MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 525/15, poštovní přihrádka 77
11800 Praha 1
 +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 360
V Praze dne 30. června 2016

PID: MFCR6XLTED
Č. j.: MF-24042/2016/3403-2
Vyřizuje: Mgr. Jiřina Jůzlová  257 042 043
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 – Troja

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 § 4 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 46 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), projednalo podání státního
podniku Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p., IČ: 00001481, se sídlem Pod Lisem 129, 171 02
Praha 8 – Troja, a to žádost doručenou dne 26. května 2016, ve věci pověření k odbornému
posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů pro provozování loterií
a jiných podobných her, a rozhodlo takto:
Podle ustanovení § 4 odst. 2, ve spojení s ustanovením § 46 zákona, ministerstvo
pověřuje
státní podnik Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., IČ: 00001481, se sídlem Pod Lisem 129, 171 02
Praha 8 – Troja (dále jen „pověřená autorizovaná osoba“)
a)

k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti technických zařízení a systémů
pro provozování loterií a jiných podobných her (dále jen „TZ“) a her provozovaných jejich
prostřednictvím a výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) a her provozovaných
prostřednictvím VHP, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona, a dále

b)

k výkonu kontroly dodržování podmínek uvedených v osvědčení o provozuschopnosti TZ
ve smyslu ustanovení § 46 zákona.

Pro řádný výkon činností vyplývajících z tohoto pověření stanovuje ministerstvo následující
podmínky:
1.
Výstupními dokumenty pověřené autorizované osoby při odborném posuzování a osvědčování
provozuschopnosti jsou:
a)

Odborné posouzení (náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1), na který při kladném výsledku
posouzení navazuje certifikát odborného posouzení. Pokud z odborného posouzení vyplývá,
že posuzované TZ splňuje požadované předpoklady, vydá pověřená autorizovaná osoba
Osvědčení o provozuschopnosti, Výpis z osvědčení o provozuschopnosti technického zařízení
a registrační známku. Registrační známka bude obsahovat údaje o termínu ukončení doby

platnosti provozuschopnosti (měsíc a rok), bezpečnostní prvek (hologram) a evidenční
(výrobní) číslo TZ v případě osvědčení provozuschopnosti TZ, nebo
b) Osvědčení o provozuschopnosti a Výpis z osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího
přístroje v případě osvědčení provozuschopnosti VHP.
Výstupní dokumenty neobsahují právní posouzení TZ a/nebo hry provozované jejich prostřednictvím
nebo VHP a hry provozované jejich prostřednictvím.
2.
Výstupní dokumenty lze vydat, pokud:
a) TZ a hry provozované jejich prostřednictvím splňují technické parametry uvedené v ustanovení
§ 1 odst. 2, 3 a 6 a ostatní ustanovení zákona obsahující technické parametry pro daný typ
loterie nebo jiné podobné hry a technické parametry plynoucí z ustálené správní praxe
ministerstva, která byla vytvořena v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona pro daný typ
loterie nebo jiné podobné hry, nebo
b) VHP splňují technické parametry uvedené v ustanovení § 1 odst. 2, 3 a 6 zákona, § 2 písm. e)
zákona a příslušných ustanovení § 17, § 18, § 19 a technické parametry uvedené v § 1
odst. 6 a 7, § 2 a 3 vyhlášky ministerstva č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích v platném znění,
a zároveň nebudou překročeny hodnoty technických parametrů pro příslušné TZ nebo VHP, které
jsou stanoveny pro jejich řádné provozování v zákoně, technických standardech vydaných
ministerstvem a ustálené správní praxi ministerstva vytvořené v souladu s ustanovením § 50
odst. 3 zákona.
3.
Odborné posuzování a osvědčování provozuschopnosti se týká následujících TZ nebo VHP
•

zařízení pro losování loterií a jiných podobných her pro velký počet sázejících,

•

ruletová kola včetně doplňků (např. ruletové "kotle", dráhy, kulička) pro klasickou hru
RULETA v kasinech (mechanické zařízení),

•

elektromechanické rulety "otevřené" s elektronikou
vyhodnocování, hry, registrace a archivace hry,

pro

automatické

losování,

•

elektromechanické elektronicky řízené rulety s kamerovým záznamem výsledků hry
a s technickým vybavením k dálkovému přenosu dat,

•

technická zařízení pro provozování sázkových her pomocí terminálů (interaktivní terminálová
zařízení),

•

zařízení pro více hráčů s fyzikálním generátorem náhodnosti herního procesu
(elektropneumatický princip, elektromechanický princip, apod.),

•

jackpotová sázková zařízení a Jackpoty jako doplněk k jiným sázkovým zařízením a systémům
a VHP,

•

systémy pro monitorování a evidenci provozu technických zařízení,

•

VHP,

•

jiná zařízení sloužící pro provozování sázkových her a loterií, než jsou popsaná výše.

