
 

VYHLÁŠKA 

ze dne  

o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovateli orgánům 

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

rozsah přenášených dat a jiné technické parametry přenosu dat 

Ministerstvo financí stanoví podle § 132 písm. a) zákona č ……, o hazardních hrách: 

§ 1 

Způsob oznamování informací 

Provozovatelé hazardních her oznamují informace vyžadované v jednotlivých ustanoveních 

zákona o hazardních hrách orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování 

hazardních her (dále jen „orgány státního dozoru“) prostřednictvím zabezpečeného rozhraní 

informačního systému provozování hazardních her (dále jen „zabezpečené rozhraní“). 

§ 2 

Způsob zasílání informací 

Provozovatelé hazardních her zasílají informace vyžadované v jednotlivých ustanoveních 

zákona o hazardních hrách orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování 

hazardních her (dále jen „orgány státního dozoru“) prostřednictvím : 

a) elektronické zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem, 

b) datové schránky příslušného orgánu státního dozoru, 

c) písemným podáním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 

d) vložení informace přes zabezpečené rozhraní do informačního systému provozování 

hazardních her. 

§ 3 

Rozsah přenášených dat 

Provozovatelé oznamují a zasílají následující data vztahující se k provozování hazardních her: 

a) identifikační údaje provozovatele ve struktuře odpovídající § 129 zákona, 

b) identifikační údaje osob, na něž se vztahuje povinnost bezdlužnosti a bezúhonnosti, 

c) identifikaci hazardní hry, která je předmětem základního povolení, 

d) herní plán, 

e) model technického zařízení, 

f) místo umístění serveru s finančními daty a osobními údaji sázejících, 

g) místo umístění serveru, na němž probíhají herní procesy, 

h) v případě internetové hry seznam provozovaných internetových stránek (URL) s vazbou 

na provozovanou internetovou hru, 

i) druh herního prostoru, 

j) adresa herního prostoru, 

k) provozní doba herního prostoru, 

l) hry, které jsou předmětem povolení k umístění herního prostoru, 

m) počet koncových zařízení, 
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n) výrobní čísla koncových zařízení, 

o) počet herních pozic, 

p) schéma kamerového systému, 

q) poruchy kamerového systému, 

r) denní evidence návštěvníků, 

s) název ohlášené hry, 

t) popis ohlášené hry, 

u) identifikační údaje notáře osvědčujícího průběh slosování ve struktuře odpovídající 

§ 129 zákona, 

v) identifikační údaje osoby pověření k odbornému posouzení a osvědčení technického 

zařízení ve struktuře odpovídající § 129 zákona, 

w) identifikační údaje účastníků hazardní hry ve struktuře odpovídající § 129 zákona, 

x) příznak autorizace pro hazardní hry s výjimkou internetových her, 

y) registrovaný bankovní účet účastníka hazardní hry, 

z) způsob a datum ověření registrovaného bankovního účtu, 

aa) aktuální stav sebeomezujících opatření. 

§ 4 

Technické parametry přenosu dat 

(1) Informace je nutné zasílat orgánům státního dozoru ve formátu PDF v případě způsobů 

zasílání uvedených v § 2 písm. a) a b) této vyhlášky. 

(2) Oznamované informace a informace zasílané způsobem uvedeným v § 2 písm. d) je nutné 

ukládat ve formátu vyžadovaném v rámci zabezpečeného rozhraní. 

§ 5 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ministr financí: 

Detailní podrobnosti o technických specifikacích budou upřesněny poté, co bude známa 

finální podoba poptávané služby (vytvoření informačního systému provozování hazardních 

her) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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VYHLÁŠKA 

ze dne  

o rozsahu technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou hazardní 

hry provozovány, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 

technické parametry 

Ministerstvo financí stanoví podle § 132 písm. b) zákona č ……, o hazardních hrách: 

§ 1 

 Obecné požadavky na technické zařízení a systém 

(1) Technické zařízení a systém musí umožňovat  

a) evidenci dat, kterými jsou zejména technická data o vnitřních a vnějších změnách 

v systému a finanční data o vložených, vsazených, vyhraných a vyplacených finančních 

prostředcích, jakož i jejich uložení po dobu 5 let následujících po zaevidování údajů, a to 

za každý typ hry v rámci technického zařízení nebo systému samostatně, 

b) zálohování a uložení dat pro případ výpadku jeho funkce a možnost obnovy dat do stavu 

před výpadkem se zajištěním proti zneužití a manipulaci s daty, 

c) dálkový zabezpečený pasivní přístup k herním a finančním datům v reálném čase (dále jen 

,,vzdálený přístup“) pro orgán vykonávající státní správu v oblasti provozování 

hazardních her (dále jen „státní dozor“). 

