezákonný u 
prováděcího předpisu, který má být pouze technickou normou, jak 
naplnit požadavky zákona. 
Údaje vymezené tímto ustanovením je nutné evidovat pro každého 
účastníka hazardní hry a jeho uživatelské konto. Dle ZHH však není 
provozovateli hazardních her stanovena povinnost vést evidenci těchto 
údajů u živé hry. Jedná se tedy o požadavek nad rámec zákona, přičemž 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
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vyhláškou nelze ukládat povinnosti nad rámec zákona. 
Tato varianta nutí nepřímo ke zřizování hráčských účtů pro provozovatele 
živých her, aby bylo možno plnit podmínky této varianty, což je zcela nad 
rámec zákonných povinností. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 zásadní VARIANTA I 
§ 17 

Jak je již uvedeno v obecných připomínkách v části 2 a v konkrétních 
připomínkách k ustanovení § 14, ustanovení jde nad rámec zákona a 
navrhované postupy předkladatele jsou technicky nerealizovatelné. 
Takový postup je nepřijatelný a nezákonný u prováděcího předpisu, který 
má být pouze technickou normou, jak naplnit požadavky zákona. 
Varianta I znamená sledování všech sázek pro živé hry, za každý spin 
kuličky a za každé rozdání karet, a vedení těchto údajů v uživatelském 
kontu každého hráče. Tento postup není možné realizovat 
prostřednictvím využívaného zařízení kasina, avšak ani za pomoci 
jakýchkoliv elektronických nástrojů jako jsou RFID žetony. Systém 
zapisovatelů u každého herního stolu, jak doporučuje odůvodnění 
vyhlášky, je provozně těžko realizovatelný a rovněž s sebou nese vysoké 
riziko chybovosti. Tento systém není nikde ve světě zaveden. 
V tuto chvíli na trhu není dostupný žádný elektronický stůl a žetony, které 
by zajistily evidenci po jednotlivých hráčských kontech. Zvolení systému 
elektronických hracích stolů a hracích žetonů tedy také není technicky 
realizovatelné. Rovněž dodáváme, že ZHH provozovateli ani nestanovuje 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
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povinnost elektronický stůl a žetony mít. 
Jak samo odůvodnění návrhu vyhlášky uvádí, Varianta II je zcela 
dostačujícím řešením z hlediska ZHH. V případě Varianty I vyhláška ukládá 
povinnosti nad rámec zákona, což je v rozporu s právním řádem České 
republiky. 
Dále dodáváme, že základ daně je možné stanovit i bez nutnosti zjišťování 
údajů považovaných ve Variantě I. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme zvolení Varianty II. 

hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 zásadní § 24 
 

Vzhledem k množství požadovaných informací a k technické náročnosti 
zavedení požadovaného systému je nutná komplexní úprava stávajících i 
připravovaných systémů vyžadující minimálně 12 měsíců pro 
implementaci veškerých změn. Lhůta v délce 2 měsíců je pro provedení 
těchto komplexních změn zcela nedostačující, zvláště pak v období, kdy 
provozovatelé hazardních her podávají žádosti o vydání základního 
povolení k provozování hazardních her, jež rovněž vyžadují značnou 
časovou a technickou investici. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhujeme odložení účinnosti vyhlášky na dobu 12 měsíců následujících 
po dni jejího vyhlášení. 

Částečně vyhověno. Vysvětleno. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 

Ecogra Ltd 

 

doporučující § 4 odst. 3 Section 4(3) 
  
Section 4(3) of the decree sets out the additional gaming and financial 
data for fixed odds bets and totaliser games that, according to section 
1(1), needs to be contained within the server of the facility that the 
supervisory authority has secure and remote access to.   
  
Based on our discussion with operators and on our understanding of 
gambling systems, the volume of data requested in this section will 
practically be very significant. Depending on the size of the operator, the 
number of lines of data per month that Sections 4(3)(c),(d) and (g) 
represents could range from tens of millions to hundreds of millions.  
  
If the Ministry intends to include these requirements in the final decree, 

Částečně vyhověno. Vzato na vědomí. 

Vypuštěna povinnost evidovat skutečné zahájení sázkové události. Ke zbytku 
připomínky uvádíme, že požadovaná data jsou nezbytná k zajištění řádného 
dozoru nad provozováním hazardních her. Bez požadovaných dat by například 
nebylo možné ověřit, zda provozovatel dodržuje povinnosti plynoucí z § 7 
odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách. Export dat přitom bude probíhat v 
omezených časových intervalech a bude probíhat zejména v případě 
souhrnných dat (tj. např. sázky k určité sázkové příležitosti v rozmezí jednoho 
dne nebo výše všech sázek a všech výher za kalendářní měsíc). Zároveň text 
vyhlášky obsahuje omezení pro maximální rozsah exportovaných dat, a to 31 
kalendářních dnů.  

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



Stránka 69 z 95 

 

Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

we would underline the importance of enabling operators to provide 
secure and remote access to the supervisory authority to such data, as 
the current draft of section 1 currently allows.   

 

 

 

Grayling doporučující Časová prodleva 
vkládání vstupů 

1. Časová prodleva vkládání vstupů do reportingového systému: 
navrhujeme, aby bylo 

v textu Návrhu vyhlášky upraveno, že data budou provozovateli do 
reportingového systému nahrávána každý den hromadně vždy za 
předchozí kalendářní den. Toto řešení považujeme za rozumné a 
přiměřené, na rozdíl od případného požadavku na vkládání vstupů v 
téměř reálném čase, či jen s mírnou časovou prodlevou v řádu jednotek či 
desítek minut, ve vztahu k administrativní zátěži, kterou by uložení této 
povinnosti pro provozovatele znamenalo. To potvrzuje též skutečnost, že 
tento režim reportování (tedy hromadné nahrávání dat za předchozí den) 
je užíván a považován za dostatečný též v mnoha jiných evropských 
jurisdikcích. 

Částečně vyhověno.  
 
Vyhláška byla upravena v tom smyslu, že co se týká uvádění údajů o hrách 
kratších 15 min, lze je uvádět až po ukončení těchto her. Obecně lze však 
shrnout, že požadavek vkládání herních a finančních dat bezodkladně je nutný 
k zajištění možnosti řádného dozoru provozování hazardních her.  
 
Pro úplnost doplňujeme, že vymezená lhůta „bezodkladně“ přímo neurčuje, v 
jakém konkrétním časovém okamžiku je třeba povinnost plnit či jinak konat. 
Jde tak o neurčitou lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její slovní vyjádření. Je 
třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, 
neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti 
či k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty 
bude záviset na okolnostech konkrétního případu. V daném případě se jedná 
o nejvhodnější termín, který lze s přihlédnutím k upravované oblasti použít. 
Pojem je tak třeba vykládat vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu 
s tím, že v každém konkrétním případě je třeba vždy zkoumat, zda 
provozovatel využil všechny možnosti pro splnění této povinnosti, případně 
jaké skutečnosti mu v tom bránily.  

 doporučující Měna 2. Měna, ve které mají být jednotlivé vstupy vkládány do 
reportingového systému: 

navrhujeme explicitně upravit, v jaké měně mají být vkládána do 
reportingového systému 
finanční data v případě, že hra samotná neprobíhá v české měně – zda 
mají být částky 
přepočteny na Kč nebo mají být vkládány v měně, ve které probíhala hra. 
a. V případě, že by částky měly být přepočítávány na Kč, je třeba upravit, 
jaký směnný 
kurz má být použit. 
i. Ve vztahu k bodu 1. výše platí, že pokud by bylo přeci jen vyžadováno, 
aby 
vstupy byly prováděny bez větší prodlevy, tedy např. do několika minut 

Vyhověno. 
 
