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Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 118 10  
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 V Praze dne 13. června 2018 
 
 
 
 
 

 
Metodický návod 

 
odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami 

 
PRO OBSLUHU MODULU IS SDSL - OBCE 

 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v zájmu zabezpečení jednotného 
postupu při zadávání údajů o vydaném povolení k umístění herního prostoru a jeho změnách vydává 
tento metodický návod. 
 
 
verze 1.01 ze dne 13. 6. 2018 
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I. Přihlašovací údaje 

Manuál byl vytvořen v testovacím prostředí informačního systému SDSL a modulu IS SDSL – Obce1 
(dále jen „IS SDSL - Obce“). Funkčnost je však shodná s produkčním (ostrým) prostředím.  
  
Přihlášení naleznete na webové stránce: https://sdsl.mfcr.cz/app/PovoleniObciMVC/.  
 

Na úvodní obrazovce vyplňte přihlašovací údaje (Jméno a Heslo), které Vám byly doručeny 
do datové schránky. 

 

Po vyplnění přihlašovacích údajů klikněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT“ . 

 

 

                                                           
1
 Více informací naleznete na webové stránce: http://www.asd-software.cz/index.php?ID=213. 

 
 

 

https://sdsl.mfcr.cz/app/PovoleniObciMVC/
http://www.asd-software.cz/index.php?ID=213
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II. Úvodní obrazovka 

Na úvodní obrazovce naleznete 3 záložky „Povolení k umístění herního prostoru“, „Ohlášení hazardní 

hry“ a „Přehled hazardních her“, dále pole „Výběrové podmínky“  a „Seznam povolení“ .  

Po přihlášení se dostanete do záložky „Povolení k umístění herního prostoru“. Po prvním přihlášení 

nebudou záložky obsahovat žádné zaevidované údaje – tj. žádné povolení k umístění herního 

prostoru, ohlášení hazardní hry a v přehledu hazardních her nebude k nalezení žádný záznam živé 

hry, technické hry nebo binga, neboť uživateli se zobrazují vždy jen ty záznamy nahrané uživatelem 

pod jeho uživatelským účtem (tedy údaje zadané konkrétním správním orgánem, nikoliv správním 

orgánem jiným). 

 

Poté, co zaevidujete do IS SDSL - Obce požadované údaje, můžete vyhledávat v rámci jednotlivých 

záložek zaevidovaná data prostřednictvím „Výběrových podmínek“.  
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III. Založení povolení k umístění herního prostoru 

a) Povolení k umístění herny 

Na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“  klikněte na tlačítko „NOVÝ“ . Zvolte 

možnost „POVOLENÍ“ . 

 

Vyhledání požadovaného herního prostoru 

Pro nalezení všech herních prostorů s platným základním povolením i se splacenou kaucí klikněte 

na tlačítko „VYHLEDAT“  . Zobrazí se Vám seznam všech platných herních prostorů se splacenou 

kaucí pro danou obec    . 

 

 



.
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Výsledný seznam můžete  filtrovat dle postupu v kapitole II. Úvodní obrazovka a vyhledávání 

požadovaných záznamů a vyhledávat tak požadované záznamy.  

Vyberte si požadovaný herní prostor kliknutím na bílý bod před adresou herního prostoru. Aktuálně 

zvolený záznam má u sebe modrý bod  . Tuto volbu pak potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“  . 

Všechny adresy uvedené na seznamu jsou adresy v souladu se základním 

registrem RÚIAN2.  Pokud adresu, na níž má být herní prostor umístěn, v seznamu nenaleznete, 

tak volbu nepotvrzujte a kontaktujte Ministerstvo financí (viz kapitola XII. Kontakty v případě 

poruchy). Ministerstvo financí kontaktuje i v případě rozdílu v názvu provozovny u vybraného 

záznamu o proti názvu provozovny uvedené v žádosti žadatele. 

 

Nyní vyplňte „Ev. č.“  . Veškeré náhledy obrazovek v rámci tohoto Metodického manuálu byly 

vytvářeny v softwarové verzi, která místo evidenčního čísla „Ev. č.“ používala pojem číslo jednací 

„Č.j.“. V současné verzi IS SDSL - Obce je již pole nazýváno jako evidenční číslo „Ev. č.“. 

Evidenční číslo3 zadejte v tomto tvaru: „kód obce / rok přijetí žádosti / pořadové čtyřmístné číslo 

správního řízení počítané od jedné - pořadí vloženého rozhodnutí, nebo ohlášení počítaného 

od jedné“. Například u města Vsetín proto bude evidenční číslo prvního rozhodnutí u správního řízení 

vkládaného do IS SDSL - Obce (např. povolení k umístění herního prostoru) 

ve tvaru: 541630/2017/0001-1. Později vydané rozhodnutí o jeho změně bude mít evidenční číslo 

ve tvaru: 541630/2017/0001-2. Druhé správní řízení vkládané do IS SDSL - Obce městem 

Vsetín  (např. ohlášení hazardní hry) pak bude mít evidenční číslo v následujícím 

tvaru: 541630/2017/0002-1. V případě následujícího roku bude evidence opět vedená od začátku. 

(Např. poslední povolení k umístění herního prostoru má ev. č. 541630/2017/0048-1. V následujícím 

roce budete nová povolení k umístění herního prostoru, případně doručená ohlášení evidovat 

                                                           
2
 RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně 

evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. 
3
 Dokumenty vkládané do IS SDSL - Obce musí být pro účely IS SDSL – Obce náležitě označeny tzv. evidenčním číslem. 

Evidenční číslo nenahrazuje běžné číslo jednací, jehož podobu si určuje každý obecní úřad sám – evidenční číslo bude pouze 
paralelně uvedené s číslem jednacím pro účely evidence v IS SDSL - Obce. 
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s novou číselnou řadou, tedy od ev. č. 541630/2018/0001-1. Tato změna se však netýká evidence 

dalších dokumentů k danému ev. č. – tedy v případě změn, oprav či částečných rušení povolení se 

VŽDY pokračuje v návaznosti na evidenční číslo dokumentu, který je měněn, opravován nebo 

částečně rušen). 

Kód obce naleznete například na http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-

udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx. 

Pole provozovatel, adresa a typ herního prostoru se již vyplnila dle vybraného herního prostoru       . 
Vzhledem k tomu, že uvedené údaje se generují na základě údajů uložených k základnímu povolení, 

nelze vybrané údaje žádným způsobem upravovat. 

Poté vyplňte provozní dobu a upřesňující identifikaci herního prostoru      . Provozní dobu zadejte 

ideálně v číselném formátu v kombinaci s označením dne v týdnu (příkladem může být provozování 

kasina nonstop, kdy do IS SDSL - Obce správní orgán uvede Po - Ne 00:00 – 24:00, nikoliv slovy 

nonstop). Do upřesňujících údajů lze například doplnit, ve kterém podlaží či patře se daný herní 

prostor nachází.