(2) Technické zařízení a systém musí umožňovat evidenci posledních 100 000 her tak, 

aby bylo možno kdykoli provést statistické testy potvrzující náhodnost herního procesu, 

výherního podílu a nemožnost předvídání dosažených herních kombinací. 

(3) Údaje o vložených a vyplacených částkách musí být evidovány u technického 

zařízení prostřednictvím nejméně dvou nezávislých systémů nenulovatelných počítadel, 

přičemž počítadla musí být minimálně sedmimístná.  

(4) Zařízení pro vklad mincí nebo bankovek musí obsahovat mechanismus znemožňující 

vkládat mince nebo bankovky v okamžicích, kdy technické zařízení není v provozu nebo je 

z nějakého důvodu deaktivováno. 

(5) Zařízení pro vklad mincí nebo bankovek musí být schopno 

a) přijmout pouze platné mince nebo bankovky,  

b) být chráněno proti poškození, zneužití nebo podvodnému jednání a 

c) předat vložené mince nebo mince do zabezpečeného uložiště technického zařízení.  

(6) Technické zařízení nesmí umožňovat vyplácet hotovost. Technické zařízení musí 

umožňovat výplatu finančích prostředků pouze prostřednictvím obsluhy po ověření její výše 

na příslušném elektronickém ukazateli nebo vydávat stvrzenku, na jejímž základě 

provozovatel, nebo jím pověřená osoba, stvrzenku proplatí. 

(7) Stvrzenka musí obsahovat zejména 

a) jedinečné identifikační nebo sériové číslo technického zařízení,  

b) datum a čas vydání,  

c) hodnotu vyplácených finančních prostředků,  

d) jedinečné identifikační číslo stvrzenky, 

e) označení provozovatele technického zařízení.  
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(8) V případech, kdy to charakter herního prostoru pro instalaci technického zařízení 

vyžaduje, musí být  technicky vybaveno tak, aby neumožnilo hru bez předchozí kontroly 

plnoletosti účastníka hry. 

§ 2 

Speciální požadavky na technické zařízení a systém centrálního loterního systému 

(1) Centrální řídící jednotka (dále jen „CJ“) eviduje veškeré transakce uskutečněné 

v rámci centrálního loterního systému (dále jen „CLS“) a musí umožňovat vyúčtování za 

každý typ hry v rámci CLS samostatně. 

(2) CJ může tvořit pouze hlavní server nebo skupina serverů s hardwarovým nebo 

softwarovým generátorem náhodných čísel s délkou periody ≥  264 (dále jen "generátor") 

zabezpečujícím generování náhodného procesu a a je zabezpečena záložním serverem nebo 

skupinou serverů. 

(3) Další servery mimo CJ, jsou-li ve struktuře CLS konfigurovány, nesmějí ovlivňovat 

herní vlastnosti a proces CLS.   

(4) CJ může být technicky zajištěna virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního 

serveru, jehož koncové fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém centru na území 

České republiky. V případě použití virtuálního serveru musí provozovatel vést Evidenční 

složku serveru, včetně prokázání smluvního vztahu s poskytovatelem virtuálního serveru. 

(5) Místní kontrolní jednotka (dále jen „MJ“) musí být umístěna v herním místě a nesmí 

umožňovat ani jinak ovlivňovat hru a její proces. Prostřednictvím MJ jsou ověřovány 

a propláceny stvrzenky, a také v sobě může obsahovat funkce kontrolní a ovládání neherních 

parametrů. MJ může být řešena softwarově a může být součástí herního místa. 

(6) Koncové interaktivní videoloterní terminál (dále jen „IVT“) 

a) po odpojení od CJ nesmí umožnit uzavírání sázek a musí hlásit poruchový stav, 

b) nesmí vyplácet hotovost, ale vydá pouze stvrzenku, na základě níž po ověření 

provozovatel nebo jím pověřená osoba stvrzenku proplatí. 