Finanční data jsou evidována s příznakem měny, ve které hra (popř. jiná 
skutečnost, např. převedení finančních prostředků na herní konto) proběhla. 
Součástí poskytovaných herních a finančních dat je nově i uvedení použitých 
kurzů. To, zda provozovatel využije stanovení denního kurzu nebo kurz za 
zdaňovací období je na jeho volbě, tuto informaci však dozorovému orgánu 
zpřístupní prostřednictvím dálkového přístupu, a to jakmile je mu kurz 
k dispozici. 
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Připomínka Vypořádání 

po 
události vyžadující si provedení vstupu, není zřejmé, který směnný kurz 
by 
měl být použit. Vzhledem k tomu, že reportingový systém má umožňovat 
mj. 
kontrolu správnosti dat tvrzených provozovateli v daňových přiznáních 
k dani z hazardních her, by vznikal nesoulad mezi směnnými kurzy 
použitými pro potřeby daňového přiznání, a kurzy uplatňovanými 
v reportingovém systému. Je tomu tak proto, že např. v případě použití 
kurzů 
devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, uplatňovaných 
v účetnictví pro potřeby výpočtu základu daně z hazardních her tak, že 
daná 
transakce se přepočte kurzem zveřejněným pro den, ve kterém nastala, 
by 
nebylo možné dodržet stejnou metodu přepočtu též pro reportingový 
systém, 
a to proto, že Česká národní banka zveřejňuje kurzy pro daný den až 
v odpoledních hodinách; do jejich zveřejnění by v daný den tedy nebyl 
tento 
kurz k dispozici, a nebylo by jej proto možno použít pro potřeby 
reportingu. 
ii. Dále i v případě, že by Ministerstvo akceptovalo vkládání vstupů do 
reportingového systému hromadně vždy následující den za předchozí 
kalendářní den, na základě stanoviska obdrženého od Odboru 32 
Ministerstva 
rozumíme, že jeden ze směnných kurzů, které provozovatel může použít 
pro 
potřeby výpočtu základu daně z hazardních her, je tzv. jednotný kurz ve 
smyslu § 38 odst. 1 zákona o dani z příjmů, který se stanoví jako průměr 
směnného kursu stanoveného Českou národní bankou poslední den 
každého 
měsíce spadajícího do předmětného zdaňovacího období. Z toho je 
zřejmé, že 
tento kurz nebude možno stanovit dříve než po uplynutí každého 
zdaňovacího 
období, v krajních případech tedy až tři měsíce poté, co bude 
provozovatel 
muset vkládat první finanční data do reportingového systému za dané 
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zdaňovací období. Je proto evidentní, že i v tomto případě by finanční 
data 
vložená do reportingového systému a přepočtená na Kč nebyla totožná s 
daty 
následně použitými pro výpočet základu daně. Tím by tento reportingový 
systém nebyl náležitým prostředkem kontroly správnosti čísel uváděných 
v daňových přiznáních k dani z hazardních her. 
Z výše uvedených důvodů navrhujeme stanovit, že finanční data budou 
reportována v měně, ve které skutečně hra proběhla. 

 doporučující Rozhodný čas a 
změny ze 
zimního na letní 
čas a naopak 

3. Rozhodný čas a změny ze zimního na letní čas a naopak: Vyhláška by 
měla (pokud není 

úmyslem toto upravit ve struktuře herních a finančních dat) obsahovat 
upřesnění, zda čas 
jednotlivých vstupů má být lokální a zda má tento čas reflektovat změny z 
letního na zimní. 
Dále považujeme za vhodné vzít v potaz případné dopady změny z letního 
na zimní čas či 
naopak ve vztahu k sázkám vložených do jedné hry a výher těmito hrami 
založených 
v minutách a hodinách kolem takové změny (tedy například že by 
účastník hazardní hry 
zdánlivě obdržel výhru ze hry dříve, než hra vůbec začala, či že by byl 
ovlivněn parametr vztahující se k splnění podmínky stanovené v první 
větě § 59 zákona o hazardních hrách). 

Vysvětleno. Vyhověno. 
 
Vyhláška neklade požadavek uvádět údaje v konkrétním rozhodném čase, 
nicméně je nutné, aby byl rozhodný čas uveden v souladu s přílohou č. 7 
vyhlášky.  
 
 

 doporučující Potřeba vkládat 
vstupy do 
reportingového 
systému již v 
průběhu 
jednotlivé 
hazardní hry, či 
dokonce ještě 
před jejím 
započetím 

3. Potřeba vkládat vstupy do reportingového systému již v průběhu 

jednotlivé hazardní hry, či dokonce ještě před jejím započetím:  

považujeme za vhodné upravit, zda vstupy za jednotlivé hry (včetně 

turnajů živé hry) mají být do reportingového systému vkládány až ve 

chvíli, kdy je hra ukončena, či i v jejím průběhu nebo dokonce (opět v 
případě turnajů živé 
hry) i před jejím začátkem. 
a. V případě neturnajové formy hry pokeru či jiných případných živých 
her (tzv. 
cashgame) doporučujeme stanovit, že vstupy mají být vkládány do 
reportingového 
systému až po jejich ukončení, a to jak vzhledem k jejich poměrně krátké 
době trvání, 

Vysvětleno. Částečně vyhověno. 
 
Navrhovaná úprava počítá s možností účasti zahraničních subjektů, kdy 
v okamžiku, kdy se zahraniční subjekt začne hry účastnit, uvede se k dané hře 
či turnaji příznak o zahraniční účasti a započte se do jiných souhrnných dat.  
 
Vyhláška byla upravena v tom smyslu, že co se týká uvádění údajů o hrách 
kratších 15 min, lze je uvádět až po ukončení těchto her. Rovněž, daňové 
přiznání se podává ve lhůtě 25 dní po skončení zdaňovacího období, kdy 
v tomto okamžiku by téměř vždy mělo být jasné, zda byla či nebyla ve hře 
zahraniční účast. V opačném případě by bylo nutné podat dodatečné daňové 
přiznání. 
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tak z toho důvodu, že souhrn všech peněžních prostředků vložených 
jedním 
účastníkem hazardní hry do jedné hry pokeru (případně i jiných živých 
her 
provozovaných turnajovou formou) se považují za jednu sázku; pokud by 
tedy 
v průběhu hry částka této sázky rostla (v důsledku sázek učiněných v 
různých kolech 
sázení), bylo by tuto skutečnost nezbytné reflektovat určitým blíže 
specifikovaným 
způsobem v reportingovém systému, což se nezdá být praktické, ani 
důvodné. 
b. Pokud by bylo třeba vkládat vstupy již v průběhu či před počátkem hry, 
potom 
v případě živé hry v turnajové formě není při vložení prvního vkladu 
účastníkem 
hazardní hry zřejmé, zda se bude jednat o turnaj s účastí pouze „českých“ 
účastníků 
hazardní hry, nebo zda se následně zúčastní i jeden či více cizích 
účastníků. Z toho 
vyplývá, že při prvotním vkladu „českého“ účastníka hazardní hry není 
zřejmé, zda 
má tento turnaj být reportován jakožto turnaj internetové živé hry, ve 
kterém účastníci 
hazardní hry hrají jeden proti druhému (písm. c. reportingových 
povinností doposud 
ukládaných v rozhodnutí o vydání základního povolení), či jako turnaj 
internetové 
živé hry, ve kterém účastníci hazardní hry a cizí účastníci hrají jeden proti 
druhému 
(písm. d. reportingových povinností doposud ukládaných v rozhodnutí o 
vydání 
základního povolení). V případě, že by tento turnaj byl (nejprve) zařazen 
pod 
zmíněné písmeno c., potom by v případě dodatečné účasti cizího 
účastníka bylo 
potřeba provést opravu v reportingu a „přesunout“ veškeré vložené 
vstupy vztahující 
se k této hře pod výše zmíněné písmeno d. 
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i. Poukazujeme též na to, že obdobné nejasnosti by mohly vznikat též ve 
vztahu 
k daňovým přiznáním, kdy nebude zřejmé, zda prvotní vklad českého 
účastníka hazardní hry má být zahrnut do pole 604 Přílohy F formuláře 
daňového přiznání pro daň z hazardních her, či do pole 607 tamtéž. 
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby též data za jednotlivé hry živé hry ve 
formě turnaje byla vkládána do reportingového systému až po jeho 
skončení, nikoli průběžně. 

 doporučující Maximální 
časový interval 
pro export dat 
do formátu csv: 

5. Maximální časový interval pro export dat do formátu csv: Vzhledem k 
extrémnímu 
množství dat vkládaných do reportingového systému (lze odhadovat, že v 
některých 
případech se může jednat o miliony řádků dat) navrhujeme, aby bylo 
maximální časové 
rozpětí, pro které lze data ze vzdáleného přístupu exportovat, omezeno 
na 31 dní (tedy tak, 
aby bylo možné exportovat data za jeden celý kalendářní měsíc). V 
případě, že by data měla 
být exportována za delší období, hrozí, že bude exportování souborů 
pomalé a nebude možné 
zaručit bezchybné fungování exportovaných souborů. 
a. Alternativně navrhujeme zavést možnost exportovat dva typy souborů 
obsahující data 
v různém rozsahu a tomu odpovídajícím časovém intervalu: 
i. první typ by obsahoval všechny údaje tak, jak se navrhuje v textu 
Návrhu 
vyhlášky, přičemž by bylo možné generovat data maximálně např. pouze 
za 
období zahrnující několik dní; 
ii. druhý typ by poté obsahoval např. pouze agregátní data za každé 
uživatelské 
konto a každý druh hazardní hry, přičemž by bylo možné generovat data i 
za delší časová období, např. za čtvrtletí. 

