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Metodický pokyn 

odboru 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 

K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO PROSTORU 

 

 

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, v zájmu 

zabezpečení jednotného postupu při vyplňování žádosti o vydání povolení k umístění 

herního prostoru, vydává tento metodický pokyn. 
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Žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru lze podat u příslušného obecního úřadu 

na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva financí. V žádosti žadatel 

vyplní všechny požadované údaje. Níže jsou uvedeny pokyny k vyplnění jednotlivých položek.  

Určena správnímu orgánu – obecnímu úřadu 

Do pole „Určena správnímu orgánu – obecnímu úřadu“ se uvede obecní úřad obce, v jejímž 

územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry 

provozovány. Dále se uvede adresa tohoto úřadu. 

Konkrétně rozhoduje obecní úřad, městský úřad, případně úřad městyse. V případě 

statutárních měst je příslušným orgánem úřad městského obvodu nebo úřad městské části, 

u hlavního města Prahy rozhodují úřady příslušných městských částí. Všechny příslušné 

orgány k vydání povolení k umístění herního prostoru jsou dále v tomto metodickém pokynu 

a též ve formuláři žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru uvedeny shodně 

jako obecní úřad. 

Žadatel (název nebo obchodní firma) 

Do pole „Žadatel (název nebo obchodní firma)“ se uvede obchodní firma právnické osoby 

zapsaná do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu. 

U právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku se uvede název právnické osoby. 

Sídlo 

Do pole „Sídlo“ se uvede adresa sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku či jiného 

obdobného rejstříku (v případě zahraničních subjektů).  

Doručovací adresa 

V případě právnických osob se sídlem v ČR správní orgán doručí písemnost zpravidla 

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Pokud žadatel požaduje doručovat 

písemnosti ve správním řízení na adresu zmocněnce, uvede tuto adresu do pole „Doručovací 

adresa“. 

Pole „Doručovací adresa“ je vyhrazeno především právnické osobě se sídlem mimo ČR, 

pokud nevlastní datovou schránku a žádá o doručování na adresu odlišnou od adresy jejího 

sídla, pokud to přispěje k urychlení správního řízení. 

Identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj 

Do pole „Identifikační číslo nebo jiný obdobný údaj“ se uvede číselný kód, který slouží 

k identifikaci ekonomického subjektu, přidělený rejstříkovým soudem, popř. jiné unikátní 

označení žadatele vydané příslušným orgánem státu, v němž má žadatel sídlo. 
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Číslo jednací základního povolení 

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může v souladu s ustanovením 

§ 97 odst. 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“ 

nebo zkráceně „ZHH“) být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení 

k provozování příslušné hazardní hry. V poli „Číslo jednací základního povolení“ tudíž žadatel 

u žádosti o umístění herny uvede číslo jednací základního povolení k provozování technické 

hry způsobem land-based. Pro případ kasina lze uvést základních povolení více 

(např. pro technickou hru a bingo), vždy však žadatel uvede číslo jednací základního povolení 

k provozování živé hry způsobem land-based. 

Oprávněná osoba činící úkony/vystupující jménem žadatele, Funkce a Kontakt 

Žadatel uvede identifikační údaje osoby, která je oprávněna v dané věci jednat za žadatele 

(jméno, popřípadě jména, příjmení), a funkci takové osoby (např. právní zástupce na základě 

plné moci, prokurista, jednatel, vedoucí oddělení, apod.). Žadatel též uvede emailovou 

adresu či telefonický kontakt. 

Jménem právnické osoby činí úkony ve správním řízení ten, kdo je k tomu oprávněn před 

soudem podle zvláštního zákona (viz ustanovení § 30 odst. 1 správního řádu). Ustanovení 

§ 21 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) 

stanoví, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu, kdy za právnickou osobu rovněž jedná 

zaměstnanec, který byl pověřen statutárním orgánem. Osoby splňující požadavky ustanovení 

§ 21 o.s.ř. nepotřebují zvláštní zmocnění, ale z § 21 odst. 5 o.s.ř. vyplývá, že každý, kdo jedná 

za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. Ze slova „prokázat“ zcela jednoznačně 

vyplývá, že nestačí své oprávnění pouze tvrdit, ale je nutné toto tvrzení rovněž věrohodným 

způsobem doložit. To znamená v případě statutárního zástupce např. výpisem z obchodního 

rejstříku, jmenovacím dekretem apod., v případě pověřeného zaměstnance předložením 

pověření uděleného statutárním orgánem k jednání v určité konkrétní věci, případně 

organizačním řádem, stanovami či vnitřním předpisem právnické osoby, ze kterého takové 

pověření vyplývá. Pověření ve smyslu § 21 o.s.ř., zakládající oprávnění zaměstnance jednat 

za právnickou osobu, je přitom třeba odlišit od plné moci udělované dle § 33 správního řádu, 

kterou účastník uděluje svému zástupci (např. advokátu). V případě zastoupení na základě 

plné moci tedy je nutno doložit plnou moc.   