Vazba na základní povolení se vygeneruje automaticky v důsledku vybrání příslušné adresy herního 

prostoru, neboť adresa je vždy provázána s konkrétním základním povolením žadatele. Dokument 

základního povolení vydaný Ministerstvem financí je pak uživateli dostupný skrze modrou ikonku 

dokumentu  . 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
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Po vyplnění nezbytných údajů (údaje označené*) proveďte uložení pomocí kliknutí na tlačítko 

„ULOŽIT“     .  

Veškeré doplňované informace je možné dále upravovat, dokud je Povolení k umístění herního 

prostoru ve stavu platnosti „Připravuje se“        . 

Pokud dojde k úspěšnému uložení, objeví se Vám označení povolení   a oznámení o tom,  

že povolení bylo uloženo      . 
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V opačném případě nastane jedna z následujících situací: 

1) Není vyplněno „Ev. č.“ 

Pokud není vyplněno „Ev. č.“ objeví se chybová hláška   a záznam se neuloží. Pro pokračování 

je nutno doplnit „Ev. č.“       .   

 

2) Není vyplněno „Ev. č.“ a „Provozní doba“  

Pokud není vyplněno „Ev. č.“ a „Provozní doba“ objeví se chybová hláška      a záznam se neuloží. 

„Ev. č.“   a pole „Provozní doba“ je nutno vyplnit         .  
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3) Není vyplněná „Provozní doba“ 

Pokud není vyplněná „Provozní doba“, objeví se chybová hláška      a záznam se neuloží. Provozní 

dobu je nutné vyplnit      .    

 

I poté, co jsou zadány všechny povinně vyplňované údaje, lze veškeré doplněné údaje v této fázi stále 

editovat. Pokud bylo například zadáno a uloženo špatné „Ev. č.“, tak se po přepsání na správné  

a po stisknutí tlačítka „ULOŽIT“    objeví okno „ZMĚNY BYLY ULOŽENY“   a „Ev. č.“ se změní   
  . 
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Takto uložené povolení se již nachází na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“  

s identifikátorem modré tužky, která značí, že toto povolení k umístění herního prostoru 

je rozpracováno    . 

 

Nahrání koncových zařízení technické hry 

Dále je nutné k povolení k umístění herny nahrát všechna koncová zařízení technické hry,  

která budou v herním prostoru umístěna. Pro přidání koncového zařízení technické hry klikněte 

na tlačítko „NOVÝ“        . 
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Objeví se Vám okno pro přidání koncového zařízení technické hry       . 

 

Vyplňte výrobní číslo koncového zařízení technické hry, číslo osvědčení o provozuchopnosti a počet 

herních pozic       . Veškeré tyto údaje uvedl žadatel v žádosti. Počet herních pozic je předvyplněn 

vždy hodnotou 1. 

 

  

 

 



13 

Pole „Povoleno“   je standardně zaškrtnuto. 

 

Není-li některé koncové zařízení technické hry povolováno, přidejte přesto toto koncové zařízení 

technické hry, uveďte požadované údaje a pole „Povoleno“ změňte na neodškrtnuto. Tlačítko 

„Povoleno“ nebude tímto způsobem zaškrtnuto v případě, kdy obec určité koncové zařízení technické 

hry nepovolí, tedy žádost v části zamítá (např. z důvodu nevyhovujícího osvědčení 

o provozuschopnosti). V případě, kdy koncové zařízení technické hry bylo zadáno nadbytečně 

(tedy koncové zařízení technické hry není součástí žádosti) a uživatel zjistil tuto skutečnost poté, 

co již údaje byly potvrzeny tlačítkem „OK“,  je nutné nejprve odškrtnout pole „Povoleno“ v detailu 

záznamu koncového zařízení (do detailu záznamu se znovu dostanete přes ikonu modré tužky v poli 

„Akce“), po odškrtnutí pole „Povoleno“ uložte změnu tlačítkem „OK“ a následně je možné 

tento záznam (koncové zařízení technické hry) odstranit postupem uvedeným níže. Bez odškrtnutí 

pole „Povoleno“ nepůjde záznam tímto způsobem odstranit.  

Zápis koncového zařízení technické hry dokončete stiskem tlačítka „OK“   . 
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Takto přidané koncové zařízení technické hry se Vám již zobrazí v tabulce s indikátorem povoleno 

. Úpravy jsou možné skrze modré tlačítko tužky s dokumentem umístěným vlevo u každého 

záznamu koncového zařízení technické hry. 

 

Pokud by například po zadání koncového zařízení technické hry došlo k tomu, že jej chcete zakázat či 

jej potřebujete odstranit, odškrtněte „POVOLENO“   a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“  . 

Tuto úpravu lze provádět i na již přidaném koncovém zařízení technické hry skrze modré tlačítko 

tužky s dokumentem umístěným vlevo u každého záznamu koncového zařízení technické hry. 
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Nyní vidíte, že koncové zařízení technické hry změnilo status Povoleno (pole „Povoleno“ 

je odškrtnuto) a považuje se za nepovolené . Takto označené koncové zařízení technické hry 

je možné odstranit. Odstranění proveďte pouze v případě, kdy je záznam uveden nadbytečně. 

V případech, kdy dochází k zamítnutí žádosti v části, nahraná koncová zařízení technické hry 

neodstraňujte, pouze odškrtněte pole „Povoleno“, a to z důvodu, že IS SDSL – Obce nebude takto 

označená koncová zařízení technické hry evidovat jako povolená, ale záznamy budou viditelné, 

a to pro účely statistik zamítnutých koncových zařízení technické hry. 
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Následující krok platí pro koncové zařízení technické hry, které je nutné odstranit z důvodu 

nadbytečnosti – zadali jste jej nedopatřením (tj. není součástí žádosti o povolení k umístění herního 

prostoru). 

Pokud jste koncové zařízení technické hry uvedli nedopatřením a není součástí žádosti o povolení 

k umístění herního prostoru, můžete tento záznam koncového zařízení technické hry odstranit 

pomocí ikony koše  . Odstranit koncové zařízení technické hry lze pouze, pokud jeho status 

„Povoleno“ je odškrtnutý. 
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Pokud by se jednalo o herní prostor, kde jsou již některá koncová zařízení technické hry povolena, 

počítadlo zobrazí, kolik je již herních pozic v daném herním prostoru povoleno  . Počítadlo 

ukazuje počet herních pozic povolených dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění pozdějších předpisů, které se do minimálního počtu stanoveného zákonem 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách rovněž započítávají. Herní pozice technické hry, 

které byly do herního prostoru umístěny na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

se do tohoto součtu promítnou, až když je povolení „platné“. Tedy po nahrání všech potřebných 

údajů k hernímu prostoru, kdy dojde ke změně platnosti záznamu na stav „Platné“ viz dále 

v této kapitole. 

 

Pro hernu je nutné, aby součet herních pozic z počítadla   a součet herních pozic přidaných 

koncových zařízení technické hry         byl vyšší nebo roven 15. 

 

 

 

. 
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Po přidání všech koncových zařízení technické hry a následném uložení (ukládat můžete i průběžně) 

přejděte na záložku „Dokumenty“  . 

Kliknětě na tlačítko „GENEROVAT“        . 