Vyhověno. 
 
Odkazujeme na text vyhlášky. 
 

 doporučující Multiplayer 
blackjack 

6. Multiplayer blackjack: Za předpokladu, že za jednu hru multiplayer 
blackjacku v režimu 
online se považuje hra všech účastníků hazardní hry, kteří sedí u jednoho 
virtuálního stolu a 
sdílí spolu balíček/balíčky karet (a tedy i následný hand dealera), není 
zřejmé, jak reportovat 

Vysvětleno. 
Znaky v poli nejsou omezeny takovým způsobem, aby nebylo možné 
zaznamenat více možných výsledků. Toto bude zřejmé z přílohy vyhlášky a 
zejména ze specifikace uveřejněné internetu. 
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situaci, kdy dojde k výpadku systému provozovatele poté, co již několik 
účastníků hazardní 
hry sedících u jednoho stolu dohrálo svůj hand (a byly jim tedy odhaleny 
též karty dealera), 
zatímco ostatní účastníci hazardní hry ještě hand nedokončili. V takovém 
případě totiž postup 
provozovatelů bývá takový, že účastníkům hazardní hry, kteří svou hru 
ještě nedokončili, je 
po opětovném zprovoznění systému a přihlášení těchto účastníků 
hazardní hry do něj, 
nabídnuta možnost hru dohrát, ovšem s tím, že dealerovi jsou rozdány 
nové karty. Pokud 
ovšem jedna hra má svoje jedno unikátní číslo a zároveň reporting 
umožňuje jedné hře 
přidělit pouze jednu kombinaci karet dealera, není zřejmé, jak reportovat 
odlišné karty dealera ve vztahu k těm účastníkům hazardní hry, kteří hru 
dohrávají později. 

 doporučující Reportování tzv. 
rakebacků 

7. Reportování tzv. rakebacků: Navrhujeme, aby tzv. rakebacky (tedy 
vracení účastníkům 
hazardní hry té části vkladu do hry, která není sázkou) bylo prováděno 
nikoli formou 
dodatečné zpětné opravy vstupu týkajícího se doprovodného plnění, 
které opravňuje účastníka 
hazardní hry k účasti na hře, ale formou vstupu do zvláštní reportingové 
položky, do které by 
byl zaznamenán jakýkoliv rakeback provedený ve vztahu k danému 
uživatelskému kontu. Pro 
účely kontroly, zda účastníkům hazardní hry není vracena větší částka, 
než součet těchto 
doprovodných plnění, bude možno využít příslušných parametrů v 
reportingovém systému. 
Navrhovaný systém je jak podstatně jednodušší na implementaci pro 
jednotlivé 
provozovatele, tak přinejmenším stejně účinný pro potřeby kontroly ze 
strany dozorujících 
orgánů. 

Nevyhověno. 
 
Vracení části vkladu, která není sázkou, účastníkům hazardní hry je nutné 
provádět formou dodatečné zpětné opravy vstupu, a to z toho důvodu, že 
dochází k opravě, snížení, původně přijatého plnění, a nejedná se o naprosto 
odlišné plnění, které by bylo možné evidovat prostřednictvím zvláštní 
reportingové položky.  
 

 doporučující Reportování ve 
vztahu k hrám 
uskutečněným v 

8. Reportování ve vztahu k hrám uskutečněným v minulosti: Povinnost 
vložit do 
reportingového systému též vstupy vztahující se k časovému období před 

Nevyhověno.  
 
Povinnost vyplývá z podmínky řádného provozování uvedené v základním 
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minulosti: zprovozněním 
reportingového systému dle vyhlášky: navrhujeme stanovit, aby 
provozovatelé měli povinnost 
vkládat do reportingového systému pouze ty vstupy, které se vztahují k 
období od jeho zřízení 
dle struktury, která má být zveřejněna na webových stránkách 
Ministerstva (nejpozději 
samozřejmě ode dne, kdy uplyne šedesátidenní lhůta pro implementaci 
reportingových 
povinností). Jakkoliv je pravda, že provozovatelé musí monitorovat hry, 
které provozují, pro 
potřeby správného samovyměření daně z hazardních her, pochopitelně 
tato data v současné 
době ukládají v jiné struktuře a jiným způsobem, než který vyžaduje 
Návrh vyhlášky a který 
bude odpovídat struktuře, jež má být zveřejněna na webových stránkách 
Ministerstva. Jsme 
přesvědčeni, že převedení, úprava, zpracování a další kroky týkající se 
těchto dat, které by 
bylo třeba provést za účelem vložení vstupů do reportingového systému 
též za období před 
implementací reportingových povinností, by pro provozovatele 
představovaly nadměrnou 
zátěž, kterou po nich nelze spravedlivě požadovat, a to též s ohledem na 
to, že do doby, než 
bude zprovozněn plný režim reportingových povinností, mají 
provozovatelé povinnost 
reportovat herní a finanční data v omezeném režimu tak, jak je sami v 
současné evidují. 

povolení. 

Institut pro 
testování a 
certifikaci a.s. 

doporučující obecně Návrh vyhlášky klade velmi vysoké (zřejmě až příliš vysoké) nároky na 
množství a dobu 
uchovávaných dat, na rozsah poskytovaných dat a taktéž velmi vysoké 
nároky na přenos těchto 
dat, a to zejména prostřednictvím internetu. Klade tedy velmi vysoké 
nároky na kapacitu uložišť a 
datových linek a připojení (resp. jejich zatížení nebo přetížení), a to jak na 
straně provozovatelů, 
tak i na straně orgánů státního dozoru a regulace. Lze doporučit ke 
zvážení úpravy rozsahu 

Nevyhověno. Vysvětleno. 
 
Nejedná se o povinnost provozovatele aktivně zasílat data ministerstvu. Data, 
která je provozovatel povinen evidovat vzhledem k příslušným ustanovením 
zákona o hazardních hrách, resp. zákona o dani z hazardních her budou 
dozorovému orgánu zpřístupněna k nahlížení. Export dat přitom bude 
probíhat pouze v omezených časových intervalech a většinou v případě 
souhrnných dat (tj. např. sázky k určité sázkové příležitosti v rozmezí jednoho 
dne nebo výše všech sázek a všech výher za kalendářní měsíc). 
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poskytovaných/zpracovávaných dat, a to s ohledem na účel a potřebu 
jejich využití. 
Připomínka: 
Lze doporučit ke zvážení úpravy rozsahu poskytovaných/zpracovávaných 
dat, a to s ohledem 

na účel a potřebu jejich využití. 

Dále uvádíme, že v rámci přílohy budou uvedeny tzv. podpoložky a typy 
položek. Z těchto informací je zřejmé, jaký by měl být obsah informací a dat. 
Na internetových stránkách ministerstva budou uvedeny požadavky na 
datové soubory (např. strojový název položky, datový typ (text/celé 
číslo/binární hodnota), délku nebo popis. Povinnost umožnit dálkový přístup 
k herním a finančním datům dle zveřejněné specifikace bude vyplývat 
z povinnosti uvedené v základním povolení v souladu s § 87 odst. 1 písm. e) 
zákona o hazardních hrách. Součástí této povinnosti však bude i lhůta, ve 
které se provozovatel musí nově zveřejněné struktuře přizpůsobit. Tato lhůta 
nebude kratší než 60 dnů. Zároveň ministerstvo zveřejní specifikaci takovým 
způsobem, aby bylo umožněno provozovatelům využít například funkci RRS 
kanálu a sledovat tak jakékoli případné změny s co možná nejmenším 
administrativním zatížením. 
 

SAZKA a.s. doporučující § 3 odst. 5 K odst. 5 uvádíme, že data požadovaná v tomto odstavci jsou značně 
objemná v řádu nižších desítek miliónu denně a v případě, že by měla být 
odesílána, je nutné vytvořit zcela nový systém. Vytvoření nového systému 
by si vyžádalo u všech provozovatelů delší časový úsek, než je přechodná 
lhůta maximálně 60 dnů, uložená Ministerstvem financí v povolení k 
plnění přenosu herních a finančních dat. 

Navrhujeme upravit vyhlášku tak, že požadovaná data budou 
zpřístupněna Ministerstvu financí prostřednictvím interního systému 
provozovatele, tak jako je tomu doposud. Provozovatel je schopen do 
interního systému umožnit Ministerstvu financí přístup a data poskytnout 
ke konkrétní sázkové příležitosti. 