4.
Při posouzení provozuschopnosti pověřená autorizovaná osoba posoudí a osvědčí, že TZ nebo VHP,
jehož prostřednictvím budou provozovány sázkové hry:
•

je technicky způsobilé pro provozování sázkové hry dle požadavků zákona v rozsahu tohoto
Rozhodnutí,

•

bude v souladu s pravidly této hry,

•

je bezpečné z hlediska ochrany údajů, které budou jejich prostřednictvím přijímané,
odesílané a zpracovávané dle požadavků zákona a

•

splňuje technické požadavky stanovené technickými předpisy dle zákona č.22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky v platném znění, resp. zákona č.90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodání na trh.
5.

Podmínkou pro odborné posouzení je skutečnost, že pro TZ nebo VHP bylo vydáno platné Prohlášení
o shodě podle ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, resp. zákona č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při
jejich dodání na trh.
6.
Pověřená autorizovaná osoba je povinna vyhovovat dožádáním orgánů státního dozoru při kontrole
dodržování zákona provozovateli loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení
v souladu s tímto pověřením a ustanovením § 46 zákona při ověřování dodržování technických
podmínek spojených s osvědčením provozuschopnosti TZ nebo VHP a podmínek následně uvedených
ve vydaném osvědčení o provozuschopnosti TZ nebo VHP přímo na místech provozování TZ nebo
VHP.
Pověřená autorizovaná osoba ověří zejména:
•

platnost vydaných osvědčení a výpisu z osvědčení o provozuschopnosti TZ a VHP,

•

pravost vydaných osvědčení, resp. výpisů z osvědčení včetně vydaných duplikátů,

•

dodržování nejvyšší povolené sázky a výhry na jednu hru (nebo jedné herní kombinace) podle
zákonných limitů pro VHP a ministerstvem financí předem stanovených limitů pro TZ,
mechanické vlastnosti, rozměry a tolerance, výherního podílu,

•

shodnost používaného software v TZ/VHP se software registrovaným v databázi pověřené
autorizované osoby,

•

možnost realizace sázky na síťově propojených TZ v případě po odpojení síťového kabelu,

•

evidenci, registraci a archivaci jednotlivých operací v reálném čase na serveru síťově
propojených TZ, včetně operací v cizí měně (vklad do hry, realizovaná hra, dosažená výhra,
vyplacená výhra) a včetně zabezpečení proti zmanipulování veškerých TZ/VHP evidovaných,
registrovaných a archivovaných hodnot,

•

dálkový přenos dat, a to ve smyslu spolehlivosti a zabezpečení proti vstupu a potencionálního
zmanipulování;

•

zabezpečení proti změnám v nastavení a vlastností TZ a VHP,

•

zabezpečení proti rekonstrukci (úpravě) dat,

•

provozování nepovolených aplikací (her), a to včetně bonusových her,

•

osvědčených dalších herních parametrů TZ a VHP,

•

kontrolu doprovodných prvků k TZ/VHP (kamery, přenosové prvky, záznamová, registrační
a archivační zařízení apod.), a to zejména se zaměřením na zabezpečení proti neoprávněným
zásahům, včetně možnosti zmanipulovaní stavů, hodnot apod.
7.

Pověřená autorizovaná osoba je povinna řádně poskytovat součinnost orgánům činným v trestním
řízení nebo orgánům vykonávajícím státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami
provozovanými bez povolení v souladu se zákonem, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě nelegálně provozovaných TZ a VHP pověřená
autorizovaná osoba ověří zejména, zda kontrolované TZ nebo VHP vykazuje či nevykazuje, a to
i z pohledu hráče, znaky loterie nebo jiné podobné hry uvedené v § 1 odst. 2 a 3 zákona s výstupem
v podobě Stanoviska na místě (viz příloha č. 2) nebo odborného vyjádření (viz příloha č. 3)
obsahujícím informaci, o jaký typ TZ se jedná, popř. zda kumulativně naplňuje znaky uvedené v § 1
odst. 2 a 3 zákona. Obsahové náležitosti Stanovisko na místě a Odborného vyjádření je pověřená
autorizovaná osoba povinna v rámci svých možností přizpůsobit požadavkům orgánu státního dozoru
nebo orgánu činnému v trestním řízení.
Kontroly uvedené výše v bodě č. 6 a 7 budou prováděny prioritně podle požadavků orgánů činných
v trestním řízení a orgánů vykonávajících státní dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami.
Za porušení řádného plnění povinností uvedených v bodě č. 6 a 7 dle tohoto pověření se nepovažuje
nevyhovění požadavkům, které nebyly pověřené autorizované osobě oznámeny nejméně 5 dní
před požadovaným termínem kontroly. V případě souběhu více požadavků na jeden den, bude/ou
realizován/y požadavek/ky tak, že bude/ou realizován/y ten/ty požadavek/ky, který/é byl/y předán/y
nejdříve, a to až do vyčerpání kapacit pověřené autorizované osoby. Pověřená autorizovaná osoba
sdělí ministerstvu nejpozději dne 15. 7. 2016 nejméně 5 osob, včetně kontaktních údajů, které budou
výše uvedené kontroly ve spolupráci s příslušnými orgány realizovat. V případě, že tento počet osob
není dostatečný pro výkon výše uvedených kontrol, je pověřená autorizovaná osoba povinna tento
počet navýšit. V případě, že součinnost dle čl. 6 a 7 nebude řádně vykonávána, je toto po předchozí
výzvě pověřené autorizované osobě důvodem pro zrušení tohoto Rozhodnutí.
8.
V případech, kdy pověřená autorizovaná osoba bude postupovat dle vlastního plánu kontrol, seznámí
s tímto plánem kontrol povolovací orgány pověřené výkonem státního dozoru dle místní příslušnosti
plánované kontroly, a to 14 kalendářních dnů před vlastním provedením kontroly. O konkrétních
výsledcích kontrol bude pověřená autorizovaná osoba podávat vždy k 1. lednu a 1. červenci každého
kalendářního roku platnosti tohoto pověření písemnou zprávu ministerstvu, a to s uvedením
identifikace technických zařízení, jejich umístění a parametrů, kterých se kontrola týkala. V případě
závažných zjištění je pověřená autorizovaná osoba povinna informovat v této věci ministerstvo
neprodleně.
9.
Pověřená autorizovaná osoba je povinna:
a) informovat ministerstvo o všech nových, doposud neosvědčených TZ a hrách provozovaných
jejich prostřednictvím a VHP a hrách provozovaných prostřednictvím VHP, popř. herních
strategiích a postupech, formou podrobné charakteristiky, a to do 14 dnů po dodání kompletní
dokumentace k odbornému posouzení a osvědčení provozuschopnosti TZ nebo VHP
žadatelem,
b) aktivně spolupracovat s ministerstvem při tvorbě metodických materiálů definujících postupy
pro kontrolní činnosti orgánů státního dozoru,

