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150 00 Praha 5 - Smíchov 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 10 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), projednalo podání obchodní společnosti W.G.G. a.s., IČ: 29120764, se sídlem 
Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „provozovatel“), a to žádost ve věci 
povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona, doručenou dne 
20. 7. 2017, a rozhodlo tak, že podle ustanovení § 87 zákona 
 

I.  
uděluje základní povolení k provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona 
(dále jen „technická hra“); 

II.  
schvaluje zařízení s názvem DRGT systém, verze softwaru 6.5, s hlavními servery drHARM 
evidenčního čísla acra07 a drREPORTS evidenčního čísla acra08, umístěnými v datových centrech 
DATACENTRUM 1 a 2 na adresách Mahlerovy sady 2699/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov a Skokanská 
2117/1, 169 00 Praha 6 - Strahov, které bylo kladně posouzeno pověřenou osobou Odborným 
posouzením č. 704493-01/01 ze dne 28. 11. 2017 a Osvědčeními o provozuschopnosti č. # 2575.17/1 
až č. # 2575.17/17 (dále jen „zařízení“), jehož prostřednictvím bude provozována technická hra, 
přičemž technická hra bude sázejícím zpřístupněna pouze prostřednictvím technických zařízení ve 
smyslu ustanovení § 42 odst. 3 zákona, jimiž se rozumí technické, funkčně nedělitelné a programově 
řízené mechanické, elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné technické zařízení přímo 
obsluhovaného sázejícím, a to typu: 



 

Příslušná 
hazardní hra 

Typ 
koncového zařízení 
technické hry 

Limity technické hry a herní měna Technická hra provozovaná prostřednictvím 
technického zařízení  

válcová hra VHP  APEX EVOLUTION  Herna nejvyšší sázka: 100 Kč 
Herna nejvyšší výhra: 50 000 Kč 
Kasino nejvyšší sázka: 1 000 Kč 
Kasino nejvyšší výhra: 500 000 Kč 
Herní měna CZK  
 

Apex Arriva 
Apex Bars and Sevens 
Apex Casanova 
Apex Cash Runner 
Apex El Toro 
Apex Full Moon 
Apex Hypno Hippo 
Apex Legend Of The Sphinx 
Apex Leonardo’s Code 
Apex Mozart Deluxe 
Apex Nemo 
Apex Ocean Tale 
Apex Ocean Tale 2 
Apex Phoenicia 
Apex Pirates 
Apex Red Hot 20 
Apex Red Hot 20 Xtreme 
Apex Red Hot 40 
Apex Red Hot 40 Xtreme 
Apex Red Hot Burning 
Apex Red Hot Fruits 
Apex Red Hot Fruits 2 
Apex Rio Grande 
Apex Royal Fruits 
Apex Sealed With A Kiss 
Apex Spanish Gold 
Apex Star Fire 
Apex The Golden Bear 
Apex Thirteen 
Apex Total Hot 7 
Apex Wonderland 
Bear Tracks 
Blazing Gems 
Book Of The 7 Seas 
Eye Of The Dragon 
Fabulous 81 
Hold Your Horses 
Mayan Moons 
Plenty Of Gems 40 
Queen Cleopatra 
Reel Attraction 
The Lady Of Wall Street 

válcová hra VHP  APEX MULTI MAGIC Herna nejvyšší sázka: 100 Kč 
Herna nejvyšší výhra: 50 000 Kč 
Kasino nejvyšší sázka: 1 000 Kč 
Kasino nejvyšší výhra: 500 000 Kč 
Herní měna CZK  
 
 

American Hot Slot 
American Hot Slot 27 
Apex Always Lucky 
Apex Arriva 
Apex Bars and Sevens 
Apex Big Red 7 
Apex Boom 
Apex Casanova 
Apex Cash Runner 
Apex Drop 
Apex El Toro 
Apex Full Moon 
Apex Hypno Hippo 
Apex Jester‘s Luck 
Apex Legend Of The Sphinx 
Apex Leonardo’s Code 
Apex Linemania 
Apex Money Time 
Apex Mozart 
Apex Ocean Tale 



Apex Phoenicia 
Apex Pirates 
Apex Red Hot Fruits 
Apex Red Hot Fruits 2 
Apex Rio Grande 
Apex Sealed With A Kiss 
Apex Secret Of The Gold Mask 
Apex Spanish Gold 
Apex Star Fire 
Apex The Golden Bear 
Apex Thirteen 
Apex Total Hot 7 
Apex Wildtastic 
Apex Wizard 
Bank Raid 
Big Boss 
Burning Joker 27 
Circus 
Dragon Coins 
Gold Mine 
Golden Age 
Golden Bells 
Hot Runners 81 
Jupiter Thunder 
Little Devil 5 
Midnight Gambler 
Nemo’s Revenge 
Neon Star 
Red Hot Fruits 7 
Silk Road 
Sphinx Mysteries 
Super Boom 
Total Hot Deluxe 
Viking 
Western Wild Jolly 
Wild Fire 
Wild Shots 

válcová hra VHP  APEX EVOLUTION  Herna nejvyšší sázka: 3,6 € 
Herna nejvyšší výhra: 1 850 € 
Kasino nejvyšší sázka: 30 € 
Kasino nejvyšší výhra: 18 500 € 
Herní měna EUR  
 

Apex Arriva 
Apex Bars and Sevens 
Apex Casanova 
Apex Cash Runner 
Apex El Toro 
Apex Full Moon 
Apex Hypno Hippo 
Apex Legend Of The Sphinx 
Apex Leonardo’s Code 
Apex Mozart Deluxe 
Apex Nemo 
Apex Ocean Tale 
Apex Ocean Tale 2 
Apex Phoenicia 
Apex Pirates 
Apex Red Hot 20 
Apex Red Hot 20 Xtreme 
Apex Red Hot 40 
Apex Red Hot 40 Xtreme 
Apex Red Hot Burning 
Apex Red Hot Fruits 
Apex Red Hot Fruits 2 
Apex Rio Grande 
Apex Royal Fruits 
Apex Sealed With A Kiss 
Apex Spanish Gold 
Apex Star Fire 
Apex The Golden Bear 
Apex Thirteen 
Apex Total Hot 7 
Apex Wonderland 