Vyhověno jinak. Vysvětleno. 
 
Doba pro přizpůsobení systémů provozovatelů byla prodloužena.  
 
 

 doporučující § 4 odst. 1 písm 
a) 

V odst. 1 písm. a) navrhujeme pojem sázka nahradit pojmem vklad, neboť 
pojem vklad je širší a zahrnuje jakékoliv plnění opravňující k účasti na 
hazardní hře. Navíc každá sázenka, tj. jeden vklad obsahující více sázek 
má svůj jedinečný identifikátor a docházelo by tak k duplicitě 
evidovaných identifikátorů. Změna systému evidence by zcela ochromila 
dosavadní systém a vyžádala by si značné úpravy a náklady. 

Nevyhověno. 
 
Vkladem se rozumí jak sázka, tak doprovodné plnění, tak i ostatní plnění. Ty 
jsou dle návrhu vyhlášky evidovány zvlášť, navrhovanou terminologii tak nelze 
použít, neboť pojem vklad je pojem širší než sázka. Dále dokazujeme na 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky (doprovodné plnění). 

 doporučující § 4 odst. 1 písm 
b) 

V odst. 1 písm. b) navrhujeme doplnit na konec věty „vyjma okamžitých 
loterií“.  

Jako jeden z největších provozovatelů okamžitých loterií v České republice 
navrhujeme toto doplnění, a to z následujících důvodů. Okamžité loterie 
mají jako jediné hazardní hry předem jasně vymezený počet výherních 

Nevyhověno. 
 
Stanovená úprava není možná, neboť by nebylo možné získat ani souhrnné 
údaje o vyplacených výhrách, které jsou nutné pro řádné stanovení a ověření 
daňové povinnosti. Nad rámec uvedeného konstatujeme, že dozorující orgány 
jsou vázány mlčenlivostí. 
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losů v emisi (výherní jistina). V případě vyzvednutí vysoké výhry na 
začátku prodeje okamžité loterie a úniku této informace by celý průběh 
okamžité loterie byl narušen, a tím by byla poškozena důvěryhodnost celé 
hry a její smysl. V konečném důsledku by sázející o okamžitou loterii s 
vyplacenou vysokou výhrou ztratili zájem a celá ekonomika loterie by byla 
zmařena. 

 doporučující § 4 odst. 3 K odst. 3 uvádíme, že požadovaná data jsou v objemu nižších desítek 
miliónů. Přenos dat v tak velkém rozsahu je nereálný a vyžádal by si 
značně rozsáhlé a nákladné úpravy systému na straně provozovatelů. 
Časové hledisko těchto úprav zcela jistě překoná navrhovanou 
přechodnou lhůtu 60 dnů pro začátek plnění povinnosti. 

Navrhujeme upravit vyhlášku tak, že požadovaná data budou 
zpřístupněna Ministerstvu financí prostřednictvím interního systému 
provozovatele, tak jako je tomu doposud. Provozovatel je schopen do 
interního systému umožnit Ministerstvu financí přístup a data poskytnout 
ke konkrétní sázkové příležitosti. 

Částečně vyhověno.  
 
Vypuštěna povinnost evidovat skutečné zahájení sázkové události. Ke zbytku 
připomínky uvádíme, že požadovaná data jsou nezbytné k zajištění řádného 
dozoru nad provozováním hazardních her. Bez požadovaných dat by například 
nebylo možné ověřit, zda provozovatel dodržuje povinnosti plynoucí z § 7 
odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách. 
 
Veškerá herní a finanční data, která tato vyhláška požaduje, musí být možné 
exportovat v textovém souboru ve formátu csv, avšak není nutné, aby byla 
všechna dostupná k zobrazení v rámci vzdáleného přístupu. Tato výjimka byla 
zvolena pro položky podle § 6 odst. 3 písm. a) až c) a f) této vyhlášky. 
Povinnost poskytnout tyto herní a finanční data dozorovému orgánu tedy 
trvá, je však zajištěna prostřednictvím exportu dat (tj. ostatní data mohou být 
obsažena v interním systému provozovatele, pokud bude zajištěno, že je bude 
možné exportovat).   
 

 doporučující § 4 odst. 7 písm. 
a) 

V odst. 7 písm. a) navrhujeme nahradit slova „vklady“ slovem „přijaté 
vyrovnávací platby“. V písm. b) navrhujeme nahradit slovo „výhry“ 
slovem „odchozí vyrovnávací platby“. 

U sdílené loterie se nejedná o vklady a výhry ve smyslu hazardního 
zákona, ale o vyrovnávací platby. Navrhujeme proto použít přesnější 
pojem „vyrovnávací platby“. 

Nevyhověno. 
 
Terminologie byla užita v souladu s § 2 odst. 2 zákona o dani z hazardních her.  
 

 doporučující § 6 písm. f) a g) V písm. f) a g) je používán pojem „ostatní plnění“, s tímto pojmem však 
nepracuje zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (hazardní zákon), 
který zná pouze pojem „další plnění“. 

Navrhujeme uvést terminologii do souladu s terminologií hazardního 
zákona, jde-li obsahově o tentýž pojem. 

Vysvětleno. 
 
Pojem „další plnění“ je obsahově odlišný od pojmu „doprovodné plnění“ a 
„ostatní plnění“. V tomto smyslu bude doplněna důvodová zpráva.  
 
Ačkoli odůvodnění udává příklad doprovodného plnění, bude dále 
v odůvodnění zdůrazněn rozdíl mezi doprovodným a ostatním plněním. 
Doprovodným plněním je takové plnění, které kromě sázky opravňuje 
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účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře a váže se ke konkrétní hře 
nebo hrám hazardní hře (které jsou vždy určitelné). V zásadě je tímto pojmem 
myšlen např. manipulační poplatek, avšak toto je vyjádřeno obecně tak, aby 
bylo ustanovení aplikovatelné na různé varianty doprovodného plnění, které 
se mohou v budoucnu na trhu objevit.  
 
Ostatním plněním je např. procentuální poplatek za vklad platební kartou na 
uživatelské konto nebo stanovený poplatek za výběr hotovosti z uživatelského 
konta anebo např. poplatek za vstup do kasina, který není na žádnou 
konkrétní hru nebo hry hazardní hry vázán. Např. v případě poplatku za vstup, 
nemusí být plnění vázáno na žádnou hru hazardní hry nebo jednu či libovolný 
počet, které však nelze konkrétně určit. 

 doporučující § 6 písm. h) V písm. h) je stanoveno, že herní a finanční data obsahují údaje o 
„nastavení automatického přijímání sázek s jinými provozovatelem 
navrženými parametry, než byly původně zvoleny sázejícím“. Důvodová 
zpráva tento požadavek blíže nespecifikuje. Není nám známo, že by při 
provozování jakékoliv hazardní hry bylo možno provozovatelem změnit 
parametry sázky bez souhlasu sázejícího, natož stanovit jejich 
automatické přijímání. 

Navrhujeme toto zmatečné písm. h) z vyhlášky odstranit, případně 
specifikovat, o jaký případ změny parametru sázky provozovatelem se 
jedná. 

Vyhověno. 
 
Text vyhlášky byl upraven („nastavení automatického přijímání sázek s 
odlišnými parametry sázkové příležitosti, než byly sázejícím původně zvoleny, 
pokud se tyto parametry v průběhu uzavírání sázky změnily“). Nad rámec 
uvedeného uvádíme, že parametry jsou například kurz nebo limit. Jde 
zejména o využívání tzv. zatržítek (např. „automaticky přijmout ve vyšším 
kurzu“ u živých kurzových sázek). Uvedené bude rovněž doplněno do 
odůvodnění. 

 doporučující § 9 V § 9 navrhujeme doplnit odst. 1 a ostatní přečíslovat tak, že v novém 
odst. 1 bude specifikováno, na jaký druh hazardních her a způsob jejich 
provozování se část druhá vztahuje. 

Nevyhověno. 
 
Z ustanovení § 60 zákona o hazardních hrách zcela zřejmě plyne, že vedení 
denního herního výkaznictví je povinnost související s provozováním živé hry. 
Obdobně v případě denního herního zápisu. Vložení nového odstavce se tak 
jeví jako nadbytečné. 
 

 doporučující § 22 odst. 1 V odst. 1 navrhujeme odstranit odkaz na § 26 hazardního zákona.  