Po kliknutí na tlačítko „GENEROVAT“ klikněte na možnost „POVOLENÍ“       . V případě, kdy žádost 

o povolení k umístění herního prostoru obsahuje koncová zařízení technické hry, která obec nepovolí, 

tedy v této části bude žádost zamítat, klikněte na možnost „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“    . 
Jednotlivé šablony jsou již upraveny na základě druhu herního prostoru. 
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Následně se Vám nabídne možnost uložit si soubor na svůj počítač nebo ho rovnou otevřít . 

Dokument obsahuje údaje ze základního povolení a údaje zadané do IS SDSL – Obce k hernímu 

prostoru. 

 

V případě zvolení možnosti „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“, je opět možné uložit si soubor na svůj 

počítač nebo ho rovnou otevřít . Dokument bude obsahovat údaje ze základního povolení 

a údaje zadané do IS SDSL – Obce k hernímu prostoru. 
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Úprava vygenerovaných šablon (dokumentů) 

Po otevření vygenerované šablony přidejte hlavičku dokumentu správního orgánu a doplňte 

potřebné údaje, které nebyly vygenerovány, spolu s odůvodněním vydávaného povolení.  Upravený 

dokument nejdříve převeďte do formátu PDF. Následně je nutné dokument elektronicky podepsat 

a odeslat. Odesílání probíhá mimo IS SDSL - Obce.  

Elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF přidejte pomocí kliknutí na tlačítko „PŘIDAT“ 

       a zvolte možnost „POVOLENÍ“ 
      nebo „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“     . 

Pokud nedochází k odeslání povolení elektronicky, postačí, pokud vložíte scan dokumentu podepsaný 

oprávněnou osobou, který bude opatřen elektronickým podpisem osoby, jež dokument do IS SDSL – 

Obce vložila. Do IS SDSL – Obce lze na tomto místě totiž vložit pouze dokument ve formátu PDF 

s elektronickým podpisem. Dalším nutným dokumentem, který je nutno přiložit, je schéma 

kamerového systému. Schéma kamerového systému přidejte pomocí tlačítka „PŘIDAT“ a zvolte 

možnost „SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU“   . Schéma kamerového systému musí být 

ve formátu PDF a elektronicky podepsáno osobou, která dokument do IS SDSL - Obce vložila. Pokud 

by následně po vydání povolení došlo ke změně kamerového systému na základě oznámení změn 

skutečností, kontaktujte Ministerstvo financí na email HelpdeskSDSL@mfcr.cz. Na tento email zašlete 

nový dokument spolu s informací, k jakému evidenčnímu číslu se daný dokument váže (viz kapitola 

VIII). Posledním vyžadovaným dokumentem je doklad o právním důvodu užívání prostor, 

a to za předpokladu, že je tento dokument podstatný pro jednoznačnou identifikaci prostoru 

za účelem výkonu dozoru. Doklad o právním důvodu užívání prostor přidejte pomocí tlačítka 

„PŘIDAT“ a zvolte možnost „DOKLAD O PRÁVNÍM DŮVODU UŽÍVÁNÍ PROSTOR“ . Doklad 

o právním důvodu užívání prostor musí být ve formátu PDF a elektronicky podepsaný osobou, 

která dokument do IS SDSL - Obce vložila. Pokud by následně po vydání povolení došlo ke změně 

dokladů o právním důvodu užívání prostor na základě oznámení změn skutečností, kontaktujte 

Ministerstvo financí na email HelpdeskSDSL@mfcr.cz. Na tento email zašlete nový dokument spolu 

s informací, k jakému evidenčnímu číslu se daný dokument váže (viz kapitola VIII). 

 

 
 
 

 

 

mailto:HelpdeskSDSL@mfcr.cz
mailto:HelpdeskSDSL@mfcr.cz
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Nahrané elektronicky podepsané povolení se Vám poté přidá do seznamu dokumentů. Stejným 

způsobem se zobrazí nahrané dokumenty „Schéma kamerového systému“   a „Doklad o právním 

důvodu užívání prostor“  . Do těchto dokumentů můžete nahlížet přes modrou ikonku a pokud 

došlo k nahrání nesprávného dokumentu, lze tento dokument odstranit červenou ikonou koše. 

Poté nahrajte správný dokument znovu. 

  

V případě volby „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“, bude jediný rozdíl v typu dokumentu   .  
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Odstranění dokumentu je možné pouze ve stavu „Připravuje se“   . Po nahrání dokumentu opět 

provedete uložení pomocí tlačítka „ULOŽIT“    . Doporučujeme nahrané dokumenty a údaje 

ukládat průběžně.  

 

Už při ukládání  zjistíte, zda jsou všechny dokumenty elektronicky podepsány. V případě, že by tomu 

tak nebylo, upozorní Vás na to chybová hláška “ . V případě absence elektronického podpisu 

je nutné dokument odebrat pomocí ikony koše viz výše, poté elektronicky podepsat a opět přidat. 
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Pokud nahrajete všechny potřebné údaje, pomocí odkazu „SEZNAM POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO 

PROSTORU“    se dostanete na záložku „Povolení k umístění herního prostoru“.  

 

Pole „PRÁVNÍ MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“ a „VYDÁNO“ musíte doplnit poté, 
co rozhodnutí nabyde právní moci, údaje musí být zadány nejpozději v den jejího nabytí. 

Pro zobrazení všech povolení na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“ klikněte 

na tlačítko „VYHLEDAT“ . Po nabytí právní moci doplňte pomocí ikony dokumentu s tužkou 

 údaje o právní moci, konci platnosti, účinnosti a datu vydání k nahranému povolení.  
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Správní orgán je povinen podle směrnice Ministerstva financí ze dne 3. dubna 2017 

č. j. MF-929/2017/3404-9 nejpozději dnem nabytí právní moci zanést následující údaje - „ÚČINNOST“, 

„KONEC PLATNOSTI“, „VYDÁNO“ a „PRÁVNÍ MOC“   . Údaj o konci právních účinků povolení 

zadává správní orgán do IS SDSL - Obce do pole „KONEC PLATNOSTI“. V případě, že je v povolení 

vymezena doba právních účinků konkrétním konečným datem, zadá správní orgán do IS SDSL – Obce 

toto konečné datum např. 31. 12. 2019.  Pokud jsou právní účinky povolení formulovány v návaznosti 

na účinnost povolení, případně na právní moc, pak musí být do IS SDSL - Obce zadáno rovněž 

konečné datum, ačkoliv není v povolení konkrétně specifikováno. Oprávnění plynoucí z povolení 

může být vykonáváno dnem odložené účinnosti povolení (za předpokladu, že ji žadatel požaduje). 