Bear Tracks 
Blazing Gems 
Book Of The 7 Seas 
Eye Of The Dragon 
Fabulous 81 
Hold Your Horses 
Mayan Moons 
Plenty Of Gems 40 
Queen Cleopatra 
Reel Attraction 
The Lady Of Wall Street 

válcová hra VHP  APEX MULTI MAGIC Herna nejvyšší sázka: 3,6 € 
Herna nejvyšší výhra: 1 850 € 
Kasino nejvyšší sázka: 30 € 
Kasino nejvyšší výhra: 18 500 € 
Herní měna EUR  
 
 

American Hot Slot 
American Hot Slot 27 
Apex Always Lucky 
Apex Arriva 
Apex Bars and Sevens 
Apex Big Red 7 
Apex Boom 
Apex Casanova 
Apex Cash Runner 
Apex Drop 
Apex El Toro 
Apex Full Moon 
Apex Hypno Hippo 
Apex Jester‘s Luck 
Apex Legend Of The Sphinx 
Apex Leonardo’s Code 
Apex Linemania 
Apex Money Time 
Apex Mozart 
Apex Ocean Tale 
Apex Phoenicia 
Apex Pirates 
Apex Red Hot Fruits 
Apex Red Hot Fruits 2 
Apex Rio Grande 
Apex Sealed With A Kiss 
Apex Secret Of The Gold Mask 
Apex Spanish Gold 
Apex Star Fire 
Apex The Golden Bear 
Apex Thirteen 
Apex Total Hot 7 
Apex Wildtastic 
Apex Wizard 
Bank Raid 
Big Boss 
Burning Joker 27 
Circus 
Dragon Coins 
Gold Mine 
Golden Age 
Golden Bells 
Hot Runners 81 
Jupiter Thunder 
Little Devil 5 
Midnight Gambler 
Nemo’s Revenge 
Neon Star 
Red Hot Fruits 7 
Silk Road 
Sphinx Mysteries 
Super Boom 
Total Hot Deluxe 
Viking 
Western Wild Jolly 
Wild Fire 
Wild Shots 



válcová hra VHP PREMIUM V+ 
GAMINATOR 6T CZK 

Herna nejvyšší sázka: 100 Kč 
Herna nejvyšší výhra: 50 000 Kč 
Kasino nejvyšší sázka: 1 000 Kč 
Kasino nejvyšší výhra: 500 000 Kč 
Herní měna CZK 
 

African Simba CZK 
Age of Pharaoh´s CZK 
Bee Wild CZK 
Big Chief CZK 
Bonus Maximus CZK 
Book of Maya CZK 
Book of Ra deluxe 6 CZK 
Book of Ra deluxe Two CZK 
Book of Ra deluxe CZK 
Buffalo Thunder CZK 
Derby Royale CZK 
El Toro CZK 
Fixed Book of Ra deluxe CZK 
Flame Dancer CZK 
Fruit King CZK 
Gate of Ra CZK 
Golden Ark CZK 
Happy Serengeti CZK 
Chamillions CZK 
Chicago CZK 
Jewels Divine CZK 
Lions CZK 
Lord of the Ocean CZK 
Lucky Bucks CZK 
Lucky Lady´s Charm deluxe CZK 
Northern Light CZK 
Pharaoh´s Ring CZK 
Pharaoh´s Tomb CZK 
Pinocchio CZK 
Plenty of Fruit 20 Hot CZK 
Plenty of Fruit 40 CZK 
Plenty on Twenty Hot CZK 
Power Stars CZK 
Pure Jewels CZK 
Rapa Nui CZK 
Reel Riders CZK 
Rich Witch CZK 
Roaring Forties CZK 
Salon Rouge CZK 
Sizzling 6 CZK 
Sizzling Gold CZK 
Sizzling Hot deluxe CZK 
Spinning Reels CZK 
The Big Catch CZK 
Tiki Island CZK 
Treasure Gate CZK 
Treasure Seasons CZK 
Ultra Star CZK 
Waikiki Beach CZK 
Wings of Fire CZK 

válcová hra VHP PREMIUM V+ 
GAMINATOR 6T DEV 

Kasino nejvyšší sázka: 30 € 
Kasino nejvyšší výhra: 18 500 € 
Herní měna EUR 
 

African Simba DEV 
Age of Pharaoh´s DEV 
Bee Wild DEV 
Big Chief DEV 
Bonus Maximus DEV 
Book of Maya DEV 
Book of Ra deluxe 6 DEV 
Book of Ra deluxe Two DEV 
Book of Ra deluxe DEV 
Buffalo Thunder DEV 
Derby Royale DEV 
El Toro DEV 
Fixed Book of Ra deluxe DEV 
Flame Dancer DEV 
Fruit King DEV 
Gate of Ra DEV 
Golden Ark DEV 
Happy Serengeti DEV 



 
III.  

stanoví, že prostřednictvím zařízení budou provozovány technické hry vyjmenované  
ve výroku II.;  
 

IV.  
schvaluje herní plán výše uvedených technických her uvedených ve výroku III., které jsou nedílnou 
součástí tohoto rozhodnutí; 

 
V.  

a stanoví následující podmínky jejich provozování:  
 
1. Provozovatel oznámí nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením nebo ukončením provozování 

každého koncového zařízení technické hry ve vztahu k hernímu prostoru tuto skutečnost, tedy 
oznámení o zahájení nebo ukončení technické hry v herním prostoru, celnímu úřadu, který 
vykonává působnost v místě, kde je herní prostor umístěn podle § 116 zákona ve spojení s § 6 a § 
8 odst. 1 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „místně příslušný celní úřad“). Oznámení obsahuje zejména výrobní číslo koncového 
zařízení technické hry, název a adresu herního prostoru a datum zahájení nebo ukončení provozu 
každého koncového zařízení technické hry. Provozuje-li provozovatel v herním prostoru koncová 
zařízení technické hry povolená podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění účinném ke dni jeho zrušení (dále jen „loterní zákon“), uvede v oznámení 
i výrobní čísla těchto koncových zařízení s uvedením počtu herních pozic. Oznámení se zasílá 
prostřednictvím datové zprávy 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 ČR. Není-li formulář dostupný, 

Chamillions DEV 
Chicago DEV 
Jewels Divine DEV 
Lions DEV 
Lord of the Ocean DEV 
Lucky Bucks DEV 
Lucky Lady´s Charm deluxe DEV 
Northern Light DEV 
Pharaoh´s Ring DEV 
Pharaoh´s Tomb DEV 
Pinocchio DEV 
Plenty of Fruit 20 Hot DEV 
Plenty of Fruit 40 DEV 
Plenty on Twenty Hot DEV 
Power Stars DEV 
Pure Jewels DEV 
Rapa Nui DEV 
Reel Riders DEV 
Rich Witch DEV 
Roaring Forties DEV 
Salon Rouge DEV 
Sizzling 6 DEV 
Sizzling Gold DEV 
Sizzling Hot deluxe DEV 
Spinning Reels DEV 
The Big Catch DEV 
Tiki Island DEV 
Treasure Gate DEV 
Treasure Seasons DEV 
Ultra Star DEV 
Waikiki Beach DEV 
Wings of Fire DEV 



oznámení se zasílá v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis 
spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Povinnost oznámit ukončení provozování předem neplatí 
pro ukončení provozování z důvodu mimořádných událostí, které brání splnění této povinnosti. 
V tomto případě musí být povinnost splněna bezodkladně poté, co k ukončení provozování 
z důvodu mimořádných událostí dojde společně s uvedením důvodu, k jaké mimořádné události 
došlo. 