Protokoly o slosování, jež jsou obsahem § 26, jsou na žádost Celní správy 
ukládány na speciální uložiště, které bylo pro Celní správu vytvořeno. 
Nedochází tak k jejich odesílání prostřednictvím formuláře. Navíc i ostatní 
komunikace s Celní správu probíhá pouze prostřednictvím běžné datové 
zprávy. 

Nevyhověno. 
 
Podmínka podání prostřednictvím formuláře umístěného na internetové 
stránce Celní správy České republiky byla zvolena zcela záměrně tak, aby bylo 
minimalizováno administrativní zatížení Celní správy. Zároveň je zasílání 
podání ve struktuře stanovené provozovatelem problematickým řešením, 
neboť toto umožňuje různé odchylky a případně i zasílání na jiný než příslušný 
celní úřad bez informování ostatních celních úřadů o podání. Hrozí tak riziko 
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přeposílání podání mezi celními úřady. Dále je třeba zdůraznit, že zvolený 
způsob zasílání nezpůsobuje provozovateli nadměrné administrativní ani jiné 
náklady. Zároveň vyhláška upravuje i situace, pokud není formulář dostupný. 
Uvedené řešení je pouze dočasně používané, nejpozději do nabytí účinnosti 
vyhlášky. 

 doporučující obecně V povolení k provozování, které bylo nově vydáno dle hazardního zákona, 
je stanovena povinnost provozovatele poskytnout orgánu dozoru přístup 
k definovaným herním a finančním datům, uvedeným v tomto  povolení. 
Definovaná data jsou však rozsáhlejší, než stanovuje návrh vyhlášky. 
Předpokládáme tedy uvedení obsahu povinností uvedených v povolení 
do souladu s obsahem požadavků stanovených zákonem a vyhláškou. 
Povolení jako správní akt by nemělo stanovovat povinnosti šířeji než 
právní předpis a nad jeho rámec zatěžovat provozovatele. 

Vysvětleno. 
 
V rámci přílohy budou uvedeny tzv. podpoložky a typy položek. Z těchto 
informací je zřejmé, jaký by měl být obsah informací a dat. Na internetových 
stránkách ministerstva budou uvedeny požadavky na datové soubory (např. 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku 
nebo popis. Povinnost umožnit dálkový přístup k herním a finančním datům 
dle zveřejněné specifikace bude vyplývat z povinnosti uvedené v základním 
povolení v souladu s § 87 odst. 1 písm. e) zákona o hazardních hrách. Součástí 
této povinnosti však bude i lhůta, ve které se provozovatel musí nově 
zveřejněné struktuře přizpůsobit. Tato lhůta nebude kratší než 60 dnů. 
Zároveň ministerstvo zveřejní specifikaci takovým způsobem, aby bylo 
umožněno provozovatelům využít například funkci RRS kanálu a sledovat tak 
jakékoli případné změny s co možná nejmenším administrativním zatížením. 
 
K otázce povinnosti stanovené v povolení a rozsahu povinnosti stanovené ve 
vyhlášce uvádíme, že rozsah poskytovaný dat uvedený v povolení je obdobný, 
nicméně v souladu s § 94 odst. 1 písm. c) zákona o hazardních hrách dojde ke 
změně základního povolení tak, aby byla aplikace vyhlášky zcela zřejmá.  
 

SPELOS obecně  DOPADY PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU  

 Návrh Vyhlášky znamená zvýšenou administrativní zátěž pro 
provozovatele a zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové 
zprávy objektivně vyčísleny konkrétní dopady. V Důvodové zprávě se 
uvádí: „V části požadavků na rozsah herních a finančních dat a parametrů 
vzdáleného přístupu a požadavků na parametry a rozsah informací a dat 
souvisejících s provozováním živé hry a hazardní hry bingo Ministerstvo 
financí nepředpokládá výrazný hospodářský nebo finanční dopad, resp. 
dopad na podnikatelské prostředí. V daných případech jsou požadavky již 
nyní obsaženy v podmínkách řádného provozování, které tvoří součást 
základního povolení a bez evidence nelze podat daňové přiznání k dani z 
hazardních her, z čehož plyne, že se nejedná o stanovení nových 
podmínek, neboť jsou již implicitně v zákoně o dani z hazardních her 

Částečně vyhověno. 
 
Požadavek na sjednocení systémů provozovatele se prolíná celým zákonem o 
hazardních hrách, když vyžaduje, aby byla evidována herní a finanční data 
v rámci konkrétního účastníka hazardní hry (např. v rámci sebeomezujících 
opatření). Implementace stanovených povinností je zcela na provozovateli. 
Pro úplnost doplňujeme, že dle dostupných informací řada provozovatelů již 
v současné době daty v obdobném rozsahu pro své vlastní podnikatelské 
účely disponuje, jde tedy především o sjednocení v rámci celého 
podnikatelského odvětví tak, aby bylo možné zajistit řádné provozování 
hazardních her, resp. dozor v této oblasti. 
 
K argumentu specifikace uvádíme, že v rámci přílohy budou uvedeny tzv. 
podpoložky a typy položek. Z těchto informací je zřejmé, jaký by měl být 
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obsaženy“, tato tvrzení však neodpovídají reálnému stavu, jelikož 
předkladatel nebral v potaz existenci mnoha různorodých herních 
systémů. Tato skutečnost způsobuje nemožnost poskytování herních dat 
v jednom stejném formátu za každý druh hazardní hry, jak to 
předpokládá Vyhláška. Domníváme se, že se předkladatel nezabýval 
otázkou realizovatelnosti navrhovaných opatření, protože splnění řady 
povinností ukládaných předloženým materiálem, není možné z 
technických důvodů uskutečnit. Předkladatel také nerespektuje doposud 
zavedenou praxi v této oblasti a nedomýšlí dopad jednotlivých 
ustanovení a rozsah požadovaných dat, které bude muset zpracovávat. 
Domníváme se, že je dostatečným způsobem kontroly, když provozovatel 
poskytne dálkový přístup do administrace, jako tomu bylo i doposud. 

 Provozovatelé již nyní investovali značné finanční prostředky do 
vývoje produktů a není možné herní data následně upravovat podle 
specifikace, kterou ministerstvo zveřejní. Tuto specifikaci s odkazem na § 
1 odst. 2 Vyhlášky je nezbytné zakomponovat přímo do předkládané 
Vyhlášky s ohledem na vytváření stavu, kdy je přijat právní předpis bez 
jasných a předem definovaných pravidel pro provozovatele.  

  

obsah informací a dat. Na internetových stránkách ministerstva budou 
uvedeny požadavky na datové soubory (např. strojový název položky, datový 
typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis. Povinnost umožnit 
dálkový přístup k herním a finančním datům dle zveřejněné specifikace bude 
vyplývat z povinnosti uvedené v základním povolení v souladu s § 87 odst. 1 
písm. e) zákona o hazardních hrách. Součástí této povinnosti však bude i 
lhůta, ve které se provozovatel musí nově zveřejněné struktuře přizpůsobit. 
Tato lhůta nebude kratší než 60 dnů. Zároveň ministerstvo zveřejní specifikaci 
takovým způsobem, aby bylo umožněno provozovatelům využít například 
funkci RRS kanálu a sledovat tak jakékoli případné změny s co možná 
nejmenším administrativním zatížením. 

 doporučující § 1 odst. 2 Z daného ustanovení není zřejmé, kdy a jakým způsobem budou typy 
položek a hodnoty, kterými mohou být položky vyjádřeny zveřejněny. 
Pokud Vyhláška neobsahuje jasnou specifikaci, máme za to, že 
ministerstvo není oprávněno ukládat provozovateli další povinnosti ve 
formě právně nezávazných dokumentů, které zveřejní na internetových 
stránkách.  

Specifikaci uvedenou v ustanovení § 1 odst. 2 Vyhlášky je nutno 
zakomponovat přímo do textu samotné Vyhlášky ještě před jejím 
schválením. Každé následné ukládaní povinností a následné určování 
podmínek má dalekosáhlý dopad na provozovatele z hlediska nastavení 
herních systémů a samotného vývoje.  Neuvedení této specifikace ve 
Vyhlášce vytváří pro provozovatele důvod pro faktickou nemožnost 
dostát podmínkám v ní uvedených. Z důvodu zachování právní jistoty pro 
provozovatele je nezbytné tyto podmínky stanovit předem a v žádném 
případě není možné respektovat variantu, že budou zveřejněny následně 

Vyhověno částečně. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
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na stránkách ministerstva.  

Také z důvodu různorodosti herních dat, není možné tyto údaje slučovat 
do jednoho dokumentu. 