c)

seznamovat (školit) pracovníky státního dozoru s principy fungování stávajících (případně
nových) TZ a systémů, a to 4 x ročně dle předem dohodnutého schématu a termínů těchto
školení,

d)

poskytovat ministerstvu konzultace při přípravě materiálů legislativní povahy a souvisejících
předpisů (vyhlášek, apod.),

e)

sdílet s ministerstvem a ministerstvu poskytovat zevšeobecněné poznatky sdílené z praktické
realizace kontroly,

f)

předávat závěry z kontrol povolovacím místům a orgánům pověřeným výkonem státního
dozoru k dalšímu řízení,

g)

při případných stížnostech, reklamacích nebo požadavcích na úhradu škod (vzniklých
v souvislosti s aktivitami vyplývajícími z postupu při osvědčovaní) nést na svůj vrub náklady
s tím spojené v souladu s akreditovanými postupy pověřené autorizované osoby,

h)

informovat ministerstvo o způsobech a formách kontroly kontrolovaných parametrů,

i)

po vydání výpisu z osvědčení jeho žadateli zveřejňovat níže uvedené údaje na svých webových
stránkách pro účely správního řízení povolujících orgánů a následné kontrolní činnosti:
i)

ii)

Údaje uvedené v originálu výpisu osvědčení o provozuschopnosti každého TZ a VHP
v této skladbě:
•

Číslo výpisu osvědčení

•

Model hry

•

Výrobce

•

Evidenční (výrobní) číslo TZ (u síťových konfigurací TZ i evidenční / výrobní
čísla serverů) nebo VHP

•

Platnost do

Údaje o každém vydaném duplikátu výpisu osvědčení ve stejné skladbě jako
u originálu výpisu osvědčení s tím, že bude doplněno o údaj - datum vydání. Údaje
o vydaných duplikátech budou zveřejněny odděleně od údajů výpisu osvědčení.

Podle potřeb praxe mohou být údaje dle bodů a) a b) po souhlasu ministerstva změněny, doplněny
nebo upraveny.
10.
Toto pověření k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti TZ, VHP a k výkonu
následné technické kontroly může být ministerstvem zrušeno, případně dočasně pozastaveno, není-li
plněna některá z podmínek stanovených v tomto pověření, za kterých je možno provozuschopnost
technických zařízení a systémů osvědčovat nebo nebudou-li povinnosti v čl. 6 a 7 vykonávány
v uvedeném rozsahu nebo nebudou-li realizovány dle výše uvedených právních předpisů.
Ministerstvo je oprávněno jednostranně změnit či doplnit rozhodnutí, a to včetně zkrácení doby
platnosti tohoto pověření, a to v případě změny okolností nebo podmínek, za kterých bylo toto
rozhodnutí vydáno, a to formou změny Rozhodnutí.
11.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016 a uplyne nejpozději dnem 31. 12. 2022, v
návaznosti na ustanovení § 136 zákona č 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a týká se pouze TZ a VHP a her provozovaných jejich prostřednictvím provozovaných a
povolovaných dle zákona. Účinnost tohoto rozhodnutí v bodě č. 7 uplyne dne 31. 12. 2016.

Poučení o opravném prostředku
Proti rozhodnutí lze k Ministerstvu financí podat rozklad podle ustanovení § 152 odst. 1 správního
řádu, a to ve lhůtě 15 dnů po jeho oznámení. 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.
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