2. Provozovatel označí servery zařízení a jednotlivá koncová zařízení ve smyslu vyhlášky č. 208/2017 
Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 
provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich 
technické parametry (dále jen „vyhláška č. 208/2017 Sb.“), registrační známkou, a to nejpozději 
v okamžiku zahájení provozování. V případě poškození registrační známky, které znemožňuje její 
přečtení, provozovatel zajistí neprodleně její náhradu. 

3. Provozovatel provozuje technickou hru pouze prostřednictvím zařízení s platnými výstupními 
dokumenty odborného posuzování a osvědčování, vystavenými pověřenou osobou v souladu 
s vyhláškou ministerstva č. 439/2016 Sb., o požadavcích na minimální náležitosti výstupních 
dokumentů odborného posuzování a osvědčování a jejich poskytování orgánům vykonávajícím 
státní správu v oblasti provozování hazardních her. Pokud má po dobu právních účinků 
základního povolení technické hry dojít k uplynutí platnosti výstupních dokumentů odborného 
posouzení a osvědčení o provozuschopnosti doložených jako podklad pro vydání základního 
povolení ministerstvu, provozovatel předloží nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti těchto 
dokumentů ministerstvu novou výstupní dokumentaci odborného posouzení a osvědčení 
o provozuschopnosti vztahující se k zařízení tak, aby byla po celou dobu trvání právních účinků 
základního povolení doložena platná výstupní dokumentace. Pokud má po dobu právních účinků 
povolení k umístění herního prostoru dojít k uplynutí platnosti osvědčení o provozuschopnosti 
koncového zařízení technické hry, provozovatel předloží nejpozději 30 dnů před uplynutím 
platnosti tohoto dokumentu správnímu orgánu, který vydal povolení k umístění herního 
prostoru, nové osvědčení o provozuschopnosti koncového zařízení technické hry tak, aby byla po 
celou dobu trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru doložena platná výstupní 
dokumentace. 

4. Provozovatel provozuje technické hry uvedené ve výroku III. a zařízení ve verzi softwaru, 
technické specifikaci hardwaru a v souladu s požadavky na zařízení, jejichž prostřednictvím jsou 
provozovány hazardní hry, a na ochranu a uchovávání herních a finančních dat tak, jak bylo 
zařízení posouzeno a schváleno výše uvedenými výstupními dokumenty odborného posuzování 
a osvědčování, a to ve vztahu ke všem parametrům, jejichž shoda s požadavky podle zákona byla 
v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 zákona ověřována. 

5. Provozovatel provozuje zařízení a koncová zařízení v souladu s vyhláškou č. 208/2017 Sb. 

6. Pokud provozovatel na herní pozici koncového zařízení technické hry anebo na jiném obdobném 
zařízení v herním prostoru nabízí účast na tzv. „play for fun“ verzi her (tedy takových her, kde 
není vyžadován vklad a nelze vyplatit výhru), které jsou názvem nebo grafickou vizualizací shodné 
s hrami technické hry provozovanými na základě tohoto základního povolení, musí zajistit, 
aby algoritmus generování výsledku a ostatní parametry těchto her odpovídaly algoritmu 
generování výsledku a ostatním parametrům her technické hry. 

7. Pokud má dojít k plánované dočasné odstávce zařízení (např. z důvodu nasazování nové verze 
softwaru po předchozím schválení ministerstva) oznámí provozovatel tuto skutečnost nejpozději 
24 hodin předem místně příslušnému celnímu úřadu v případě dopadů na provozování technické 
hry způsobem uvedeným ve výroku V. bodě 1 a dále o tom vhodným způsobem informuje 
v herním prostoru. V případě odstávky zařízení z důvodu mimořádných událostí musí být tato 
povinnost splněna bezodkladně poté, co provozovatel odstávku zjistí společně s uvedením 
důvodu, k jaké mimořádné události došlo. Dojde-li v tomto důsledku k přerušení provozování 



herních pozic koncového zařízení technické hry, spojí provozovatel oznámení podle tohoto bodu 
s oznámením o přerušení provozu herních pozic koncových zařízení technické hry podle výroku V. 
bodu 35.  

8. Provozovatel vede knihy oprav evidující stručný záznam o každé kontrole a opravě či jiném 
zásahu do serveru zařízení, do jeho softwaru nebo do koncového zařízení technické hry, kterou 
spolupodepisuje provozovatelem k tomu pověřená osoba a způsobilý servisní technik, který 
kontrolu, opravu či jiný zásah provedl. Provozovatel rovněž uchovává podklady související 
s vedením knihy oprav, jimiž se rozumí zejména pověření k činnosti dle tohoto bodu a dokumenty 
prokazující způsobilost servisního technika, a to po celou dobu platnosti základního povolení 
a poté alespoň po dobu 5 let. Pokud se jedná o kontrolu, opravu či jiný zásah do koncového 
zařízení technické hry, eviduje provozovatel záznam podle tohoto bodu v knize oprav umístěné 
v konkrétním herním prostoru, kde je koncové zařízení technické hry umístěno. 

9. Provozovatel nezpřístupní přihlašovací údaje do webové služby pro ověření totožnosti a věku 
osob žádajících o registraci, které obdržel v návaznosti na vydání základního povolení, žádné třetí 
osobě a v rámci své organizační struktury zajistí, aby byly přihlašovací údaje známy výhradně 
osobám, které zajišťují technickou infrastrukturu registrace a to tak, aby nemohlo dojít k jejich 
zneužití. Provozovatel je oprávněn využívat webovou službu výhradně v rámci registrace. 

10. Registrace do technické hry může být provozovatelem zahájena vždy pouze na základě konkrétní 
žádosti osoby žádající o registraci. 