Pokud právní moci nabývá povolení později než je datum odložené účinnosti, nebo pokud povolení 

odloženou účinnost neobsahuje, je prvním dnem, od kdy může být oprávnění plynoucí z povolení 

vykonáváno, den právní moci povolení. Uvedené lze uvést na následujícím příkladu. Pokud má 

povolení stanovenou odloženou účinnost k 1. 1. 2018 a rozhodnutí nenabude právní moci později, 

pak správní orgán zadá do pole „Konec platnosti“ datum 1. 1. 2021, za předpokladu, že je rozhodnutí 

vydáno na dobu 3 let. Pokud by však rozhodnutí nabylo právní moci až dne 5. 1. 2018, pak je konec 

platnosti zadávaný správním orgánem den 5. 1. 2021. Do pole „KONEC PLATNOSTI“ se tedy zadá 

poslední den, kdy může být oprávnění na základě vydaného povolení vykonáno. Pokud by základní 

povolení zaniklo dříve, automaticky dojde ke zneplatnění i povolení k umístění herního prostoru 

na něj navázaného. Polem „VYDÁNO“ se rozumí vydání rozhodnutí ve smyslu § 71 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“), nikoliv datum uvedené 

v záhlaví povolení. Po jejich zadání a stisknutí tlačítka „POTVRDIT“ dojde k finálnímu uložení 

údajů do IS SDSL - Obce. V této chvíli již uložené údaje není možné měnit a údaje budou viditelné pro 

dozorující orgány. 
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Po kliknutí se objeví ještě jedno potvrzovací okno   . 

 

Pokud potvrzení neproběhne správně, může se objevit následující upozornění  . Dokumenty 

bez podpisu musíte elektronicky podepsat a vložit znovu. 
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Pokud potvrzení proběhne v pořádku, dojde ke změně stavu platnosti na „Platné“   a objeví 

se okno „ZMĚNA STAVU POVOLENÍ BYLA PROVEDENA“   . 

Povolení je pak označeno na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“              zelenou fajfkou. 

Do povolení k umístění herního prostoru je možné nahlížet přes ikonu dokumentu s tužkou.  
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b) Povolení k umístění kasina 

Na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“ klikněte na tlačítko „NOVÝ“. Zvolte možnost 

„POVOLENÍ“. 

 

Vyhledání požadovaného herního prostoru 

Pro nalezení všech herních prostorů s platným základním povolením i se splacenou kaucí klikněte 

na tlačítko „VYHLEDAT“  . Zobrazí se Vám seznam všech platných herních prostorů se splacenou 

kaucí pro danou obec      . 

 

 



.
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Výsledný seznam můžete  filtrovat dle postupu v kapitole II. Úvodní obrazovka a v kapitole XI. 

Vyhledávání požadovaných záznamů.  

Vyberte si požadovaný herní prostor kliknutím na bílý bod před adresou herního prostoru. 

Při vytváření povolení k umístění herního prostoru pro kasino jako první zvolte základní povolení 

s druhem hazardní hry živá hra. Aktuálně zvolený záznam má u sebe modrý bod . Tuto volbu 

pak potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“  . V případě žádosti na adresu, která není v souladu 

se základním registrem RÚIAN4, volbu nepotvrzujte a kontaktujte Ministerstvo financí (viz kapitola 

XII. Kontakty v případě poruchy). Ministerstvo financí kontaktuje i v případě rozdílu v názvu 

provozovny u vybraného záznamu o proti názvu provozovny uvedené v žádosti žadatele. 

 

  

                                                           
4
 RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně 

evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. 
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Nyní vyplňte „Ev. č.“  . 

Evidenční číslo5 zadejte v tomto tvaru: „kód obce / rok přijetí žádosti / pořadové čtyřmístné číslo 

správního řízení počítané od jedné - pořadí vloženého rozhodnutí, nebo ohlášení počítaného 

od jedné“. Například u města Vsetín proto bude evidenční číslo prvního rozhodnutí u správního řízení 

vkládaného do IS SDSL – Obce (např. povolení k umístění herního prostoru) 

ve tvaru: 541630/2017/0001-1. Později vydané rozhodnutí o jeho změně bude mít evidenční číslo 

ve tvaru: 541630/2017/0001-2. Druhé správní řízení vkládané do IS SDSL – Obce městem Vsetín 

(např. ohlášení hazardní hry) pak bude mít evidenční číslo v následujícím tvaru: 541630/2017/0002-1. 

V případě následujícího roku bude evidence opět vedená od začátku. (Např. poslední povolení 

k umístění herního prostoru má ev. č. 541630/2017/0048-1. V následujícím roce budete nová 

povolení k umístění herního prostoru, případně doručená ohlášení evidovat s novou číselnou řadou, 

tedy od ev. č. 541630/2018/0001-1. Tato změna se však netýká evidence dalších dokumentů 

k danému ev. č. – tedy v případě změn, oprav či částečných rušení povolení se VŽDY pokračuje 

v návaznosti na evidenční číslo dokumentu, který je měněn, opravován nebo částečně rušen). 

Kód obce naleznete například na http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-

udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx. 

Pole provozovatel, adresa a typ herního prostoru se automatizovaně vyplní dle vybraného herního 

prostoru  . Vzhledem k tomu, že uvedené údaje se generují na základě údajů uložených 

k základnímu povolení, nelze vybrané údaje žádným způsobem upravovat ani měnit. 

Poté vyplňte provozní dobu a upřesňující identifikaci herního prostoru       . Provozní dobu zadejte 

ideálně v číselném formátu v kombinaci s označením dne v týdnu (příkladem může být provozování 

kasina nonstop, kdy do IS SDSL - Obce správní orgán uvede Po - Ne 00:00 – 24:00, nikoliv slovy 

nonstop). Do upřesňujících údajů lze například doplnit, ve kterém podlaží či patře se daný herní 

prostor nachází.

Vazba na základní povolení se vytvoří automaticky v důsledku vybrání příslušné adresy, 

neboť ta je vždy provázána s konkrétním základním povolením žadatele. Uživatel může nahlédnout 

do základního povolení vydaného Ministerstvem financí skrze modrou ikonku dokumentu   . 

                                                           
5
 Dokumenty vkládané do IS SDSL - Obce musí být pro účely IS SDSL – Obce náležitě označeny tzv. evidenčním číslem. 

Evidenční číslo nenahrazuje běžné číslo jednací, jehož podobu si určuje každý obecní úřad sám – evidenční číslo bude pouze 
paralelně uvedené s číslem jednacím. 

http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
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Po vyplnění nezbytných údajů (údaje označené *) proveďte uložení pomocí kliknutí na tlačítko 

„ULOŽIT“     .  

Veškeré doplňované informace je možné dále upravovat, dokud je Povolení k umístění herního 

prostoru ve stavu platnosti „Připravuje se“        . 
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Pokud dojde k úspěšnému uložení, tak se Vám objeví označení povolení   a oznámení o tom, 

že povolení bylo uloženo      . 
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V opačném případě nastane jedna z následujících situací: 

1) Není vyplněné „Ev. č.“ 

Pokud není vyplněné „Ev. č.“ objeví se chybová hláška a záznam se neuloží. Pro odstranění 

chybové hlášky vyplňte pole „Ev. č.“       .   

 

2) Není vyplněné „Ev. č.“ a „Provozní doba“  

Pokud není vyplněné „Ev. č.“ a „Provozní doba“ objeví se chybová hláška      a záznam se neuloží. 

Pro odstranění chybové hlášky vyplňte pole „Ev. č.“   a „Provozní doba“       .  
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3) Není vyplněná „Provozní doba“ 

Pokud není vyplněná „Provozní doba“ objeví se chybová hláška  a záznam se neuloží. 

Pro odstranění chybové hlášky vyplňte provozní dobu       . 