(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 
 
Návrh vyhlášky obsahuje odlišnou úpravu dat pro různé druhy hazardních her.  

 doporučující § 2 odst. 2 písm. 
d) 

Může existovat „x“ sázkových příležitostí v rámci jednoho podaného 
tiketu, na které neexistuje jednotný výpočet pro konkrétní sázkovou 
příležitost a každý provozovatel vyhodnocuje tuto příležitost jinak. Proto 
nelze jednoznačně vyčíslit konkrétní sázkovou příležitost. Máme za to, že 
tato data jsou pro účely kontroly herních a finančních dat zcela 
irelevantní. 

Nevyhověno. 

Povinnost evidovat údaje o sázkových příležitostech plyne výslovně 
z ustanovení § 36 ZHH. Skutečnost, že na dané sázkové události jsou různými 
provozovateli vypisovány různé sázkové příležitosti, nemá plnění povinnosti 
konkrétním provozovatelem vliv. 
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návrh změny:  

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

(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 

d) turnaj živé hry provozované jako internetová hra (dále jen 
„internetová živá hra“). 

(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 uzavření jedné nebo více sázek spolu souvisejících. 

(4) Herní a finanční data se dále poskytují 

a) za uživatelská konta účastníků hazardní hry a 

b) souhrnně. 

 

 

 doporučující § 2 odst. 4 a) Budou tato data anonymní? Skryta za unikátními a neměnnými názvy 
uživatelských kont? Pokud ne, jak se bude řešit nakládání s osobními 

Vysvětleno. 
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údaji a nová směrnice EU GDPR? Příslušným orgánům budou předávány pouze informace a data ve vazbě na 
jedinečný identifikátor uživatelského účtu, tedy pouze ve formě anonymních 
údajů. 
 
 

 doporučující § 4 odst. 2 Uvedené ustanovení považujeme za nesmyslné, jelikož jako provozovatel 
nemáme k dispozici požadované údaje o hráčích, kteří nemají bydliště na 
území České republiky.  

návrh změny: 

(2) Provozuje-li provozovatel internetovou hru, kde účastník hazardní hru 
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 živé hry a 

b) každé výhře vyplacené cizímu účastníkovi za příslušnou hru 
internetové živé hry. 

 

Nevyhověno. 
 
V případě tzv. cizích účastníků požaduje vyhláška v porovnání s účastníky 
hazardní hry s bydlištěm na území ČR pouze minimální evidenci finančních 
dat, která je nutná mimo jiné i vzhledem k § 3 odst. 2 zákona o dani 
z hazardních her. Jedná se o informace, bez nichž nejde stanovit daň, a 
provozovatel ji tak musí pro své potřeby evidovat. 

 doporučující § 4 odst. 3, písm. 
c) 

Uvedené ustanovení považujeme za nelogické a nesmyslné, jelikož u live 
kursových sázek dochází k obrovskému množství přerušení náběru a 
ukončení přerušení náběru sázek. V tomto případě odkazujeme na § 1 
odst. 2 Vyhlášky a opakovaně zdůrazňujeme nemožnosti dostát 
podmínkám Vyhlášky bez předem stanovené jasné specifikace typů 
položek a hodnot, kterými mohou být položky vyjádřeny u jednotlivých 
druhů hazardních her.  

Také nám není zřejmé, proč musí provozovatel uchovávat tato data po 
dobu 5 let, jelikož občanský zákoník stanovuje pro uplatnění nároku na 
reklamaci lhůtu 6 měsíců ode dne, kdy skutečnost nastala. 

návrh změny: 

Částečně vyhověno. 

Vypuštěna povinnost evidovat skutečné zahájení sázkové události. Ke zbytku 
připomínky uvádíme, že požadovaná data jsou nezbytné k zajištění řádného 
dozoru nad provozováním hazardních her. Bez požadovaných dat by například 
nebylo možné ověřit, zda provozovatel dodržuje povinnosti plynoucí z § 7 
odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách. 

U ostatních těchto herních a finančních dat však s ohledem na jejich objem 
byla vypuštěna povinnost tato data v pasivním přístupu zobrazovat, ale 
provozovatel je povinen je na žádost dozorujícího orgánu exportovat do 
textového souboru formátu csv. 

Nad rámec toho uvádíme, že dle § 36 odst. 1 zákona o hazardních hrách musí 
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(3) Herní a finanční data u totalizátorové hry a kursové sázky, a to i 
provozovaných jako internetová hra, obsahují dále údaje o 

a) datu a času skutečného zahájení sázkové události, 

b) každém omezení příjmu sázek, 

c) 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. 

provozovatel vést u každé sázkové příležitosti evidenci přijatých sázek, 
vyplacených výher a všech kursů, jejich změn, uzavření kursů a časových 
údajů, ze kterých musí být patrné, kdy byl kurs stanoven, změněn nebo 
uzavřen. Dle § 136 odst. 6 zákona o hazardních hrách je provozovatel 
povinnost dle tohoto ustanovení povinen splnit nejpozději do jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách, nicméně navrhovaná 
účinnost této vyhlášky nebude dříve než v roce 2018. 
 
Dále k výše uvedenému uvádíme, že uzavřením kursu dle § 36 zákona o 
hazardních hrách je právě i přerušení náběru. Jak uvádí důvodová zpráva 
k tomuto ustanovení, zvýšená povinnost evidovat informace nad rámec 
informací běžně požadovaných (dle zákona č. 202/1990 Sb.) po 
provozovatelích hazardních her vyplývá zejména ze skutečnosti, že k 
vyhodnocení sázkové příležitosti nedochází na základě náhody generované 
technickým zařízením, které splňuje technické požadavky podle tohoto 
zákona, ale na základě sportovních výsledků a jiných událostí veřejného 
zájmu, které mohou být též výsledkem lidské činnosti. S tím související riziko 
ovlivňování sportovních výsledků je důvodem zavedení evidence v tomto 
rozsahu, a to jak pro preventivní působení, tak pro případné úkony následující 
po zjištění protiprávního jednání. 

 doporučující § 4 odst. 5 písm. 
b) 

Dané ustanovení považujeme za zmatečné, jelikož dle zákona o 
hazardních hrách není možné hrát proti krupiérovi u internetové živé hry.  

návrh změny: 

(5) Herní a finanční data u internetové živé hry 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 krupiérovi a která není provozována formou 
turnaje, a 

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

Vyhověno jinak. 

Terminologie byla v původním znění použita takovým způsobem, že co se týká 
rozdělení typů hazardních her, byly používány termíny dle § 57 zákona o 
hazardních hrách, tj. rozdělení živé hry na hru, kde sázející hrají proti 
krupiérovi, hru kde sázející hrají jeden proti druhému a hru provozovanou 
formou turnaje. V případě internetové živé hry však bude nadále pro lepší 
porozumění textu používán termín „živá hra, ve které účastníci hazardní hry 
hrají proti softwarovému hracímu systému provozovatele“. 

Navrhované znění nebylo přesné a definice by byla širší. 

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



Stránka 85 z 95 

 

Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

internetové živé hry, a počtu účastníků turnaje internetové živé hry. 

 

 doporučující § 7 Finanční data budou zasílána provozovateli ve stejné formě jako 
doposud. Budou předkládána jako poměr příjmů in a výdajů out. 
Uvedené ustanovení je nutno specifikovat s odkazem na § 1 odst. 2, který 
tuto specifikaci neobsahuje a tím uvádí provozovatele i v tomto případě 
do stavu právní nejistoty.  

 

Vysvětleno.  
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  
 
Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to s 
vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 
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Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 

 doporučující § 8 V uvedeném ustanovení není jasně specifikováno, jaká data budou 
zobrazována s přesností na minutu. Domníváme se, že takové 
zobrazování není možné technicky realizovat. 

S odkazem § 1 odst. 2 Vyhlášky je nezbytné jasně definovat jaké herní a 
finanční data a jakým způsobem mají být tyto položky vyjádřeny u 
jednotlivých druhů hazardních her za volitelné časové období a za 
jednotlivé položky.  

 

Vysvětleno. Částečně vyhověno. 
 
K požadavku umožnění zobrazení herních a finančních dat pomocí filtrování za 
volitelné časové období, v daném případě za minutu uvádíme, že se jedná o 
možnost vyhledávání určité skutečnosti v konkrétní časový úsek, například 
vyhledání všech her technické hry, která byla uskutečněna v období 10. 6. 
2017 v 10:30 až 11:30. Tento způsob vyhledávání by neměl v praxi činit obtíže.  
 