11. V místech, kde provozovatel zajišťuje registraci, a to i jen dočasně, musí být provozovatelem 
umístěno viditelné upozornění na zákaz účasti na hazardních hrách a registrace osob mladších 18 
let a varování, že účast na hazardní hře může být škodlivá.  

12. Provozovatel zajistí, že účastnit se technické hry prostřednictvím uživatelského konta nebude 
osoba odlišná od účastníka hazardní hry, kterému bylo takové uživatelské konto zřízeno. 

13. Provozovatel nestanoví další podmínky upravující účast na technické hře a pravidla povolených 
technických her nad rámec herního plánu, a to s výjimkou zmírnění limitů vkladů a výběrů 
z uživatelského konta a na uživatelské konto, pokud je tato možnost v herním plánu výslovně 
upravena. Pokud provozovatel vydává návštěvní řád nebo jiný obdobný dokument, nesmí být 
podmínky v něm stanovené v rozporu s herním plánem. 

14. Provozovatel zajistí, že si osoba žádající o registraci jednotlivě nastaví nebo jednotlivě odmítne 
sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 zákona a že účastníku hazardní hry nebude umožněna 
účast na technické hře, pokud by tím nebylo dodrženo sebeomezující opatření nastavené podle § 
15 odst. 2 zákona účastníkem hazardní hry. Zmírní-li účastník hazardní hry sebeomezující 
opatření, je provozovatel povinen provést změnu nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne 
změny sebeomezujícího opatření. Zpřísní-li účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, je 
provozovatel povinen provést změnu neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku 
změny sebeomezujícího opatření. Provozovatel nesmí v souvislosti s nastavením sebeomezujících 
opatření činit žádná sdělení, která by mohla vést k jejich neuplatnění nebo mírnějším 
nastavením. 

15. Herní měna a limity maximální sázky a výhry technických her jsou stanoveny ve výroku II. tohoto 
rozhodnutí.  

16. K přepočtu herní měny pro účely zjištění dodržení limitu maximální sázky a výhry, nejvyšší 
hodinové prohry a pro účely sebeomezujících opatření se použije kurz stanovený podle herního 
plánu ke dni, kdy byly konstrukční prvky předmětem odborného posouzení. Pakliže dojde 
k vychýlení kurzu o více než 10 % po dobu delší jak 30 kalendářních dnů, požádá provozovatel 
o změnu základního povolení a doloží k tomuto podání aktualizované dokumenty odborného 
posouzení a osvědčení o provozuschopnosti reflektující nově stanovený kurz. 



17. Grafická vizualizace nevýherních kombinací technické hry musí odpovídat skutečným 
pravděpodobnostem zobrazení konkrétních symbolů nebo jiného výsledku hry. 

18. Provozovatel neposkytne, a to ani prostřednictvím třetí osoby, úvěr nebo zápůjčku na úhradu 
vkladu do hazardní hry. 

19. Provozovatel eviduje peněžní prostředky vložené na uživatelských kontech odděleně 
od peněžních prostředků provozovatele. 

20. Veškeré účetní případy uskutečňované v souvislosti s provozováním technické hry musí být 
provozovatelem účtovány odděleně od jiného podnikání provozovatele a evidovány dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

21. Provozovatel v případě odkladu výplaty peněžních prostředků z uživatelského konta (např. 
z důvodu nedostatku hotovosti v pokladně herního prostoru) vystaví účastníkovi hazardní hry 
potvrzení o nevyplacení peněžních prostředků z uživatelského konta. Toto potvrzení obsahuje 
alespoň identifikační údaje provozovatele, název a adresu herního prostoru, jméno, příjmení, 
datum narození a bydliště účastníka hazardní hry, důvod nevyplacení peněžních prostředků 
bezodkladně, datum a čas, od kdy si může peněžní prostředky vyzvednout, jméno, příjmení, 
funkce a podpis pověřené osoby provozovatele. Odklad výplaty peněžních prostředků nesmí být 
delší než 60 dnů ode dne podání žádosti o jejich vyplacení. Vyplacení peněžních prostředků nelze 
podmiňovat předložením potvrzení podle předchozí věty. Nevyplacené peněžní prostředky 
z uživatelského konta provozovatel eviduje na uživatelském kontě do doby jejich vyplacení. 

22. Výhru z jedné hry technické hry ve smyslu § 50 zákona, která byla vyplacena na uživatelské 
konto, provozovatel vyplácí a doprovodné plnění ke hře přijímá pouze ve stejné herní měně, ve 
které byla přijata sázka. Ostatní plnění může provozovatel účastníku hazardní hry vrátit pouze ve 
shodné měně, ve které ostatní plnění přijal.  

23. Provozovatel přijme taková opatření, aby kdykoliv po celou provozní dobu byla v herním prostoru 
přítomna pověřená osoba provozovatelem oprávněná jednat v provozních záležitostech herního 
prostoru s místně příslušným celním úřadem. Pověření k činnosti dle předchozí věty, nebo jeho 
kopie, je v herním prostoru k dispozici. Provozovatel na vyžádání místně příslušného celního 
úřadu bezodkladně seznámí tímto úřadem pověřené osoby s problematikou a provozováním 
technické hry, jejími kontrolními mechanismy, s funkčností monitorovacího zařízení a se způsoby 
zabezpečení kamerových záznamů ve smyslu § 72 odst. 5 zákona. Provozovatel na vyžádání 
místně příslušného celního úřadu poskytne software či zařízení nezbytné pro kontrolu 
kamerových záznamů místně příslušným celním úřadem.  

24. Provozovatel zajistí v herním prostoru takové rozmístění kamer a kvalitu a detail záznamu, aby 
bylo možné rozpoznat osoby vstupující a pohybující se v herním prostoru, a aby ze záznamu byly 
patrné veškeré herní pozice koncových zařízení technické hry, zda jsou koncová zařízení 
technické hry v provozu a zda je na nich prováděna hra. 

25. Provozovateli musí po celou dobu trvání právních účinků povolení k umístění herního prostoru 
svědčit oprávnění k užívání celého herního prostoru. 

26. Provozovatel provozuje koncová zařízení technické hry v samostatném, stavebně odděleném 
prostoru, tedy místnosti nebo souboru místností ve smyslu § 3 písm. h) vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
za který lze považovat pouze prostor disponující samostatným vchodem přímo z ulice nebo 
z veřejně přístupné vnitřní části budovy, která není provozovnou ve smyslu zákona č. 455/1991 
Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo 
jiného právního předpisu či za herní prostor ve smyslu zákona s výjimkou hotelových herních 
prostorů. 



