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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 § 110
odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
projednalo žádost obchodní společnosti Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ: 47910381, se
sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín o vydání pověření k odbornému posuzování a
osvědčování hazardních her podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až e) zákona, internetových her podle
zákona a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, (dále jen „zařízení“),
doručenou dne 15. 3. 2022, a rozhodlo tak, že podle ustanovení § 110 odst. 3 zákona
I.
pověřuje obchodní společnost Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČ: 47910381, se sídlem třída
Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín (dále jen „pověřená osoba“) k odbornému posuzování a
osvědčování hazardních her podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) až e) zákona, internetových her podle
zákona a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány (dále též jen „odborné
posuzování a osvědčování“);
II.
a za účelem zaručení řádného výkonu odborného posuzování a osvědčování stanovuje následující
podmínky:
1. Pověřená osoba při odborném posuzování a osvědčování postupuje v souladu s metodikou
obsahující metody a postupy pověřené osoby při odborném posuzování a osvědčování, kterou
doložila v žádosti o pověření jako součást dokumentace prokazující zajištění řádného výkonu této
činnosti a která je přílohou tohoto rozhodnutí. V případě, že předmětem odborného posuzování
a osvědčování je hazardní hra, zařízení nebo jeho samostatně stojící část, jejichž způsob posouzení
nebyl v žádosti o pověření doložen, je pověřená osoba povinna ministerstvu poskytnout
dokumentaci prokazující zajištění řádného výkonu odborného posuzování a osvědčování pro
danou hru před vydáním výstupních dokumentů pro tuto hazardní hru, zařízení nebo jeho
samostatně stojící část.

2. Pověřená osoba vydá osvědčení o provozuschopnosti pouze v případě, že pro zařízení nebo jeho
samostatně stojící části, jsou-li předmětem osvědčení, 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.
3. Registrační známka vydaná spolu s výstupními dokumenty na základě vyhlášky č. 439/2016 Sb. a
registrační známka vydaná na základě přechodného ustanovení § 16 vyhlášky č. 433/2021 Sb., o
výstupních dokumentech v oblasti hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 433/2021 Sb.“), musí obsahovat alespoň
a) identifikační číslo pověřené osoby,
b) výrobní číslo, nebo v případě, že generátor náhodných čísel nebo server nemá výrobní číslo,
obdobné identifikační označení a
c) dobu platnosti osvědčení o provozuschopnosti.
Registrační známka podle tohoto bodu sloužící k identifikaci koncových zařízení, která jsou
vybavena více než jednou herní pozicí, musí dále obsahovat počet herních pozic a jejich výrobní
čísla.
Registrační známka podle tohoto bodu musí obsahovat alespoň čtyři ochranné prvky používané k
zabezpečení cenin proti padělání. Dále musí být registrační známka vyrobena takovým způsobem,
aby byla při odlepení nenávratně poškozena. Pověřená osoba zašle dozorujícím orgánům do 5
pracovních dnů po oznámení zahájení odborného posuzování a osvědčování vzor této registrační
známky a popíše, jakými ochrannými prvky je opatřena.
4. Pověřená osoba uchovává související dokumentaci k výstupním dokumentům vydaným podle
vyhlášky č. 439/2016 Sb., ze které vycházela při posuzování a osvědčování, po dobu alespoň o rok
delší, než je doba platnosti výstupních dokumentů. Na základě žádosti předloží tuto dokumentaci
správním orgánům vykonávajícím působnost podle zákona, soudům pro účely soudního řízení,
orgánům činným v trestním řízení nebo Probační a mediační službě pro účely výkonu její činnosti.
Pověřená osoba uchovává související dokumentaci vydaných výstupních dokumentů podle
vyhlášky č. 433/2021 Sb., o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 433/2021 Sb.“), ze které vycházela při posuzování a osvědčování,
minimálně po dobu, po kterou je tento výstupní dokument povinna poskytovat prostřednictvím
vzdáleného přístupu do uložiště ve smyslu vyhlášky č. 433/2021 Sb. Na základě žádosti předloží
tuto dokumentaci správním orgánům vykonávajícím působnost podle zákona, soudům pro účely
soudního řízení, orgánům činným v trestním řízení nebo Probační a mediační službě pro účely
výkonu její činnosti.