 

I poté, co jsou zadány všechny povinně vyplňované údaje, lze veškeré doplněné údaje v této fázi stále 

editovat. Pokud bylo například zadáno a uloženo špatné „Ev. č.“, tak se po přepsání na správné   

již po stisknutí tlačítka „ULOŽIT“  objeví okno „ZMĚNY BYLY ULOŽENY“   a „Ev. č.“ 

se přepíše      . 
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Takto uložené povolení se již nachází na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“ 

s identifikátorem modré tužky, která značí, že toto povolení k umístění herního prostoru 

je rozpracované   . 

 

Nahrání hracích stolů živé hry 

Dále je nutné k povolení k umístění kasina nahrát všechny hrací stoly živé hry, které budou v herním 

prostoru umístěny. Pro přidání hracího stolu živé hry klikněte na tlačítko „NOVÝ“      . 
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Objeví se Vám okno pro zadání hracího stolu živé hry . 

 

Vyplňte výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor (např. evidenční číslo) hracích stolů živé hry 

                                                         .       
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Tlačítko „POVOLENO“ můžete odškrtnout v případě, kdy správní orgán určitý hrací stůl živé 

hry nepovolí. IS SDSL – Obce nebude hrací stůl živé hry evidovat jako povolený, ale záznam bude 

viditelný pro účely statistik. Povolené musí být vždy minimálně 3 hrací stoly živé hry, které budou 

provozovány po celou provozní dobu. 

 

Hrací stůl živé hry přidáte přes tlačítko „OK“               . 
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Takto přidaný hrací stůl živé hry se Vám již zobrazí v tabulce s indikátorem povoleno . Úpravy 

vložených údajů je možné provádět skrze modré tlačítko tužky s dokumentem. 

 

Pokud by například po zadání hracího stolu živé hry došlo k tomu, že jej chcete zakázat či je nutné 

ho odstranit, odškrtněte „POVOLENO“ a potvrďte tlačítkem „OK“  . Tuto úpravu lze 

provádět i na již přidaném hracím stolu živé hry skrze modré tlačítko tužky s dokumentem umístěným 

vlevo u každého záznamu hracího stolu živé hry. 
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Nyní vidíte, že hrací stůl živé hry změnil status Povoleno (pole „Povoleno“ je odškrtnuto) a považuje 

se za nepovolený . Takto označený hrací stůl živé hry je možné odstranit. Odstranění proveďte 

pouze v případě, kdy je hrací stůl živé hry uveden nadbytečně. V případech, kdy dochází k zamítnutí 

žádosti v části, se nahrané hrací stoly živé hry neodstraňují, pouze se odškrtne pole 

„Povoleno“.  Důvodem je to, že modul (respektive centrální část IS SDSL) nebude hrací stoly živé hry 

evidovat jako povolené, ale záznamy budou viditelné, a to pro účely statistik v případě zamítnutých 

hracích stolů živé hry. 
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Následující krok platí pro hrací stoly živé hry, které je nutné odstranit z důvodu nadbytečnosti. 

Důvodem může být to, že jste je zadali nedopatřením (tj. nejsou součástí žádosti o povolení 

k umístění herního prostoru). 

Pokud jste hrací stůl živé hry uvedli nedopatřením a není součástí žádosti o povolení k umístění 

herního prostoru, tak můžete tento hrací stůl odstranit pomocí ikony koše . Odstranit hrací stůl 

živé hry lze pouze, pokud jeho status „Povoleno“ je odškrtnutý. 

 

Postupujte stejným způsobem a doplňte všechny hrací stoly živé hry . Nutné je přidat minimálně 

3 hrací stoly živé hry, které budou provozovány po celou provozní dobu. Do IS SDSL – Obce zadejte 

všechny hrací stoly živé hry uvedené v žádosti, tedy i hrací stoly živé hry, které po celou provozní 

dobu provozovány nebudou. 

 

 

 



40 

V případě, že se v žádosti vyskytuje i technická hra nebo bingo, klikněte na tlačítko „PŘIDAT“   . 

 

Následně se Vám objeví seznam základních povolení konkrétního provozovatele  . Jedná 

se o základní povolení, která nejsou ke kasinu přiřazena. 
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Zvolte základní povolení pro technickou hru (označené modrým bodem)  . Tuto volbu potvrďte 

tlačítkem „OK“  . 

 

Toto základní povolení se pak již přidá do seznamu základních povolení vázaných k danému hernímu 

prostoru   . Do základního povolení můžete nahlížet přes modrý dokument. Přidáním základního 

povolení se Vám zpřístupní záložka „Technická hra"  .  
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Pro kasino je nutné dodržovat počet herních pozic technické hry dle počtu hracích stolů živé hry 

provozovaných po celou provozní dobu dle následující tabulky   . 

Počet stolů Počet povolených herních pozic technické hry 

3 hrací stoly živé hry 30 (ne více či méně) 

4 hrací stoly živé hry 30 + max. 10 (tzn. 30 až 40) 

5 hracích stolů živé hry 30 + max. 20 (tzn. 30 až 50) 

6 hracích stolů živé hry 30 + max. 30 (tzn. 30 až 60) 

7 hracích stolů živé hry 30 + max. 40 (tzn. 30 až 70) 

8 hracích stolů živé hry 30 + max. 50 (tzn. 30 až 80) 

9 hracích stolů živé hry 30 + max. 60 (tzn. 30 až 90) 

10 hracích stolů živé hry 30 + neomezený počet 

 

Nahrání koncových zařízení technické hry 

Dále je nutné k povolení k umístění kasina nahrát všechna koncová zařízení technické hry, 

která budou v herním prostoru umístěna. Klikněte na záložku „Technická hra“  . Pro přidání 

koncového zařízení technické hry klikněte na tlačítko „NOVÝ“   .     
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Objeví se Vám okno pro přidání koncového zařízení technické hry       . 

 

Vyplňte výrobní číslo koncového zařízení technické hry, číslo osvědčení o provozuchopnosti a počet 

herních pozic  . Veškeré tyto údaje uvedl žadatel v žádosti. Počet herních pozic je předvyplněn 

vždy hodnotou 1. 
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Pole „Povoleno“   je standardně zaškrtnuto. 

 

Není-li některé koncové zařízení technické hry povolováno, přidejte přesto toto koncové zařízení 

technické hry, uveďte požadované údaje a pole „Povoleno“ změňte na neodškrtnuto. Tlačítko 

„Povoleno“ nebude tímto způsobem zaškrtnuto v případě, kdy obec určité koncové zařízení technické 

hry nepovolí, tedy žádost v části zamítá (např. z důvodu nevyhovujícího osvědčení 

o provozuschopnosti). V případě, kdy koncové zařízení technické hry bylo zadáno nadbytečně (tedy 

koncové zařízení technické hry není součástí žádosti) a uživatel zjistil tuto skutečnost poté, 

co již údaje byly potvrzeny tlačítkem „OK“,  je nutné nejprve odškrtnout pole „Povoleno“ v detailu 

záznamu koncového zařízení technické hry (do detailu záznamu se znovu dostanete přes ikonu 

modré tužky v poli „Akce“), po odškrtnutí pole „Povoleno“ uložte změnu tlačítkem „OK“ a následně 

je možné tento záznam (koncové zařízení technické hry) odstranit postupem uvedeným níže. 