27. Od zahájení provozu herního prostoru musí být prostor schválen k tomuto účelu příslušným 
stavebním úřadem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

28. Provozovatel zajistí, aby v herním prostoru byl k dispozici stejnopis nebo jeho úředně ověřená 
kopie účinného povolení k umístění herního prostoru, a na vyžádání jej bezodkladně předloží 
místně příslušnému celnímu úřadu.  

29. Disponuje-li koncové zařízení technické hry více herními pozicemi, zahájí provozovatel provoz 
všech herních pozic koncového zařízení technické hry současně. Každá herní pozice musí být 
viditelně označena výrobním číslem nebo jiným jedinečným identifikátorem herní pozice. 

30. V herním prostoru provozovatel umístí ode dne zahájení provozování technické hry alespoň 
takový počet koncových zařízení technické hry uvedených v povolení k umístění herního prostoru 
a případně povolených provozovateli podle loterního zákona, jejichž herní pozice v souhrnu 
splňují zákonem stanovený počet. 

31. V případě, že povolení k umístění kasina nenabude právní moci ve všech jeho výrocích z důvodu 
podání opravného prostředku, je provozovatel oprávněn provozovat ode dne oznámení 
o zahájení provozu pouze takový počet herních pozic koncových zařízení technické hry 
v návaznosti na počet hracích stolů živé hry provozovaných po celou provozní dobu kasina 
uvedené v té části výroku, která již právní moci nabyla. 

32. Provozovatel provozuje v herním prostoru herní pozice koncových zařízení technické hry po celou 
provozní dobu uvedenou v povolení k umístění herního prostoru ode dne zahájení jejich provozu 
podle výroku V. bodu 1. V případě, že plnění povinnosti zabrání překážka mimořádné události 
nebo plánovaná odstávka zařízení podle výroku V. bodu 7, oznámí provozovatel podle výroku V. 
bodu 35 tuto skutečnost. Pokud má překážka mimořádné události za následek nedodržení 
zákonem stanoveného počtu herních pozic koncových zařízení technické hry v herně, uzavře 
provozovatel celý herní prostor. Pokud má překážka mimořádné události za následek nedodržení 
zákonem stanoveného počtu herních pozic koncových zařízení technické hry v kasinu, přeruší 
provozovatel provoz technické hry v kasinu do doby obnovení jejich provozování. 

33. Při přerušení provozování hracích stolů živé hry provozovaných po celou provozní dobu kasina 
provozovatel přeruší provozování odpovídajícího počtu herních pozic koncových zařízení 
technické hry vzhledem k počtu hracích stolů živé hry, jejichž provoz byl přerušen, a to na dobu, 
než dojde k opětovnému zahájení provozu hracích stolů živé hry provozovaných po celou 
provozní dobu. Tuto skutečnost provozovatel oznámí podle výroku V. bodu 35. 

34. Pozbydou-li povolení, na základě kterých jsou koncová zařízení technické hry povolená podle 
loterního zákona provozována, právních účinků, přeruší provozovatel provozování celého herního 
prostoru, pokud počet provozovaných herních pozic koncových zařízení technické hry v herním 
prostoru nesplňuje počty uvedené v zákoně, a to do doby, než dojde k zahájení provozování 
zákonného počtu herních pozic koncových zařízení technické hry provozovaných na základě 
povolení k umístění herního prostoru. Tuto skutečnost provozovatel oznámí podle výroku V. 
bodu 35. 

35. Dojde-li k plánovanému přerušení provozování podle výroku V. bodů 32 a 34, oznámí 
provozovatel místně příslušnému celnímu úřadu způsobem  podle výroku V. bodu 1 nejpozději do 
24 hodin před vznikem překážky provozování tuto skutečnost. Dojde-li k  přerušení provozování 
z důvodu mimořádné události podle výroku V. bodů 32 a 33, oznámí provozovatel bezodkladně 
poté, co k přerušení provozování z tohoto důvodu dojde, místně příslušnému celnímu úřadu 
způsobem podle výroku V. bodu 1 tuto skutečnost. Oznámení o přerušení provozování obsahuje 
zejména název a adresu herního prostoru, důvod a okamžik přerušení provozu konkrétních 
herních pozic koncových zařízení technické hry identifikovaných jejich výrobním číslem spolu 
s předpokládaným datem obnovy provozu.  



36. Provozovatel zašle do 5 pracovních dnů od obnovení provozování místně příslušnému celnímu 
úřadu způsobem podle výroku V. bodu 1 oznámení o obnovení provozu, které obsahuje zejména 
název a adresu herního prostoru, důvod a okamžik přerušení provozování konkrétních herních 
pozic koncových zařízení technické hry identifikovaných jejich výrobním číslem a datum obnovení 
provozování a v případě přerušení z důvodu mimořádné události podle výroku V. bodu 35 dále 
protokol o přerušení provozování herních pozic koncového zařízení technické hry vystavený 
k tomu oprávněnou osobou zajišťující odborný servis s uvedením specifikace dané poruchy a data 
opravy, po němž jsou způsobilé provozu.  

37. Provozovatel nezahájí provozování herního prostoru na základě vydaného povolení k umístění 
herního prostoru, pokud je před zahájením provozování herního prostoru zahájeno provozování 
hazardní hry, která nesmí být v herním prostoru provozována nebo by její provozování bránilo 
v řádném provozu herního prostoru, a to do doby, než nabude právní moci rozhodnutí o zrušení 
povolení k provozování takové hazardní hry, nebo bude ukončen provoz místa, kde je umožněna 
účast na kurzové sázce, loterii nebo totalizátorové hře. 

38. Provozovatel dodržuje schéma kamerového systému, které splňuje podmínky kladené na 
monitorování herního prostoru zákonem.  

39. Provozovatel zajistí, že počítadla podle ustanovení § 14 vyhlášky č. 208/2017 Sb., která jsou 
umístěna v koncovém zařízení, které obsahuje generátor náhodných čísel, zaznamenávají součty 
jednotlivých skupin herních a finančních dat určených k uchovávání na místě. Skupinami herních 
a finančních dat určených k uchovávání na místě se rozumí počet her technické hry podle § 50 
hazardní hry, výše všech sázek vložených do hry technické hry podle § 50 zákona o hazardních 
hrách, výše všech výher připsaných na uživatelské konto na základě zobrazení výherní 
kombinace, výše všech peněžních prostředků vložených do koncového zařízení technické hry v 
hotovosti, bezhotovostním převodem nebo na základě zůstatku peněžních prostředků na 
uživatelském kontu, výši všech peněžních prostředků, které byly z koncového zařízení technické 
hry vyplaceny prostřednictvím pověřené osoby provozovatele jako zůstatek, případně část 
zůstatku uživatelského konta nebo byly v okamžiku odhlášení z koncového zařízení technické hry 
převedeny ke zbývajícímu zůstatku na uživatelském kontě. 
 