(7) Veškerá data herních transakcí uskutečněných v rámci CLS musí být zabezpečena 

proti ztrátě i zneužití a ukládána tak, že 

a) jsou ukládána  nejméně na dvou různých místech, 

b) přístup k datům a serverům, na nichž se nachází, musí podléhat bezpečnostnímu režimu, 

který musí být součástí podkladů pro povolovací řízení a každá jeho  aktualizace musí být 

schválena, 

c) provozovatel musí provádět zálohování dat způsobem, který kdykoli umožní kompletní 

obnovu databáze CLS v případě kolapsu celého systému ; interval mezi  zálohami nesmí 

být delší než 48 hodin, 

d) provozovatel musí archivovat veškerá data nejméně po dobu 5 let; finanční data musí být 

archivována v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví. 

e) Přenos dat v rámci celého systému CLS musí být z bezpečnostních důvodů šifrován 

délkou slova nejméně 128 bitů na základě otevřených standardů, jako je hash MD5 nebo 

SHA-1. 

(8) CLS musí být založen na obousměrné komunikaci mezi CJ a IVT probíhající 

v reálném čase prostřednictvím oddělené telekomunikační sítě provozované licencovaným 

operátorem (dále jen "síť").  

(9) Loterní aplikace v CLS musí zajišťovat autorizaci v reálném čase každé provedené 

transakce na IVT. 
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(10) Systém musí pracovat se sítí takových parametrů, aby čas odeslání jakéhokoli 

požadavku z herního místa do CJ, zpracování v CJ a doručení zpracovaného požadavku zpět 

do IVT nebyl delší než 0,300 s (dále "doba odezvy"). Pokud dojde k překročení doby odezvy, 

systém musí ukončit hru. Doba odezvy musí být závazná pro každý připojený IVT.  

§ 3 

Požadavky na systém určený k provozování internetových her 

(1) Systém určený k provozování internetových her (dále jen „internetový systém“) musí 

umožňovat  

a) evidenci dat, kterými jsou zejména technická data o vnitřních a vnějších změnách 

v systému a finanční data o vložených, vsazených, vyhraných a vyplacených finančních 

prostředcích, jakož i jejich uložení po dobu 5 let následujících po zaevidování údajů, a to 

za každý typ hry v rámci systému samostatně, 

b) zálohování a uložení dat pro případ výpadku jeho funkce a možnost obnovy dat do stavu 

před výpadkem se zajištěním proti zneužití a manipulaci s daty, 

c) vzdálený přístup pro orgán státního dozoru. 

(2) Internetový systém musí umožňovat evidenci posledních 100 000 her tak, aby bylo 

možno kdykoli provést statistické testy potvrzující náhodnost herního procesu, výherního 

podílu a nemožnost předvídání dosažených herních kombinací. 

(3) Server internetového systému (dále jen „SIS“) eviduje veškeré transakce uskutečněné 

v rámci internetového systému a musí umožňovat vyúčtování za každý typ hry v rámci 

internetového systému samostatně. 

(4) SIS může tvořit pouze hlavní server nebo skupina serverů s hardwarovým nebo 

softwarovým generátorem náhodných čísel s délkou periody ≥  264 (dále jen "generátor") 

zabezpečujícím generování náhodného procesu a a je zabezpečena záložním serverem nebo 

skupinou serverů. 

(5) Další servery mimo SIS, jsou-li ve struktuře internetového systému konfigurovány, 

nesmějí ovlivňovat herní vlastnosti a proces SIS.   

(6) SIS může být technicky zajištěn virtualizovaným řešením prostřednictvím virtuálního 

serveru, jehož koncové fyzické datové úložiště se musí nacházet v datovém centru na území 

České republiky. V případě použití virtuálního serveru musí provozovatel vést Evidenční 

složku serveru, včetně prokázání smluvního vztahu s poskytovatelem virtuálního serveru. 