Bez odškrtnutí pole „Povoleno“ nepůjde záznam tímto způsobem odstranit.  

Zápis koncového zařízení technické hry dokončíte přes tlačítko „OK“  .  
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Takto přidané koncové zařízení technické hry se Vám již zobrazí v tabulce s indikátorem povoleno 

 . Úpravy jsou možné skrze modré tlačítko tužky s dokumentem umístěným vlevo u každého 

záznamu koncového zařízení technické hry. 

 

Pokud by například po zadání koncového zařízení technické hry došlo k tomu, že jej chcete zakázat 

či je nutné ho odstranit, tak odškrtněte „POVOLENO“   a potvrďte tlačítkem „OK“ . 

Tuto úpravu lze provádět i na již přidaném koncovém zařízení technické hry skrze modré tlačítko 

tužky s dokumentem umístěným vlevo u každého záznamu koncového zařízení technické hry. 
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Nyní vidíte, že koncové zařízení technické hry změnilo status Povoleno (pole „Povoleno“ 

je odškrtnuto) a považuje se za nepovolené  . Takto označené koncové zařízení technické hry 

je možné odstranit. Odstranění proveďte pouze v případě, kdy je koncové zařízení technické hry 

uvedeno nadbytečně. V případech, kdy dochází k zamítnutí žádosti v části, se nahraná koncová 

zařízení technické hry neodstraňují, pouze se odškrtne pole „Povoleno“ a to z důvodu, 

že IS SDSL - Obce nebude koncová zařízení technické hry evidovat jako povolená, ale záznam 

bude viditelný, a to pro účely statistik zamítnutých koncových zařízení technické hry. 

 

Následující krok platí pro koncové zařízení technické hry, které je nutné odstranit z důvodu 

nadbytečnosti (není součástí žádosti o povolení k umístění herního prostoru). 

 



47 

Pokud jste koncové zařízení technické hry uvedli nedopatřením a není součástí žádosti o povolení 

k umístění herního prostoru, můžete toto koncové zařízení technické hry odstranit pomocí ikony koše 

 . Odstranit koncové zařízení technické hry lze pouze, pokud jeho status „Povoleno“ 

je odškrtnutý. 

 

Pokud by se jednalo o herní prostor, kde jsou již některá koncová zařízení technické hry povolena, 

počítadlo zobrazí, kolik je již herních pozic v daném herním prostoru povoleno   . Počítadlo 

ukazuje počet herních pozic povolených dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách, ve znění pozdějších předpisů, které se do minimálního počtu stanoveného zákonem 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách rovněž započítávají. Herní pozice, které byly do herního prostoru 

umístěny na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, se do tohoto součtu promítnou, 

až když je povolení „platné“. Tedy po nahrání všech potřebných údajů k hernímu prostoru, kdy dojde 

ke změně platnosti záznamu na stav „Platné“ viz dále v této kapitole.

 

 



48 

Pro kasino je nutné, aby součet herních pozic z počítadla   a součet herních pozic přidaných 

koncových zařízení technické hry  odpovídal zákonnému požadavku kladenému na počet herních 

pozic technické hry ve vztahu k počtu hracím stolům živé hry (viz tabulka str. 44). V námi 

demonstrovaném případě máme 3 hrací stoly živé hry provozované po celou provozní dobu, 

tedy musí být celkový součet herních pozic roven 30.

 

Pokud se v žádosti o povolení k umístění herního prostoru vyskytuje též bingo, tak po přidání všech 

koncových zařízení technické hry klikněte na „PŘIDAT“   . 
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Následně se Vám objeví seznam základních povolení konkrétního provozovatele  . Jedná 

se o základní povolení, která nejsou ke kasinu přiřazena. V tomto případě je již v herním prostoru 

přidáno základní povolení pro živou hru a technickou hru, proto se již nabízí pouze bingo. 

 

Zvolte základní povolení pro bingo (označeno modrým bodem)  . Tuto volbu potvrďte stiskem 

tlačítka „OK“ .   
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Toto základní povolení se pak již přidá do seznamu základních povolení vázaných k danému hernímu 

prostoru   . Do základního povolení můžete nahlížet přes modrý dokument. Přidáním základního 

povolení se Vám zpřístupní záložka „Bingo "  . 

 

Přidání binga provedete na záložce „Bingo“   pomocí tlačítka „NOVÝ“  . 
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Objeví se Vám okno pro přidání generátoru náhodných čísel pro provozování binga   . 

 

Vyplňte výrobní číslo generátoru náhodných čísel pro provozování binga . Tento údaj uvedl 

žadatel v žádosti. 
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Pole „Povoleno“    je standardně zaškrtnuto. 

 

Není-li některý generátor náhodných čísel pro provozování binga povolován, přidejte přesto 

tento generátor náhodných čísel pro provozování binga, uveďte požadované údaje a pole „Povoleno“ 

změňte na neodškrtnuto. Tlačítko „Povoleno“ nebude tímto způsobem zaškrtnuto v případě, 

kdy obec určitý generátor náhodných čísel pro provozování binga nepovolí, tedy žádost v části zamítá 

(např. z důvodu existence obecně závazné vyhlášky, která by provozování binga zakazovala). 

V případě, kdy generátor náhodných čísel pro provozování binga byl zadán nadbytečně 

(tedy generátor náhodných čísel pro provozování binga není součástí žádosti) a uživatel zjistil 

tuto skutečnost poté, co již údaje byly potvrzeny tlačítkem „OK“,  je nutné nejprve odškrtnout pole 

„Povoleno“ v detailu záznamu generátoru náhodných čísel pro provozování binga (do detailu 

záznamu se znovu dostanete přes ikonu modré tužky v poli „Akce“, po odškrtnutí pole „Povoleno“ 

uložte změnu tlačítkem „OK“) a následně je možné tento záznam (generátor náhodných čísel 

pro provozování binga) odstranit postupem uvedeným níže. Bez odškrtnutí pole „Povoleno“ nepůjde 

záznam tímto způsobem odstranit.  

Zápis generátoru náhodných čísel pro provozování binga dokončíte přes tlačítko „OK“   . 
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Takto přidaný generátor náhodných čísel pro provozování binga se Vám již zobrazí v tabulce 

s indikátorem povoleno . Úpravy jsou možné skrze modré tlačítko tužky s dokumentem 

umístěným vlevo u každého záznamu generátoru náhodných čísel pro provozování binga. 