Veškeré podklady dokládající oprávnění činit úkony ve správním řízení uvede žadatel v části 

„Ostatní podklady dokládající další tvrzení žadatele“ a přiloží je k žádosti o vydání povolení 

k umístění herního prostoru. 

Údaje o uhrazení správního poplatku 

Podání žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru je zatíženo správním 

poplatkem ve výši 4 000,- Kč dle Položky 21 písm. c) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Způsob placení poplatků si určí orgán 
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územního samosprávného celku sám podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu 

daní. 

Druh herního prostoru 

Do pole „Druh herního prostoru“ žadatel vyznačí, o umístění jakého herního prostoru žádá. 

Herním prostorem se dle § 65 odst. 1 ZHH rozumí herna nebo kasino. 

Název herního prostoru 

Do pole „Název herního prostoru“ žadatel uvede název herny či kasina. Tento název musí 

obsahovat slovo „herna“ či „kasino“ (případně „casino“) v závislosti na zvoleném druhu 

herního prostoru. 

Adresa herního prostoru (včetně bližší specifikace) 

Do pole „Adresa herního prostoru (včetně bližší specifikace)“ žadatel uvede přesnou adresu 

požadovaného herního prostoru, která musí být v souladu s Registrem územní identifikace 

adres a nemovitostí (RÚIAN). Není-li adresa přidělena, lze žádat o umístnění herního 

prostoru na parcelní číslo. 

Jedná-li se o žádost o povolení k umístění herního prostoru do budovy, kde by bylo možné 

zřídit více herních prostor (budova je tvořena více podlažími, nebo nebytovými jednotkami) 

nebo se zde již nachází jiný herní prostor, příp. provozovna pohostinského zařízení apod., 

uvede žadatel dále bližší specifikaci (např. 2. nadzemní podlaží, číslo konkrétní nebytové 

jednotky) tak, aby bylo možno jednoznačně určit, ve které části budovy se herní prostor 

nachází, a nevznikly tak pochybnosti o konkrétním umístění herního prostoru. Za účelem 

splnění podmínek vyplývajících z požadavků herního prostoru je dále vhodné upřesnit 

polohu herního prostoru jeho vyznačením na plánu budovy, ve které má být herní prostor 

povolen, a tento plán přiložit jako přílohu II – Ostatní podklady dokládající další tvrzení 

žadatele. 

Provozní doba herního prostoru 

Do pole „Provozní doba herního prostoru“ žadatel uvede požadovanou provozní dobu celého 

herního prostoru. Uvedená provozní doba musí v případě žádosti o umístění herny 

respektovat zákonem o hazardních hrách stanovený zákaz provozování od 3:00 do 10:00 

hodin. Dále musí být určení provozní doby v souladu s případnou regulací v obecně závazné 

vyhlášce. 

Druhy hazardních her, které budou v herním prostoru provozovány 

Žadatel vybírá z předdefinované nabídky (bingo, technická hra, živá hra). V případě herny lze 

s ohledem na § 67 odst. 4 ZHH zvolit pouze možnost technické hry. V případě kasina žadatel 

vybere vždy živou hru, další položky lze zvolit fakultativně (viz ustanovení § 68 odst. 3 ZHH). 
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Jedinečné identifikátory stolů živých her 

Tuto položku žadatel vyplňuje pouze v případě, žádá-li o umístění kasina. V souladu 

s ustanovením § 68 odst. 4 ZHH uvede minimálně tři hrací stoly živé hry, které specifikuje 

výrobním číslem, případně uvede jiný jedinečný identifikátor, není-li výrobní číslo přiřazeno. 

Identifikátor musí být vždy jedinečný v rámci jednoho provozovatele. 

Žadatel přidává další řádky v tabulce formuláře standardně zkopírováním řádku (jeho 

označení kurzorem myši a použitím klávesové zkratky Ctrl+C) a vložením dalšího řádku 

(Ctrl+V) za řádek předchozí. 