(7) Veškerá data herních transakcí uskutečněných v rámci internetového systému musí 

být zabezpečena proti ztrátě i zneužití a ukládána tak, že 

a) jsou ukládána  nejméně na dvou různých místech, 

b) přístup k datům a serverům, na nichž se nachází, musí podléhat bezpečnostnímu režimu, 

který musí být součástí podkladů pro povolovací řízení a každá jeho  aktualizace musí být 

schválena, 

c) provozovatel musí provádět zálohování dat způsobem, který kdykoli umožní kompletní 

obnovu databáze internetového systému v případě kolapsu celého systému ; interval mezi  

zálohami nesmí být delší než 48 hodin, 

d) provozovatel musí archivovat veškerá data nejméně po dobu 5 let; finanční data musí být 

archivována v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví. 

e) Přenos dat v rámci celého internetového systému musí být z bezpečnostních důvodů 

šifrován délkou slova nejméně 128 bitů na základě otevřených standardů, jako je hash 

MD5 nebo SHA-1. 
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(8) Internetový systém musí pracovat se sítí takových parametrů, aby čas odeslání 

jakéhokoli požadavku z koncového zařízení sázejícího do SIS, zpracování v SIS a doručení 

zpracovaného požadavku zpět do koncového zařízení sázejícího nebyl delší než 0,300 s (dále 

"doba odezvy"). Pokud dojde k překročení doby odezvy, systém musí ukončit hru. Doba 

odezvy musí být závazná pro každé koncové zařízení sázejícího.  

 

§ 4 

Parametry minimálních požadavků na pasivní přístup státního dozoru do dat 

provozovaných technických zařízení v rámci CLS a internetového systému za účelem 

evidence a kontroly finančních toků 

(1) Provozovatel CLS a internetového systému musí na své náklady zajistit orgánu 

státního dozoru nejméně jeden vzdálený nepřetržitý pasivní zabezpečený přístup do CLS ke 

kontrole herních a finančních toků (dále jen „přístup“), a to nejpozději v den zahájení provozu 

technického zařízení, který neumožní ovlivnění žádných parametrů CLS.  

(2) Přístup podle odstavce 1 musí být zajištěn v reálném čase.  

(3) Technické řešení přístupu musí umožnit získání veškerých aktuálních 

i archivovaných dat jednotlivých sázkových her a herních míst v kategoriích  

a) IN,  

b) OUT,  

c) BET,  

d) WIN,  

e) TOTAL IN,  

f) TOTAL OUT všech sázkových her, 

g) výši vyplacených jackpotů,  

h) chybový stav,  

i) servisní zásah,  

j) neoprávněný přístup,  

k) a to jak aktuálních dat z TOTAL jednotlivých herních míst a CLS jako celku, tak dílčí 

statistické údaje jednotlivých kategorií ze kterých se TOTAL skládá, to vše v rámci 

libovolně definovaného časového úseku dle struktury uvedené v Příloze č. 1 této 

vyhlášky. 

§ 5 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ministr financí: 

 

Příloha č. 1 

Detailní podrobnosti o technických specifikacích budou upřesněny poté, co bude známa 

finální podoba poptávané služby (vytvoření informačního systému provozování hazardních 

her) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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VYHLÁŠKA 

ze dne  

o stanovení požadavků na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného 

posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu 

v oblasti provozování hazardních her 

Ministerstvo financí stanoví podle § 132 písm. c) zákona č ……, o hazardních hrách: 

§ 1 

Druhy výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování 

Výstupními dokumenty odborného posuzování a osvědčování (dále jen „výstupní 

dokumenty“) podle § 110 zákona jsou: 

a) inspekční zpráva, 

b) osvědčení o provozuschopnosti, 

c) výpis z osvědčení o provozuschopnosti 

§ 2 

Inspekční zpráva 

Inspekční zpráva musí minimálně obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení pověřené osoby identifikačními údaji podle § 129 zákona, 

b) označení objednatele osvědčení identifikačními údaji podle § 129 zákona, 

c) název, typ a model technického zařízení nebo technického systému, 

d) výrobce hardware, 

e) výrobce software, 

f) popis technického zařízení včetně splnění požadavků zejména jeho fyzického 

zabezpečení, požární bezpečnosti, napojení na informační systém provozování 

hazardních her a zálohování dat, 

g) označení podkladů pro zpracování inspekční zprávy, 

h) výsledek inspekce, 

i) datum vydání inspekční zprávy. 

§ 3 

Osvědčení o provozuschopnosti 

Osvědčení o provozuschopnosti musí minimálně obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení pověřené osoby identifikačními údaji podle § 129 zákona, 

b) označení objednatele osvědčení identifikačními údaji podle § 129 zákona, 

c) druh hazardní hry a její označení 

d) název technického zařízení, 

e) typ technického zařízení, 

f) výrobce technického zařízení, 

g) evidenční číslo modelu technického zařízení, 

h) název, výrobce a evidenční číslo software, 

i) nejvyšší sázka na jednu hru, 

j) nejvyšší výhra z jedné hry, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZTBWZPA)



 

k) výherní podíl, 

l) platnost osvědčení. 