40. Provozovatel na své náklady zajistí zabezpečený, vzdálený přístup k serveru zařízení (dále jen 
„vzdálený přístup“), který poskytuje chronologický přehled o následujících herních a finančních 
datech technické hry, a zároveň jejich zobrazení a filtrování, a to neprodleně od jejich vzniku 
alespoň po dobu 5 let, podle jednotlivých níže uvedených kategorií a podkategorií za volitelné 
časové období s přesností na minutu, hodinu, den (00:00 – 24:00) a kalendářní měsíc, a to 

I. ve vztahu k označení vzdáleného přístupu 

1. identifikační číslo provozovatele, nebo, nebylo-li identifikační číslo provozovateli 
přiděleno, vlastní číslo provozovatele, jež bylo provozovateli přiděleno v souvislosti 
s udělením základního povolení, 

2. název nebo obchodní firma provozovatele, 
3. druh hazardní hry; 

 
II. ve vztahu ke každé hře technické hry podle § 50 zákona o hazardních hrách 

 
1. jedinečný identifikátor hry technické hry, 
2. datum a čas zahájení hry, 
3. název konkrétní technické hry uvedený v základním povolení, 
4. jedinečný identifikátor herního prostoru,  
5. druh herního prostoru, ve kterém je hra technické hry provozována, 
6. adresa herního prostoru, 



7. jedinečný identifikátor herní pozice koncového zařízení technické hry, 
8. každá sázka, nebo každá její část s uvedením následujícího: 

a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, 
b) jedinečný identifikátor uživatelského konta, 
c) výše sázky, nebo její části, 
d) datum a čas přijetí sázky, nebo její části, 
e) výše každých jednotlivých snížení sázky, nebo její části na základě opravy, 
f) datum a čas každé této opravy, 
g) ukazatel A1, kterým je výše sázky, nebo její části, případně výše sázky, nebo její části 

po sníženích na základě oprav, 
h) datum a čas rozhodný pro ukazatel A1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo její 

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

9. každá výhra vyplacená účastníkovi hazardní hry s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na výhru, 
b) výše vyplacené výhry, 
c) datum a čas vyplacení výhry, 
d) výše každých jednotlivých snížení vyplacené výhry na základě opravy, 
e) datum a čas každé této opravy, 
f) ukazatel B1, kterým je výše vyplacené výhry, případně výše vyplacené výhry po 

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

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

s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 
b) ukazatel A2, kterým je výše části sázky, která byla provozovatelem dodatečně přijata 

na základě opravy, 
c) datum a čas rozhodný pro ukazatel A2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí, 

11. každá část výhry, která byla provozovatelem dodatečně vyplacena na základě opravy, 
s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, na jejímž základě vznikl nárok na výhru, 
b) ukazatel B2, kterým je výše části výhry, která byla provozovatelem dodatečně 

vyplacena na základě opravy, 
c) datum a čas rozhodný pro ukazatel B2, jímž je datum a čas dodatečného vyplacení, 

12. každá sázka, nebo každá její část, která byla provozovatelem vrácena v souladu se 
zákonem o hazardních hrách nebo na základě schváleného herního plánu, s uvedením 
následujícího: 
a) jedinečný identifikátor původně přijaté sázky, nebo její části, 
b) výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 
c) datum a čas vrácení sázky, nebo její části, 
d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení sázky, nebo její části, která byla 

provozovatelem vrácena, na základě opravy, 
e) datum a čas každé této opravy, 
f) ukazatel G1, kterým je výše sázky, nebo její části, která byla provozovatelem vrácena, 

případně výše vrácené sázky, nebo její části po sníženích nebo zvýšeních na základě 
oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel G1, jímž je datum a čas přijetí sázky, nebo její 
části v původní výši, 

13. každé další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka 
hazardní hry k účasti na konkrétní hře technické hry (dále jen „doprovodné plnění 
k technické hře“), nebo jeho poměrné části, s uvedením následujícího: 



a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 
k technické hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 

b) výše doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 
c) datum a čas přijetí doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 
d) výše každých jednotlivých snížení doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části na základě opravy, 
e) datum a čas každé této opravy, 
f) ukazatel C1, kterým je výše doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části, případně výše doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 
poměrné části po sníženích na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel C1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 
plnění k technické hře v původní výši, 

14. každé vrácené doprovodné plnění k technické hře, které se vrací na základě jiného 
právního důvodu než opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrná část přijaty, 
b) výše vráceného doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 
c) datum a čas vrácení doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, 
d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného doprovodného plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrné části na základě opravy, 
e) datum a čas každé této opravy, 
f) ukazatel D1, kterým je výše vráceného doprovodného plnění k technické hře, nebo 

jeho poměrné části, případně výše vráceného doprovodného plnění k technické hře, 
nebo jeho poměrné části po sníženích nebo zvýšeních na základě oprav, 

g) datum a čas rozhodný pro ukazatel D1, jímž je datum a čas přijetí doprovodného 
plnění k technické hře v původní výši, 

15. každá část doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho poměrné části, které byly 
provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor sázky, nebo její části, spolu s níž byly doprovodné plnění 

k technické hře, nebo jeho poměrná část původně přijaty, 
b) ukazatel C2, kterým je výše části doprovodného plnění k technické hře, nebo jeho 

poměrné části, které byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 
c) datum a čas rozhodný pro ukazatel C2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

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

1. jedinečný identifikátor uživatelského konta, 
2. každé nastavené sebeomezující opatření k technické hře, nebo jeho změna s uvedením 

následujícího: 
a) typ sebeomezujícího opatření, 
b) hodnota nastaveného sebeomezujícího opatření, 
c) datum a čas jeho nastavení, 
d) datum a čas účinnosti nastavení, 
e) měna, ve které bylo sebeomezující opatření nastaveno, 

3. každé přihlášení k uživatelskému kontu s uvedením následujícího: 
a) datum a čas přihlášení, 
b) celková doba přihlášení, 

4. každá účast na technické hře s uvedením následujícího: 
a) datum a čas jejího zahájení, 
b) celková doba této účasti, 