U každého hracího stolu živé hry musí žadatel označit, zda se jedná o hrací stůl provozovaný 

po celou provozní dobu nebo o další hrací stůl živé hry. Hrací stoly živé hry provozované 

po celou provozní dobu se započítávají do minimálního počtu stolů živé hry, a též pouze 

na stoly provozované po celou provozní dobu kasina lze navázat zákonem stanovený počet 

herních pozic technické hry, které lze společně s živou hrou provozovat. Další hrací stůl živé 

hry nemusí být provozován po celou provozní dobu kasina, nebude jej tedy možné 

považovat za započitatelný stůl do limitů provozovaných stolů živých her a na něj navázaných 

herních pozic technické hry. V takovém případě se bude jednat především o stoly, na kterých 

jsou provozovány karetní hry formou turnaje.  

Hrací stoly živé hry provozované po celou provozní dobu musí být nejméně tři s případným 

navázáním 30 herních pozic technické hry. Každý další hrací stůl provozovaný po celou 

provozní dobu opravňuje provozovatele navýšit počet herních pozic technické hry o dalších 

deset. 

U každého stolu živé hry uvedeného v tabulce vybere žadatel ve sloupci „Příslušná hazardní 

hra“ příslušnou živou hru dle § 57 odst. 2 ZHH, tedy zda se jedná o hrací stůl živé hry, 

na kterém je provozována ruleta, karetní hra, karetní hra provozovaná formou turnaje, hra 

v kostky, případně další živá hra, kterou následně specifikuje. 

V základním povolení k provozování živé hry bude provozovateli stanovena povinnost 

uveřejnit v každém kasinu společně s herním plánem také seznam konkrétních živých her, 

které budou konkrétně v tomto kasinu provozovány. Jednotlivé živé hry, které budou hrány 

na hracích stolech živé hry, pak již tedy nebudou v rámci žádosti k umístění herního prostoru 

specifikovány a povolovány, a to z důvodu jejich specifikace v povolení základním. Obdobná 

povinnost bude též provozovateli uložena v základním povolení k provozování binga.  

Typy, výrobní čísla a počet herních pozic koncových zařízení technické hry 

Má-li být v herním prostoru provozována technická hra, specifikuje žadatel koncová zařízení 

technické hry v tabulce. Ve sloupci prvním uvede o jakou příslušnou technickou hru dle § 42 

odst. 1 ZHH se jedná, zda se jedná o válcovou hru, elektromechanickou ruletu, 

elektromechanické kostky, či další technickou hru, kterou specifikuje. 
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Další specifikace konkrétních her provozovaných prostřednictvím technického zařízení, tedy 

seznam těchto her a pravidla hry, nebude nutný, neboť jejich výčet bude obsažen v rámci 

základního povolení. Bylo by tak zbytečnou administrativní zátěží jak pro žadatele, 

tak pro správní orgán, aby při každé změně základního povolení spočívající v doplnění nových 

her (např. válcových) byla měněna též všechna povolení k umístění herního prostoru. 

(Poznámka: V základním povolení budou vždy uvedeny jednotlivé konkrétní varianty 

příslušné hazardní hry, které budou moci být ze strany provozovatele prostřednictvím 

nespecifikovaných technických zařízení provozovány. Konkrétní hry, které budou 

prostřednictvím technických zařízení provozovány, pak již tedy nebudou v rámci žádosti 

k umístění herního prostoru specifikovány a povolovány, a to z důvodu jejich specifikace 

v povolení základním. Seznam konkrétních technických her provozovaných v herním 

prostoru nemusí být samostatně zveřejněn, jelikož z nabídky her v technickém zařízení je 

dostupnost těchto her patrná.) 

Žádá-li žadatel o povolení technické hry, je povinen dále do žádosti specifikovat typ, výrobní 

číslo a počet herních pozic koncových zařízení, o jejichž povolení žádá. Typ koncového 

zařízení je údaj, ze kterého musí být zřejmé, zda bude prostřednictvím technického zařízení 

provozována elektromechanická ruleta (EMR), interaktivní videoloterní terminál (IVT, 

příp. VLT), výherní hrací přístroj (VHP), lokální loterní systém (LLS), elektromechanické kostky 

apod., a o který konkrétní model koncového zařízení se jedná (tedy např. IVT MULTI LOTTO 

XX YY). Do žádosti žadatel též uvede výrobní čísla jednotlivých herních pozic. Dále žadatel 

vypíše k příslušnému koncovému zařízení jedinečný identifikátor Osvědčení 

o provozuschopnosti. 