§ 4 

Výpis z osvědčení o provozuschopnosti 

Výpis z osvědčení o provozuschopnosti musí minimálně obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení pověřené osoby identifikačními údaji podle § 129 zákona, 

b) označení objednatele osvědčení identifikačními údaji podle § 129 zákona, 

c) druh hazardní hry a její označení 

d) název technického zařízení, 

e) typ technického zařízení, 

f) výrobce technického zařízení, 

g) evidenční číslo systému, 

h) pořadové číslo výpisu, 

i) evidenční číslo terminálu, 

j) název, výrobce a evidenční číslo software, 

k) nejvyšší sázka na jednu hru, 

l) nejvyšší výhra z jedné hry, 

m) výherní podíl, 

n) platnost osvědčení. 

§ 5 

Poskytování výstupních dokumentů orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti 

provozování hazardních her 

Provozovatelé hazardních her, osoby pro ně činné a žadatelé o vydání základního povolení 

poskytují orgánům vykovávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her 

výstupní dokumenty pro účely: 

a) vedení správních řízení o vydání základního povolení, 

b) vedení správních řízení o vydání povolení k umístění herního prostoru, 

c) výkon státního dozoru v oblasti provozování hazardních her, 

d) vedení řízení o uložení sankce za protiprávní jednání vymezené v zákoně. 

§ 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ministr financí: 
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VYHLÁŠKA 

ze dne  

o rozsahu technických parametrů pro informační systém provozování hazardních her, 

požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat, požadavků přenášených 

dat, způsob přenosu dat, zajištění telekomunikačního datového spojení a jejich 

technické parametry 

Ministerstvo financí stanoví podle § 132 písm. d) zákona č ……, o hazardních hrách: 

§ 1 

Technické parametry informačního systému provozování hazardních her 

(1) Informační systém provozování hazardních her (dále jen „informační systém“) musí 

být tvořen serverem, který zajišťuje uložení a dohledatelnost dat po dobu 5 let po skončení 

účetního období. 

(2) Data obsažená na serveru musejí být zabezpečena a šifrována, podrobnosti stanoví 

Příloha č. 1 této vyhlášky.  

(2) Informační systém uvedený v odstavci 1 musí provádět zálohování dat způsobem, 

který kdykoli umožní kompletní obnovu databáze v případě poruchy celého systému; interval 

mezi zálohami nesmí být delší než 48 hodin.  

§ 2 

Rozsah ukládaných dat 

(1) Provozovatelé hazardních her předávají do informačního systému následující herní 

a finanční data: 

a) IN,  

b) OUT,  

c) BET,  

d) WIN,  

e) TOTAL IN,  

f) TOTAL OUT všech sázkových her, 

g) výši vyplacených jackpotů,  

h) chybový stav,  

i) servisní zásah,  

j) neoprávněný přístup,  

k) a to jak aktuálních dat z TOTAL jednotlivých herních pozic a softwarového herního 

systému, tak dílčí statistické údaje jednotlivých kategorií ze kterých se TOTAL skládá, to 

vše v rámci libovolně definovaného časového úseku dle struktury uvedené v Příloze č. 2 

této vyhlášky. 

§ 3 

Zabezpečení ukládaných dat 

(1) Veškerá data uložená v informačním systému musí být zabezpečena proti jejich zneužití. 
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(2) Bližší podmínky šifrování dat na serveru informačního systému jsou v Příloze č. 2 této 

vyhlášky. 

§ 4 

Způsob přenosu dat do informačního systému 

(1) Do informačního systému předávají provozovatelé hazardních her herní a finanční data 

prostřednictvím jedinečného přístupu vázaného na uživatelskou roli provozovatele hazardní 

hry. 

(2) Uživatelská role provozovatele hazardní hry musí umožňovat šifrované a zabezpečené 

ukládání herních a finančních dat provozovatele do informačního systému. 

(3) Technická specifikace uživatelské role provozovatele hazardní hry je obsažena 

v Příloze č. 3 této vyhlášky. 

§ 5 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

Ministr financí: 

 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

 

Detailní podrobnosti o technických specifikacích budou upřesněny poté, co bude známa 

finální podoba poptávané služby (vytvoření informačního systému provozování hazardních 

her) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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