5. každé převedení peněžních prostředků na uživatelské konto s uvedením následujícího: 
a) výše převedených peněžních prostředků, 



b) datum a čas jejich převedení, 
c) způsob tohoto převedení, 
d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

6. každé převedení peněžních prostředků z uživatelského konta s uvedením následujícího: 
a) výše převedených peněžních prostředků, 
b) datum a čas jejich převedení, 
c) způsob tohoto převedení, 
d) měna, v níž jsou uživatelské konto nebo příslušná peněženka vedeny, 

7. každé další plnění stanovené provozovatelem, které kromě sázky opravňuje účastníka 
hazardní hry k účasti na technické hře a není vázáno na konkrétní hru technické hry (dále 
jen „ostatní plnění“), nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor ostatního plnění, 
b) výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
c) datum a čas přijetí ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
d) výše každých jednotlivých snížení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části na 

základě opravy, 
e) datum a čas každé této opravy, 
f) ukazatel H1, kterým je výše ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, případně výše 

ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích na základě oprav, 
g) datum a čas rozhodný pro ukazatel H1, jímž je datum a čas přijetí ostatního plnění 

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

8. každé vrácené ostatní plnění, které se vrací na základě jiného právního důvodu než 
opravy, nebo jeho poměrná část, s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 
b) výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
c) datum a čas jeho vrácení ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, 
d) výše každých jednotlivých snížení nebo zvýšení vráceného ostatního plnění, nebo 

jeho poměrné části na základě opravy, 
e) datum a čas každé této opravy,  
f) ukazatel I1, kterým je výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrná část, 

případně výše vráceného ostatního plnění, nebo jeho poměrné části po sníženích 
nebo zvýšeních na základě oprav, 

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

9. každá část ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které byly provozovatelem 
dodatečně přijaty na základě opravy, s uvedením následujícího: 
a) jedinečný identifikátor původně přijatého ostatního plnění, 
b) ukazatel H2, kterým je výše části ostatního plnění, nebo jeho poměrné části, které 

byly provozovatelem dodatečně přijaty na základě opravy, 
c) datum a čas rozhodný pro ukazatel H2, jímž je datum a čas dodatečného přijetí; 

 
IV. ve vztahu ke každému kalendářnímu dni 

1. měnový kurs rozhodný pro určení základu daně z hazardních her s uvedením 
následujícího: 
a) označení kalendářního dne, 
b) výše měnového kursu české měny vůči každé měně, v níž proběhly finanční toky 

a herní procesy, 
c) kód této cizí měny; 

 



V. a ve vztahu k technické hře (tzn. za všechny finanční toky a herní procesy na všech 
uživatelských kontech související s provozováním tohoto druhu hry); v úhrnu se zohlední výše 
ukazatelů A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1,  G1, H1, H2 a I1, jejichž datum a čas rozhodný pro daný 
ukazatel spadá do zvoleného časového období, a to s rozdělením podle měny, v níž proběhly 
peněžní transakce a herní procesy 
 
1. úhrn přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: A*, 
 A* = ∑ A1, 
2. úhrn vyplacených výher účastníkům hazardní hry: B*, 

B* = ∑ B1, 
3. úhrn dodatečně přijatých sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: A**, 

A** = ∑ A2, 
4. úhrn dodatečně vyplacených výher účastníkům hazardní hry: B**, 
 B** = ∑ B2, 
5. úhrn vrácených sázek účastníků hazardní hry, nebo jejich částí: G*, 

G* = ∑ G1, 
6. úhrn přijatých doprovodných plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: C*, 

C* = ∑ C1, 
7. úhrn vrácených doprovodných plnění účastníkům hazardní hry: D*, 

D* = ∑ D1, 
8. úhrn dodatečně přijatých doprovodných plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: C**, 

C** = ∑ C2, 
9. úhrn přijatých ostatních plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: H*, 

H* = ∑ H1, 
10. úhrn vrácených ostatních plnění účastníkům hazardní hry: I*, 

I* = ∑ I1, 
11. úhrn dodatečně přijatých ostatních plnění poskytnutých účastníky hazardní hry: H**, 

H** = ∑ H2, 
12. X = A* + A** – G* + C* – D* + C** + H* – I* + H**, 
13. Y = B* + B**, 
14. Z = X – Y, 
 
který předá celnímu úřadu, který vykonává působnost v místě sídla provozovatele, nebo je-li toto 
sídlo mimo území České republiky Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu. 

41. Provozovatel na své náklady zajistí dozorujícím orgánům automatický export herních a finančních 
dat ze vzdáleného přístupu podle jednotlivých kategorií a podkategorií za volitelné časové období 
podle výroku V. bodu 40 tohoto rozhodnutí na základě konkrétního požadavku dozorujícího 
orgánu, a to v textovém souboru ve formátu csv a ve struktuře zveřejněné na internetových 
stránkách ministerstva. 

42. Provozovatel na vyžádání dozorujícího orgánu seznámí osoby pověřené dozorujícím orgánem 
s technickým řešením vzdáleného přístupu do 10 pracovních dnů od vyžádání. Dojde-li ke změně 
v nastavení vzdáleného přístupu, informuje provozovatel o této změně dozorující orgány 
nejméně jeden den předem, s uvedením obsahu změny, tj. čeho se budou plánované změny 
týkat, a data účinnosti této změny. 

43. Provozovatel uchovává herní a finanční data specifikovaná ve výroku V. bodu 40 tohoto 
rozhodnutí v souladu s požadavky na uchovávání herních a finančních dat podle vyhlášky 
č. 208/2017 Sb., a to po dobu alespoň 10 let od jejich vzniku. 

 



VI. 

Rozhodnutí je účinné ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s výjimkou podmínek 
stanovených ve  výroku V. bodu 40 a 41 tohoto rozhodnutí. Podmínky stanovené v těchto bodech je 
v  uvedeném formátu a struktuře provozovatel povinen začít plnit nejpozději ve lhůtě 60 dnů od 
zveřejnění struktury poskytovaných herních a finančních dat na internetových stránkách 
ministerstva. Do té doby, a to nejpozději den před zahájením provozování technické hry, zřídí 
provozovatel vzdálený přístup a s ním spojený export herních a finančních dat dle stávající 
konfigurace zařízení, která však musí umožnit přehled alespoň o finančních tocích souvisejících 
s provozováním technické hry. Od okamžiku zahájení plnění podmínek stanovených ve  výroku V. 
bodu 40 a 41 tohoto rozhodnutí v plném rozsahu musí vzdálený přístup a s ním spojený export 
herních a finančních dat obsahovat rovněž všechna herní a finanční data vzniklá od zahájení 
provozování technické hry. 
 