Žadatel přidá další řádek v tabulce formuláře standardně prostřednictvím zkopírování řádku 

(jeho označení kursorem myši a použitím klávesové zkratky Ctrl+C) a vložením dalšího řádku 

(Ctrl+V) za řádek předchozí. 

Žadatel je povinen žádat o takový počet herních pozic, aby byl naplněn zákonem stanovený 

počet herních pozic technické hry v daném herním prostoru (v herně 15 herních pozic, 

v kasinu takový počet  herních pozic, který odpovídá počtu stolů živých her provozovaných 

po celou provozní dobu kasina). Přičemž do tohoto počtu se započítávají též herní pozice 

technických zařízení povolená žadateli do shodného herního prostoru dle zákona 

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o loteriích“), tato technická zařízení a počty herních pozic uvede žadatel v žádosti 

níže v rámci pole „Další tvrzení žadatele“. 

Generátor náhodných čísel pro provozování binga 

Žádá-li žadatel o povolení k umístění kasina, ve kterém má být provozováno bingo, uvede 

výrobní číslo generátoru náhodných čísel pro provozování binga a současně jedinečný 

identifikátor Osvědčení o provozuschopnosti. 
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Doba, na kterou má být základní povolení vydáno 

Žadatel uvede dobu, na kterou žádá o vydání povolení k umístění herního prostoru, a to buď 

ve formě počtu let (například 2, 3 roky), nebo ve formě data (například do 31. 12. 2018). 

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZHH se povolení k umístění herního prostoru vydává 

na dobu trvání právních účinků základního povolení k druhu hazardní hry, která je v daném 

prostoru hlavní činností, nejdéle však na dobu 3 let. 

Datum požadované účinnosti od 

Žadatel v kalendáři označí datum požadované účinnosti povolení k umístění herního 

prostoru pouze v případě, že nežádá o účinky povolení k umístění herního prostoru ode dne 

nabytí právní moci povolení. Účinnost může být stanovena nejdříve k 1. 1. 2017. 

Další tvrzení žadatele 

V rámci dalších tvrzení žadatel uvede výčet technických zařízení (včetně jejich specifikace 

výrobním číslem, počtem herních pozic a číslem jednacím povolujícího rozhodnutí), která 

budou v herním prostoru provozována na základě povolení vydaného podle zákona 

o loteriích. Tyto herní pozice technických zařízení budou rovněž dopočítávány do zákonem 

stanoveného počtu. 

Do dalších tvrzení může žadatel rovněž uvést číslo jednací rozhodnutí, kterými bylo zrušeno 

povolení k provozování sázkových her v kasinu podle § 2 písm. i) ZoL, případně navázaného 

povolení podle § 2 písm. m) bodu 1 ZoL. Kopii těchto rozhodnutí přiloží žadatel k žádosti jako 

ostatní přílohu. 

Přílohy žádosti 

Dle ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), se v řízení jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. 

Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (vyjma jazyka slovenského) předkládá žadatel 

v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, není-li níže 

uvedeno jinak. 

Žadatel může požadovat, aby obecní úřad zjistil některé údaje z veřejně přístupného rejstříku 

(např. Katastru nemovitostí v případě dokládání vlastnického práva) či opatřil některé přílohy 

z jiného jím vedeného spisového materiálu. Při využití této možnosti žadatel deklaruje, 

že se stav jím dokládaných skutečností nezměnil a že přílohy jsou stále relevantní a nedošlo 

k jejich změně a též splnění podmínky maximálního možného stáří dokumentu. V případě, 

že žadatel žádá o zajištění podkladu obecní úřad dle § 6 odst. 2 správního řádu, tedy o využití 

žadatelem již doložených podkladů v rámci jiného správního řízení o vydání povolení 

k umístění herního prostoru, vedeného konkrétním správním orgánem, je nutné uvést 

č. j. tohoto správního řízení, či jinou dostatečnou specifikaci. 
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Při dokládání příloh postupuje žadatel tak, že vybere z předem definovaného okruhu příloh, 

či zvolí jiný druh přílohy a doplní její název. Obě výše uvedené možnosti lze zpravidla 

kombinovat. 

Přílohy jsou v žádosti rozděleny do dvou níže vyjmenovaných skupin. 