Nad rámec uvádíme, že Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo tzv. 
podpoložky – např. vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat 
sázku (Herní a finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o 
každé sázce). Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. 
celková sázka v jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých 
dílčích sázek za všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry 
se uvede spolu s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného 
identifikátoru uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího 
přijetí (časem přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), 
výše každých jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a 
čas opravy, ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové 
sázky po sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, 
jímž je datum a čas jejího přijetí.  
 
Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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 
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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) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to s 
vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

 doporučující § 8 odst. 1 Struktura zveřejněná na internetových stránkách ministerstva se může 
bez jakýchkoliv omezení kdykoliv změnit. Provozovatel nemá povinnost 
neustále strukturu kontrolovat, ale zároveň má povinnost odeslání dat ve 
správném formátu a struktuře. Jaká bude praxe? 

Vysvětleno. Částečně vyhověno. 
 
Ministerstvo financí v rámci přílohy uvedlo též tzv. podpoložky – např. 
vyhláška v § 4 odst. 1 písm. a) hovoří o nutnosti evidovat sázku (Herní a 
finanční data poskytovaná podle § 2 odst. 2 obsahují údaje o každé sázce). 
Příloha vyhlášky dále stanoví, že každá celková sázka (tzn. celková sázka v 
jedné hře internetové živé hry, tedy součet jednotlivých dílčích sázek za 
všechna dílčí kola internetové živé hry) účastníka hazardní hry se uvede spolu 
s uvedením jedinečného identifikátoru sázky, jedinečného identifikátoru 
uživatelského konta, výše celkové sázky a datum a čas jejího přijetí (časem 
přijetí se rozumí datum a čas zahájení hry, internetové živé hry), výše každých 
jednotlivých snížení celkové sázky na základě opravy a datum a čas opravy, 
ukazatel A1, kterým je výše celkové sázky, případně výše celkové sázky po 
sníženích na základě oprav, a datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je 
datum a čas jejího přijetí.  

Dále příloha stanoví typy položek a obecné požadavky na datový soubor 
(např. 1. Kódování UTF-8 podle RFC 3629 .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 
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34), tento znak se uvede jako zdvojený (uvozovky doplněné podle předchozí 
věty se nezdvojují) atd.). Jakékoli požadavky na datové soubory (např.- 
strojový název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota). 
Stanovovat veškeré požadavky na konkrétní datové soubory (např. - strojový 
název položky, datový typ (text/celé číslo/binární hodnota), délku nebo popis 
se jeví jako neúměrné. Specifikace zveřejněná dálkovým způsobem poté bude 
obsahovat již konkrétní variantu pro každou konkrétní položku, a to 
s vysvětlujícím popisem pole a např. stanovení, jak dané položky vyjádřit. 

Ministerstvo si je vědomo obav provozovatelů z případných změn specifikace, 
nicméně po provozovatelích nebude vyžadováno okamžité přizpůsobení se 
aktualizované specifikaci, když byla zakotvena lhůta k přizpůsobení se. (Dojde-
li u některého druhu hazardní hry ke změně specifikace vzdáleného přístupu 
podle § 3 jejím novým zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
musí vzdálený přístup k příslušnému druhu hazardní hry odpovídat této 
specifikaci nejpozději prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího zveřejnění.) Zároveň se provozovatelé o této 
změně nad rámec publikace na internetových stránkách ministerstva mohou 
dozvědět též formou RSS kanálu. 

 doporučující § 11 odst. 3 
písm. b) 

Pozastavení/přerušení hracího dne v posledním kalendářním dni 
zúčtovacího období daně z hazardních her je myšleno např. 31.03 ve 
23:59. V tu chvíli má dojít k přerušení všech her, spočítat všechny 
požadované veličiny, ty odeslat a poté pokračovat ve hře? Z provozní 
hlediska prakticky neproveditelné. 

Vysvětleno. Nevyhověno. 
 
Dle § 6 zákona o dani z hazardních her je zdaňovacím obdobím daně z 
hazardních her kalendářní čtvrtletí. Provozovatel nemusí dle našeho názoru 
nutně fyzicky uzavírat hrací stůl, ale má možnost sestavit denní herní výkaz 
např. z monitoringu. V tomto případě je jedno, zda jsou dané údaje pořízené 
jedním nebo druhým způsobem. Předpokládáme, že se zněním návrhu zákona 
o dani z hazardních her bylo připomínkové místo v době jeho připomínkového 
řízení seznámeno, mohlo tudíž své připomínky naplno uplatnit již tehdy. 

 doporučující § 14 V praxi je prakticky nemožné evidovat sázky (BET) a výhry (WIN) 
vzhledem k povaze hry. Př. 4 hráči hrají na stole živé hry francouzskou 
ruletu. 2 mají žetony v hodnotě 25CZK/KS, 2 v hodnotě 50CZK/KS. Jeden 
vsadí 6 sázek po 3-8 žetonech, další 5 sázek po 1-4 žetonech, ... Než by 
krupiér, ev. pitboss nebo další role spočítala, zapsala a zkontrolovala úhrn 
všech sázek trvalo by +-5 minut, po padnutí čísla by opět podobný čas 
počítala a zapisovala úhrn výher. Takováto varianta je z provozního 
pohledu neprovozovatelná. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 

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



Stránka 89 z 95 

 

Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Z důvodu menší administrativní náročnosti navrhujeme variantu II.  

návrh změny: 

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, 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 

v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 
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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. 

 doporučující § 16 Viz § 14. 

Z důvodu menší administrativní náročnosti navrhujeme variantu II.  

návrh změny: 

(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, obsahují 

a) čistý herní výsledek a 

b) 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. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
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(2) Údaje za každou živou hru, která je provozována jako turnaj, 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. 

  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 doporučující § 17 S ohledem na variantu zvolenou v ustanovení § 16 navrhujeme v tomto 
případě variantu II.  

návrh změny: 

Denní herní výkaznictví souhrnně za kalendářní měsíc obsahuje položky 
uvedené v § 13 písm. c) bodě 1 až 3, písm. e) bodě 1 až 4 a písm. f) bodě 
1, § 14 písm. b) bodě 1 a písm. c) bodě 1, § 15 odst. 1 písm. b) bodě 1 a § 
16 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) až d). 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
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Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 

 doporučující § 22 Poskytnout provozovateli možnost podání i prostřednictvím vlastního 
formuláře, který splňuje všechny předepsány náležitosti.  

návrh změny:  

(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 nebo jiným způsobem. 

 

Nevyhověno. 
 
Podmínka podání prostřednictvím formuláře umístěného na internetové 
stránce Celní správy České republiky byla zvolena zcela záměrně tak, aby bylo 
minimalizováno administrativní zatížení Celní správy. Zároveň je zasílání 
podání ve struktuře stanovené provozovatelem problematickým řešením, 
neboť toto umožňuje různé odchylky a případně i zasílání na jiný než příslušný 
celní úřad bez informování ostatních celních úřadů o podání. Hrozí tak riziko 
přeposílání podání mezi celními úřady. Dále je třeba zdůraznit, že zvolený 
způsob zasílání nezpůsobuje provozovateli nadměrné administrativní ani jiné 
náklady. Zároveň vyhláška upravuje i situace, pokud není formulář dostupný. 

 doporučující § 24 Stanovené přechodné období je zcela nepřiměřené a nestanovuje pro 
provozovatele dostatečné časové období na splnění požadovaných 
podmínek kladených Vyhláškou.  

návrh změny: 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního 
měsíce následujícího uplynutím šestého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 

Vyhověno částečně. 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 

Unie herního 
průmyslu 

doporučující § 4 Dle §3 odst. 2, písm. a) návrhu datové vyhlášky má být každá hra 
označena jedinečným identifikátorem. Co se tím míní? Jedná se o 
pořadové číslo hry, nebo identifikaci konkrétní technické hry?  

Vysvětleno. 
 
V případě jedinečného identifikátoru se jedná se o označení hry ve smyslu § 
50 zákona o hazardních hrách (tj. např. hru technické hry), nikoli o hru 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

S ohledem na § 3, odst. 2, písm. c), jak řešit situaci, kdy konkrétní hra 
(např. Sizzling Hot či Book of Ra) je provozována u jednoho provozovatele 
v různých systémech (jako internetová hra, jako hra v herně, v kasinu, v 
různých typech technických zařízení na rozdílných elektronikách) a v 
rámci toho se liší drobnými grafickými či herními detaily (volba počtu 
herních linií)? 