 

Pokud by například po zadání generátoru náhodných čísel pro provozování binga došlo k tomu, 

že jej chcete zakázat či je nutné ho odstranit, odškrtněte „POVOLENO“   a potvrďte tlačítkem 

„OK“   . Tuto úpravu lze provádět i na již přidaném generátoru náhodných čísel pro provozování 

binga skrze modré tlačítko tužky s dokumentem umístěným vlevo u každého záznamu generátoru 

náhodných čísel pro provozování binga. 
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Nyní vidíte, že generátor náhodných čísel pro provozování binga změnil status Povoleno 

(pole „Povoleno“ je odškrtnuto) a považuje se za nepovolený  . Takto označený generátor 

náhodných čísel pro provozování binga je možné odstranit. Odstranění proveďte pouze v případě, 

kdy je generátor náhodných čísel pro provozování binga uveden nadbytečně. V případech, 

kdy dochází k zamítnutí žádosti v části, se generátor náhodných čísel pro provozování binga 

neodstraňuje, pouze se odškrtne pole „Povoleno“ a to z důvodu, že IS SDSL - Obce nebude generátor 

náhodných čísel pro provozování binga evidovat jako povolený, ale záznam bude viditelný, 

a to pro účely statistik zamítnutých generátorů náhodných čísel pro provozování binga. 
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Následující krok platí pro generátory náhodných čísel pro provozování binga, které je nutné odstranit 

z důvodu nadbytečnosti (tj. nejsou součástí žádosti o povolení k umístění herního prostoru). 

Pokud jste generátor náhodných čísel pro provozování binga uvedli nedopatřením a není součástí 

žádosti o povolení k umístění herního prostoru, tak můžete tento generátor náhodných čísel 

pro provozování binga odstranit pomocí ikony koše  . Odstranit generátor náhodných čísel 

pro provozování binga lze pouze, pokud jeho status „Povoleno“ je odškrtnutý. 
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Po přidání všech hracích stolů živé hry, případně všech koncových zařízení technické hry 

či generátorů náhodných čísel pro provozování binga přejděte na záložku „Dokumenty“  . 

Kliknětě na tlačítko „GENEROVAT“        . 

Po kliknutí na tlačítko „GENEROVAT“ klikněte na možnost „POVOLENÍ“           . V případě, kdy žádost 

o povolení herního prostoru obsahuje koncová zařízení technické hry, hrací stoly živé hry 

či generátory náhodných čísel pro provozování binga, které obec nepovolí, klikněte na možnost 

„POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“   . Jednotlivé šablony již jsou upraveny na základě druhu 

herního prostoru. 
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Následně se Vám nabídne možnost uložit si soubor na svůj počítač nebo ho rovnou otevřít . 

Dokument obsahuje údaje ze základního povolení a údaje zadané k hernímu prostoru. 

 

V případě zvolení možnosti „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“, je opět možné uložit si soubor na svůj 

počítač nebo ho rovnou otevřít   . Dokument rovněž obsahuje údaje ze základního povolení 

a údaje zadané k hernímu prostoru. 
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Úprava vygenerovaných šablon (dokumentů) 

Po otevření vygenerované šablony přidejte hlavičku dokumentu správního orgánu a doplňte 

potřebné údaje, které nebyly vygenerovány, spolu s odůvodněním vydávaného povolení. Upravený 

dokument nejdříve převeďte do formátu PDF. Následně je nutné dokument elektronicky podepsat 

a odeslat. Odesílání probíhá mimo IS SDSL - Obce. Elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF 

přidejte pomocí kliknutí na tlačítko „PŘIDAT“  a zvolte možnost „POVOLENÍ“ 
. 

nebo „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“   . Pokud nedochází k odeslání povolení elektronicky, 

postačí, pokud vložíte scan dokumentu podepsaný oprávněnou osobou, který bude opatřen 

elektronickým podpisem osoby, jež dokument do IS SDSL – Obce vložila. Do IS SDSL – Obce 

lze na tomto místě vložit totiž pouze dokument ve formátu PDF s elektronickým podpisem. Dalším 

dokumentem, který je nutno přiložit, je schéma kamerového systému. Schéma kamerového systému 

přidejte pomocí tlačítka „PŘIDAT“ a zvolte možnost „SCHÉMA KAMEROVÉHO SYSTÉMU“ . 

Schéma kamerového systému musí být ve formátu PDF a elektronicky podepsáno osobou, 

která dokument do IS SDSL - Obce vložila. Pokud by následně po vydání povolení došlo ke změně 

kamerového systému na základě oznámení změn skutečností, kontaktujte Ministerstvo financí na 

email HelpdeskSDSL@mfcr.cz. Na tento email zašlete nový dokument spolu s informací, k jakému 

evidenčnímu číslu se daný dokument váže (viz kapitola VIII). Posledním vkládaným dokumentem je 

doklad o právním důvodu užívání prostor, neboť tento dokument je podstatný pro jednoznačnou 

identifikaci prostoru za účelem výkonu dozoru. Doklad o právním důvodu užívání prostor přidejte 

pomocí tlačítka „PŘIDAT“ a zvolte možnost „DOKLAD O PRÁVNÍM DŮVODU UŽÍVÁNÍ PROSTOR“ . 

Doklad o právním důvodu užívání prostor musí být ve formátu PDF a elektronicky podepsaný osobou, 

která dokument do IS SDSL – Obce vložila. Pokud by následně po vydání povolení došlo ke změně 

dokladů o právním důvodu užívání prostor na základě oznámení změn skutečností, kontaktujte 

Ministerstvo financí na email HelpdeskSDSL@mfcr.cz. Na tento email zašlete nový dokument spolu 

s informací, k jakému evidenčnímu číslu se daný dokument váže (viz kapitola VIII).  
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Nahrané elektronicky podepsané povolení   se Vám poté přidá do seznamu dokumentů. Stejným 

způsobem se zobrazí nahrané dokumenty „Schéma kamerového systému“   a „Doklad o právním 

důvodu užívání prostor“  . Do těchto dokumentů můžete nahlížet přes modrou ikonku 

a pokud došlo k nahrání nesprávného dokumentu, lze tento dokument odstranit červenou ikonou 

koše. Poté nahrajte správný dokument znovu. 

 

V případě volby „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“, bude jediný rozdíl v typu dokumentu   . 
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Odstranění dokumentu je možné pouze ve stavu „Připravuje se“   . Po nahrání dokumentu opět 

proveďte uložení pomocí tlačítka „ULOŽIT“  . Doporučujeme nahrané dokumenty a údaje ukládat 

průběžně.  

 

Už při ukládání  zjistíte, zda jsou všechny dokumenty elektronicky podepsány. V případě, že by tomu 

tak nebylo, upozorní Vás na to chybová chybová hláška . V případě absence elektronického 

podpisu dokument odeberte pomocí ikony koše viz výše, elektronicky podepište a opět přidejte. 
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Když nahrajete všechny potřebné údaje, pomocí odkazu „SEZNAM POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO 

PROSTORU“  se dostanete na záložku „Povolení k umístění herního prostoru“ . 

Pole „PRÁVNÍ MOC“, „KONEC PLATNOSTI“, „ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ musíte vyplnit poté, 

co rozhodnutí nabyde právní moci.  