PŘÍLOHY I – PODKLADY podle § 99 odst. 2 ZHH 

Tato část specifikuje přílohy uvedené v § 99 odst. 2 ZHH. Přílohy I jsou zákonem o hazardních 

hrách vymezeny jednoznačně, tudíž zde neexistuje možnost prokazovat tvrzené skutečnosti 

jinými dokumenty. 

V této části dokládá žadatel přílohy dle § 99 zákona o hazardních hrách, přičemž tyto přílohy 

nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání žádosti o vydání povolení k umístění 

herního prostoru, není-li níže uvedeno jinak. I přesto není vyloučena možnost, aby žadatel 

odkázal na podklady obsažené v jiné žádosti, pokud bude tato podmínka splněna. 

Základní povolení k provozování hazardní hry vydané Ministerstvem financí 

Žadatel dokládá k žádosti příslušná základní povolení vydaná Ministerstvem financí 

k určitému druhu hazardní hry. Žádá-li například o povolení kasina s živou a technickou hrou, 

je nutno doložit obě základní povolení. V době vydání povolení k umístění herního prostoru 

musí základní povolení nabýt právní moci. Žadatel dokládá stejnopis rozhodnutí s doložkou 

právní moci. V daném případě není nutné, aby byla splněna podmínka stáří dokumentu.  

Skutečnost, že žadatel je držitelem základního povolení, je jednou z informací, ke které má 

příslušný obecní úřad přístup prostřednictvím informačního systému SDSL. V žádosti o vydání 

povolení k umístění herního prostoru tak může žadatel požádat, aby si obecní úřad základní 

povolení opatřil v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 správního řádu z důvodu co nejmenšího 

zatěžování účastníka řízení v rámci správního řízení z vlastní úřední činnosti, neboť samotné 

základní povolení bude mít obecní úřad dostupné z informačního systému SDSL. 

Doklad o složení kauce 

Žadatel je povinen k žádosti doložit doklad o složení kauce. Skutečnost, že žadatel poskytl 

kauci dle ustanovení § 100 ZHH v požadované výši, se dokládá Ministerstvu financí 

buď potvrzením vydaným bankovní institucí o složení peněžních prostředků na zvláštní účet 

Ministerstva financí (č. ú. 10030-3328001/0710) nebo uvedením údajů o platbě, na základě 

kterých Ministerstvo financí podklad obstará samo. Složení kauce lze Ministerstvu financí 

dále prokázat záruční listinou v případě bankovní záruky, jejíž vzor je zveřejněn na webových 

stránkách Ministerstva financí. Na základě těchto údajů a společně s nimi doloženého 

seznamu adres požadovaných herních prostorů spolu s uvedením jejich druhu Ministerstvo 

financí zadá příslušné adresy do informačního systému SDSL. Zápis do informačního systému 

SDSL může zcela nahradit doklad o složení kauce přikládaný k žádosti o umístění herního 

prostoru. 
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Skutečnost, že žadatel poskytl pro daný herní prostor kauci v zákonem požadované výši, 

je jednou z informací, ke kterým má příslušný obecní úřad přístup prostřednictvím 

informačního systému SDSL. Vzhledem k uvedenému lze v žádosti o vydání povolení 

k umístění herního prostoru požádat, aby si obecní úřad tyto informace opatřil v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 2 správního řádu a s ohledem na co nejmenší zatěžování účastníka 

řízení v rámci správního řízení z úřední evidence.  V informačním systému SDSL se obecnímu 

úřadu pro vybrané základní povolení zobrazují na výběr pouze herní prostory, ke kterým byla 

složena kauce. Z tohoto důvodu je nutné, aby žadatel vždy zasílal Ministerstvu financí 

seznam adres herních prostorů, ve kterých hodlá provozovat hazardní hry, i poté, co bude 

kauce složena v maximální možné výši, a to z důvodu zaevidování těchto adres herních 

prostorů do informačního systému SDSL a jejich zpřístupnění v informačním systému SDSL 

obecním úřadem. 

Případně může žadatel požádat Ministerstvo financí o vydání dokladu o složení kauce, 

ve kterém bude uvedena konkrétní adresa herního prostoru, pro který byla kauce složena. 

Toto potvrzení následně žadatel doloží k žádosti o umístění herního prostoru. 