Názor Unie herního průmyslu ČR: Domníváme se, že rozhodujícími 
vlastnostmi, které definují hru jako samostatnou entitu, jsou právě herní 
plán, výherní tabulka, nejvyšší sázka do jedné hry, nejvyšší výhra z jedné 
hry, výherní podíl a z těchto údajů plynoucí nejvyšší hodinová prohra bez 
ohledu na vnější podobu grafiky či možnost zvolit počet herních linií a 
rovněž bez ohledu na konkrétní typ generátoru náhodných čísel, který 
dotyčnou hazardní hru řídí. Všechny typy generátorů náhodných čísel 
jsou (či budou) certifikovány jako zdroje náhody, které odpovídají 
požadavkům Zákona o hazardních hrách. 

povolenou v základním povolení. V této souvislosti doplňujeme, že ke hře 
technické hry se rovněž uvádí název technické hry tak, jak je uveden 
v základním povolení (blíže příloha č. 5 vyhlášky). 
 
Nad rámec prezentovaného uvádíme, že z tzv. podpoložek a typů položek 
(které budou uvedeny v rámci přílohy této vyhlášky) a dále z technické 
specifikace (uveřejněné na internetových stránkách ministerstva), bude 
zřejmé, jaký by měl být obsah jedinečného identifikátoru. 
 
Pro úplnost doplňujeme, že v případě, že by došlo k situaci, kdy by identická 
hra byla provozovaná u stejného provozovatele v různých variantách, varianty 
musí být odlišeny, např. uvedením systému nebo dodavatele ve jméně hry.  
 
 

 doporučující § 8 Dle §8, odst. 2, mají být herní a finanční data k dispozici neprodleně (tedy 
k okamžitému zobrazení přes vzdálený přístup) po dobu pěti let. To by 
kladlo obrovské nároky na datovou kapacitu. Nebylo by možné řešení, 
kdy neprodleně jsou k dispozici data za jeden rok, a dále se u 
provozovatele archivují data za další čtyři další roky, které může na 
vyžádání zpřístupnit dozorovým orgánům do 24 hodin od vyžádání (v 
rámci pracovního dne 6:00 až 18:00)? 

Názor Unie herního průmyslu ČR: Domníváme se, že v běžné dohledové 
praxi bude celní správa používat data z aktuální doby (např. aby 
porovnala průběh hry odehrané kontrolujícím celníkem s jejím záznamem 
v databázi). Využití dat starších jednoho roku bude výjimečné, 
pravděpodobně za účelem hlubšího šetření či rozsáhlejší analýzy. Pro tyto 
případy postačí mít data starší jednoho roku na vyžádání. 

Vyhověno částečně. 
 
Text vyhlášky bude upraven tím způsobem, že vzdálený přístup bude muset 
umožnit zobrazení a filtrování herních a finančních dat neprodleně od jejich 
vzniku alespoň po dobu 2 let. Starší herní a finanční data budou poté 
poskytovány na základě konkrétní žádosti. 
 

 

 doporučující § 11 V návrhu datové vyhlášky v §11 odst. 3 se stanoví, že první a poslední 
provozní dny v kalendářním měsíci se mají uměle přizpůsobit dni 
kalendářnímu. Navrhujeme, aby toto ustanovení bylo z návrhu 
odstraněno. V tomto smyslu by se měl upravit (zkrátit) i předchozí 
odstavec 2. Ze stejného důvodu navrhujeme, aby byl odstraněn i § 23, 
který chce zásadu udělat z provozního dne kalendářní aplikovat na první 
den účinnosti vyhlášky. 

Vysvětleno. Nevyhověno. 
 
Vzhledem k tomu, že je v zákoně o dani z hazardních her jako zdaňovací 
období zakotveno kalendářní čtvrtletí, požadavek navrhovatele vyhlášky se 
jeví jako oprávněný a vcelku logický. Provozovatel nemusí nutně fyzicky 
uzavírat hrací stůl, ale má možnost sestavit denní herní výkaz např. z 
monitoringu. Z pohledu správce daně je v tomto případě jedno, zda jsou dané 
údaje pořízené prvním nebo druhým způsobem. Předpokládáme, že se 
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Připomínkové 
místo 

Typ 
připomínky 

Ustanovení 
Připomínka Vypořádání 

Názor Unie herního průmyslu ČR: Jednalo by se o značný zásah do 
provozu casina a zavedení atypického režimu, který by omezil provoz, 
zvýšil náklady a také by přinesl vyšší riziko chyb ve dvou dnech v 
kalendářním měsíci. Pokud je účelem řádně evidovat výsledky 
provozování hazardních her, toto navrhované opatření ho neplní. Naopak 
by vznikly dva atypické dny, které by ani pro účely pozdějších analýz 
nebylo možné dobře porovnávat s ostatními „standardními“ dny v 
kalendářním měsíci. 

zněním návrhu zákona o dani z hazardních her bylo připomínkové místo v 
době jeho připomínkového řízení seznámeno, mohlo tudíž své připomínky 
naplno uplatnit již tehdy. 

 doporučující § 14 a § 16 Varianta I v zásadě znamená povinnost evidovat podrobně každou 
jednotlivou hru živé hry. Za tím účelem dokonce návrh počítá s novou 
funkcí jakéhosi „zapisovače“, který by u stolu fungoval spolu s krupiérem. 
Navrhujeme tuto variantu eliminovat. 

Názor Unie herního průmyslu ČR: V praxi si lze detailní zaznamenávání 
výsledků každé jednotlivé hry obtížně představit i s přihlédnutím k faktu, 
že u jednoho stolu živé hry může být zároveň více hráčů. Zapisování 
výsledků by hru výrazně zpomalilo (s pravděpodobným efektem 
odehnání zbylých hráčů živé hry ke hře technické), navíc by bylo 
významné riziko chyb. 

Požadavek na monitorování živé hry v tomto rozsahu nelze splnit bez 
použití techniky a elektroniky. Muselo by dojít k elektronizaci a 
virtualizaci žetonů, kdy by každý hráč sázel virtuální žetony na svém 
vlastním ovládacím terminálu (měl by ke hře své ´koncové zařízení´) a 
samotná hra by probíhala na normálním, běžném mechanickém 
ruletovém kole za přímého zapojení krupiéra. Tím by ale živá hra přestala 
být živou hrou a stala by se de facto hrou technickou. Rozhodně by 
použití takového systému narazilo na ustanovení § 58, odst. 1 a 2. 

U karetních her v kasinu si aplikaci požadavku dle varianty I vůbec 
nedokážeme představit. 

Vysvětleno. Částečně vyhověno.  
 
Obecně odkazujeme na text vyhlášky, který stanoví odloženou účinnost 
Varianty I. a odůvodnění k návrhu této právní úpravy. Dále uvádíme 
následující. 
 
Účelem denního herního výkaznictví je poskytnout dozorovým orgánům 
dostatečné informace o průběhu jednotlivých her, které lze využít při jejich 
kontrolní činnosti (např. ověření zda nedochází manipulaci s herními výsledky 
a tím i potenciálnímu daňovému úniku nebo poškozování hráčů). Bez 
evidence v rozsahu Varianty I. je však možnost prokázání jakékoli manipulace 
v rámci provozování hazardní hry velice omezená. Dále poskytuje evidence v 
rozsahu Varianty I. dostatečné informace také správci daně, a to především k 
ověření, zda tvrzená výše daně odpovídá skutečně vsazeným a vyhraným 
částkám.  
 
Nad rámec uvedeného podrobnější vedení evidence o proběhlých hrách živé 
hry umožňuje efektivnější kontrolu řádného plnění povinností vyplývajících z 
účetních a daňových předpisů a zároveň je těmito předpisy požadována. Při 
tom platí, že účetnictví musí být vedeno správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně a přehledně, že se o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, účtuje podvojnými zápisy a že se o aktivech, pasivech, nákladech i 
výnosech účtuje zásadně samostatně bez jejich vzájemného zúčtování. 
  
Je nutné akceptovat připomínku v tom smyslu, že by s ohledem na 
technologickou nepřipravenost trhu bylo obtížné (byť nikoliv nemožné) dostát 
požadavkům na vedení denního herního výkaznictví v rozsahu Varianty I., 
pokud by byla zavedena s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu byla zvolena 
odložená účinnost v případě varianty I., a to účinnost od 1. 1. 2021. Takovýto 
odklad umožní postupné přizpůsobení se požadovanému rozsahu vedení 
denního herního výkaznictví. 
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*Celkově byly 5 připomínkovými místy uplatněny připomínky označené jako zásadní. K návrhu vyhlášky však nemůže být uplatněna zásadní připomínka, 

neboť z povahy věci nemůže být předmětem rozporu. Z tohoto důvodu byly tyto připomínky vypořádány jako doporučující.  

 

V Praze dne  
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