VII. 

Doba právních účinků tohoto rozhodnutí je stanovena na dobu 6 let ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 
 

Odůvodnění 

Ministerstvo obdrželo žádost provozovatele vedenou pod č. j. MF-21319/2017/34-1 doručenou dne 
20. 7. 2017 ve věci vydání základního povolení k provozování hazardní hry dle § 3 odst. 2 písm. e) 
zákona (dále jen „žádost“), přičemž k žádosti byly připojeny přílohy zaslané ministerstvu spolu s touto 
žádostí a v žádosti dále odkázal v souladu s § 6 odst. 2 správního řádu na využití podkladů již 
zaslaných k žádosti o povolení živé hry vedené pod č. j. MF-21317/2017/34-1. 

Ministerstvo vydalo usnesení č. j. MF-21319/2017/34-2 ze dne 16. 8. 2017, doručené do datové 
schránky provozovatele dne 17. 8. 2017, kterým bylo správní řízení přerušeno současně s výzvou 
k doplnění podkladů podle ustanovení § 45 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) 
správního řádu, a to na dobu 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.  

Dne 24. 8. 2017 bylo ministerstvu doručeno podání provozovatele ze dne 21. 8. 2017 (evidováno pod 
č. j. MF-21319/2017/34-3), ve kterém odkázal na doložení originálů potvrzení o bezdlužnosti 
povinných osob k žádosti o povolení živé hry (evidováno pod č. j. MF-21317/2017/34-3). 

Dne 31. 8. 2017 bylo ministerstvu doručeno podání provozovatele z téhož dne (evidováno pod č. j. 
MF-21319/2017/34-4), prostřednictvím kterého doplnil žádost o hru GAMES UNLIMITED CZ EURO. 

Dne 11. 10. 2017 bylo ministerstvu doručeno podání provozovatele z téhož dne (evidováno pod č. j. 
MF-21319/2017/34-5), kterým požádal o prodloužení lhůty k doplnění chybějících dokumentů, a to 
do data 30. 11. 2017. 

Dne 16. 10. 2017 bylo ministerstvu doručeno podání provozovatele ze dne 11. 10. 2017 (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-7), ve kterém odkázal na doložení opravené vlastnické struktury, 
opravené organizační struktury a originálu auditu za rok 2016 k žádosti o povolení živé hry 
(evidováno pod č. j. MF-21317/2017/34-4). 

Ministerstvo vydalo usnesení č. j. MF-21319/2017/34-6 ze dne 19. 10. 2017, doručené do datové 
schránky provozovatele dne 23. 10. 2017, kterým prodloužilo lhůtu k doplnění žádosti, a to do 
provozovatelem požadovaného data 30. 11. 2017. 

Dne 28. 11. 2017 bylo ministerstvu doručeno podání provozovatele ze dne 27. 11. 2017 (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-8), kterým požádal o prodloužení lhůty k doplnění chybějících 
dokumentů, a to do data 31. 12. 2017. 



Dne 1. 12. 2017 obdrželo ministerstvo podání ze dne 30. 11. 2017 (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-9), jehož přílohou byl herní plán a doklad o odborném posouzení 
č. 704493-01/01. 

Ministerstvo vydalo usnesení č. j. MF-21319/2017/34-10 ze dne 5. 12. 2017, doručené do datové 
schránky provozovatele dne 6. 12. 2017, kterým prodloužilo lhůtu k doplnění žádosti, a to do 
provozovatelem požadovaného data 31. 12. 2017. 

Dne 5. 12. 2017 ministerstvo obdrželo doplnění příloh žádosti ze dne 4. 12. 2017 (evidováno pod 
č. j. MF-21319/2017/34-11), a to smlouvu o poskytování služeb uzavřenou se společností České 
radiokomunikace a. s. 

Dne 6. 12. 2017 obdrželo ministerstvo podání provozovatele z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-12), ve kterém specifikoval jednotlivé hazardní hry v žádosti. 

Dne 7. 12. 2017 obdrželo ministerstvo podání provozovatele z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-13), prostřednictvím kterého doplnil osvědčení o provozuschopnosti. 

Dne 11. 12. 2017 ministerstvo obdrželo podání společnosti České radiokomunikace a. s. z téhož dne 
(evidováno pod č. j. MF-21319/2017/34-14), kterým společnost České radiokomunikace a. s. 
potvrdila, že technologie pro provozování služby virtuálních serverů poskytovaná provozovateli je 
umístěna výhradně v České republice na adresách Mahlerovy sady 2699/1, 130 00 Praha 3 
a Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6. 

Dne 12. 12. 2017 obdrželo ministerstvo podání provozovatele ze dne 11. 12. 2017 (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-15), prostřednictvím kterého doplnil aktualizovanou obecnou část 
herního plánu. 

Dne 13. 12. 2017 obdrželo ministerstvo podání provozovatele z téhož dne (evidováno 
pod č. j. MF-21319/2017/34-16), ve kterém specifikoval jednotlivé hazardní hry v žádosti. 

Dne 14. 12. 2017 obdrželo ministerstvo podání provozovatele z téhož dne (evidováno pod č. j. MF-
21319/2017/34-17), prostřednictvím kterého doplnil aktualizovanou zvláštní část herního plánu. 

Ustanovení herního plánu nebyla posouzena z hlediska jejich souladu s platnou a účinnost právní 
úpravou ochrany osobních údajů, kterou je provozovatel povinen dodržovat. V případě, že dodatečně 
vyjde najevo, že ustanovení herního plánu je s touto úpravou v rozporu, je provozovatel povinen 
uvést příslušná ustanovení herního plánu s ní do souladu. 

Zasláním oznámení podle výroku V. bodu 1 tohoto povolení je plněna povinnost provozovatele podle 
§ 70 zákona. 

Ministerstvo předloženou žádost a její přílohy posoudilo, s ohledem na výše uvedené neshledalo 
rozpor s právními předpisy a z toho důvodu rozhodlo, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí.  

 
 

Poučení o opravném prostředku 

Proti tomuto rozhodnutí lze u ministerstva podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního 
řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O rozkladu rozhoduje ministr financí na 
základě návrhu rozkladové komise. Včas podaný rozklad má podle ustanovení § 152 odst. 4 správního 
řádu ve spojení s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro podání 
rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději 



po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  

- schválený herní plán 
 

Mgr. Karel Blaha 
ředitel odboru 

Státní dozor nad hazardními hrami 
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