Osvědčení o provozuschopnosti 

Žadatel k žádosti přiloží Osvědčení o provozuschopnosti vydané pověřenou autorizovanou 

osobou. Osvědčení o provozuschopnosti žadatel dokládá pro každé koncové zařízení, 

jehož prostřednictvím má být technická hra provozována, a to ve formě originálu, případně 

úředně ověřené kopie. Osvědčení o provozuschopnosti žadatel též dokládá pro generátor 

náhodných čísel pro provozování binga. 

Doklad o právním důvodu užívání prostor 

Právní důvod výhradního užívání prostor může být doložen několika způsoby v závislosti 

na právu, na základě kterého může žadatel předmětné prostory užívat (vlastnické, nájemní, 

podnájemní právo apod.). Doporučuje se, aby přílohou samotné smlouvy byl rovněž půdorys 

prostor, k nimž výhradní oprávnění užívat plyne ze smlouvy. Za doklad o právním důvodu 

užívání prostor nelze považovat smlouvu o smlouvě budoucí, smlouvu o obsluze, smlouvu 

o provozu technických zařízení, smlouvu o sdružení apod. 

Je-li žadatel vlastníkem budovy, kam žádá o umístění herního prostoru, nedokládá tuto 

skutečnost zvláštní přílohou, postačuje, aby požádal o ověření této informace obecní úřad, 

jelikož se jedná o informaci seznatelnou z veřejně přístupného rejstříku. V případě 

spoluvlastnického práva výše uvedené nepostačuje, žadatel musí doložit, že nebyla porušena 

pravidla o nakládání se společnou věcí. Uvedené prokazuje souhlasem vlastníků, jejichž hlasy 

počítané podle podílů představují většinu, přičemž takový souhlas nesmí být starší 3 měsíců. 

Není-li toto stáří dokumentu splněno, lze tuto vadu zhojit čestným prohlášením osob, 

jež souhlas udělily, že výhradní oprávnění užívat předmětné prostory stále trvá. 
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Existenci nájemního práva, které lze seznat z veřejného rejstříku, není třeba dokládat zvláštní 

přílohou, žadatel může opět požádat, aby si tuto informaci ověřil obecní úřad ve veřejném 

rejstříku. V případě, že nájemní právo není zapsáno ve veřejném rejstříku, dokládá se jeho 

existence nájemní smlouvou. Je-li tato nájemní smlouva starší tří měsíců, je nutno spolu 

s ní doložit též čestné prohlášení vlastníka, který deklaruje, že nedošlo k zániku specifikované 

nájemní smlouvy a že její účinky nadále trvají. 

Pokud žadatel užívá prostory na základě podnájemního práva, dokládá tuto skutečnost 

podnájemní smlouvou a současně nájemní smlouvou, v níž musí být ujednán souhlas 

vlastníka s přenecháním prostor do podnájmu. Není-li tento v nájemní smlouvě ujednán, 

doloží žadatel též souhlas vlastníka uvedený mimo nájemní smlouvu. V případě stáří 

podnájemní smlouvy delšího než tři měsíce předloží žadatel čestné prohlášení nájemce, 

že nedošlo k zániku podnájemní smlouvy a že její účinky nadále trvají. 

Veškeré tyto přílohy dokládá žadatel v originále, nebo jejich úředně ověřenou kopii. 

Schéma kamerového systému 

Žadatel dokládá schéma kamerového systému, doporučuje se zakreslení rozmístění kamer 

do půdorysu herního prostoru. Forma je volná s platností originálu, dokument tedy musí být 

opatřen datem, jménem oprávněné osoby, jejím podpisem a označením žadatele. 

PŘÍLOHY II – OSTATNÍ PODKLADY DOKLÁDAJÍCÍ DALŠÍ TVRZENÍ ŽADATELE 

Příloha II je pouze fakultativní částí, ve které žadatel dokládá libovolně další relevantní 

skutečnosti. V žádosti žadatel uvede název podkladu a tvrzení, které touto přílohou dokládá. 

Jednou z těchto příloh může být např. pověření, plná moc v případě, že je žadatel zastoupen 

zmocněncem. Dále žadatel může v rámci urychlení správního řízení doložit např. rozhodnutí 

o zrušení povolení k provozování sázkových her v kasinu dle § 2 písm. i) zákona o loteriích. 

Dále žadatel přiloží seznam všech technických zařízení, včetně počtu herních pozic, 

kde uvede též číslo jednací rozhodnutí, kterým bylo provozování technického zařízení 

dle loterního zákona do herního prostoru povoleno tak, aby bylo doloženo provozování 

zákonem stanoveného počtu herních pozic technických zařízení v herně či kasinu. 

 