 

Pro zobrazení všech povolení klikněte na tlačítko „VYHLEDAT“ . Po nabytí právní moci doplňte 

pomocí ikony dokumentu s tužkou  údaje o právní moci, konci platnosti, účinnosti a datu vydání 

k nahranému povolení.  
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Správní orgán je povinen podle směrnice Ministerstva financí ze dne 3. dubna 2017 

č. j. MF-929/2017/3404-9  nejpozději dnem nabytí právní moci povolení zanést následující údaje 

„ÚČINNOST“, „KONEC PLATNOSTI“, „VYDÁNO“ a „PRÁVNÍ MOC“ . Údaj o konci právních 

účinků povolení zadává správní orgán do IS SDSL – Obce do pole „KONEC PLATNOSTI“. V případě, 

že je v povolení vymezena doba právních účinků konkrétním konečným datem, zadá správní orgán 

do IS SDSL – Obce toto konečné datum např. 31. 12. 2019.   Pokud jsou právní účinky povolení 

formulovány v návaznosti na účinnost povolení, případně na právní moc, pak musí být 

do IS SDSL - Obce zadáno rovněž konečné datum, ačkoliv není v povolení konkrétně specifikováno. 

Oprávnění plynoucí z povolení může být vykonáváno dnem odložené účinnosti povolení 

(za předpokladu, že ji žadatel požaduje). Pokud právní moci nabývá povolení později než je datum 

odložené účinnosti, nebo pokud povolení odloženou účinnost neobsahuje, je prvním dnem, 

od kdy může být oprávnění plynoucí z povolení vykonáváno, den právní moci povolení. Uvedené lze 

uvést na následujícím příkladu. Pokud má povolení stanovenou odloženou účinnost k 1. 1. 2018 

a rozhodnutí nenabude právní moci později, pak správní orgán zadá do pole „Konec platnosti“ datum 

1. 1. 2021, za předpokladu, že je rozhodnutí vydáno na dobu 3 let. Pokud by však rozhodnutí nabylo 

právní moci až dne 5. 1. 2018, pak je konec platnosti zadávaný správním orgánem den 5. 1. 2021. 

Do pole „KONEC PLATNOSTI“ se tedy zadá poslední den, kdy může být oprávnění na základě 

vydaného povolení vykonáno. Pokud by základní povolení zaniklo dříve, automaticky dojde 

ke zneplatnění i povolení k umístění herního prostoru na něj navázaného. Polem „VYDÁNO“ 

se rozumí vydání rozhodnutí ve smyslu § 71 správního řádu, nikoliv datum uvedené v záhlaví 

povolení. Po jejich zadání a stisknutí tlačítka „POTVRDIT“dojde k finálnímu uložení údajů 

do IS SDSL - Obce. V této chvíli již uložené údaje není možné měnit a údaje budou viditelné 

pro dozorující orgány. 
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Po kliknutí se objeví ještě jedno potvrzovací okno   . 

 

Pokud potvrzení neproběhne správně, může se objevit následující upozornění . Dokumenty 

bez podpisu musíte elektronicky podepsat a vložit znovu. 
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Pokud potvrzení proběhne v pořádku, dojde ke změně stavu platnosti na „Platné“    a objeví 

se okno „ZMĚNA STAVU POVOLENÍ BYLA PROVEDENA“    . 

 

Povolení je pak označeno na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“                   zelenou fajfkou. 

Do povolení k umístění herního prostoru je možné nahlížet přes ikonu dokumentu s tužkou    .  
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IV. Zamítnutí žádosti o povolení herny nebo kasina a zamítnutí žádosti 

o povolení v části 

Zamítnutí celé žádosti není nutné nahrávat do IS SDSL - Obce, tedy není nutné do IS SDSL – Obce nic 

zadávat, a to z důvodu, že tyto údaje se tedy nebudou využívat pro účely statistik. 

V případě zamítnutí žádosti v části postupujte dle postupu uvedeného shora v předchozí kapitole. 

U koncových zařízení technické hry, generátoru náhodných čísel pro provozování binga, hracích stolů 

živé hry, které obec nepovoluje, odškrtněte pole „Povoleno“ . V rámci vygenerování šablon 

a nahrávání dokumentu zvolte „POVOLENÍ A ZAMÍTNUTÍ V ČÁSTI“. 
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V. Opravné usnesení  

Prostřednictví opravného usnesení opravuje správní orgán zřejmou nesprávnost vydaného povolení 

k umístění herního prostoru, která vznikla administrativním pochybením správního orgánu v části, 

kterou nelze považovat za část výrokovou. Zřejmou nesprávností, kterou budeme opravovat 

opravným usnesením, se například rozumí: 

 chybné uvedení evidenčního čísla v záhlaví povolení k umístění herního prostoru, 

 chybné uvedení data vydání povolení k umístění herního prostoru, 

 chybné IČ obchodní společnosti v návětě povolení,  

 chybně uvedený název obchodní společnosti v návětě povolení, 

 chybně uvedené informace v odůvodnění povolení. 

Pokud by chyba byla obsažena jak ve výrokové části, tak v ostatních částech povolení, nelze 

postupovat vydáním opravného usnesení, ale správní orgán vydává opravné rozhodnutí, kde 

v odůvodnění rovněž uvede chyby v opravovaném rozhodnutí, které byly uvedeny jinde, než ve 

výrokové části.  

Pro vytvoření opravného usnesení zvolte dokument s tužkou u platného povolení (označené zelenou 

fajfkou)  .
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Na záložce „Dokumenty“   zvolte „GENEROVAT“     a vyberte „OPRAVNÉ USNESENÍ“    . 

 

Následně se Vám nabídne možnost uložit si soubor na svůj počítač nebo ho rovnou otevřít . 

Dokument bude obsahovat údaje ze základního povolení a údaje zadané v povolení k umístění 

herního prostoru. 
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Úprava dokumentu 

Po otevření vygenerované šablony přidejte hlavičku dokumentu správního orgánu a doplňte 

potřebné údaje, které nebyly vygenerovány, spolu s odůvodněním vydávaného usnesení. Evidenční 

číslo navazuje na povolení, které je tímto opravováno (např. povolení k umístění herního prostoru 

bude mít ev. č. 541630/2017/0001-1, opravné usnesení bude mít ev. č. 541630/2017/0001-2 a 

v případě následné změny rozhodnutí bude ev. č. 541630/2017/0001-3). Upravený dokument 

nejdříve převeďte do formátu PDF. Následně je nutné dokument elektronicky podepsat a odeslat. 

Odesílání probíhá mimo IS SDSL - Obce. Elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF přidejte 

neprodleně po nabytí právní moci pomocí kliknutí na tlačítko „PŘIDAT“    a zvolte možnost 

„OPRAVNÉ USNESENÍ“   . Pokud nedochází k odeslání rozhodnutí elektronicky, postačí, pokud 

vložíte scan dokumentu podepsaný oprávněnou osobou, který bude opatřen elektronickým 

podpisem osoby, jež dokument do IS SDSL – Obce vložila. Do IS SDSL – Obce můžete na tomto místě 

vložit pouze dokument ve formátu PDF s elektronickým podpisem.  
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Nahrané elektronicky podepsané opravné usnesení   se Vám poté přidá do seznamu dokumentů. 

Do tohoto dokumentu můžete nahlížet přes modrou ikonku, a pokud došlo k nahrání nesprávné 

dokumentu, tak tento dokument odstraňte červenou ikonou koše a poté nahrajte správný dokument 

znovu. 

 

Po přidání dokumentu klikněte na tlačítko „ULOŽIT“  . 
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Pokud uložení neproběhne správně, může se objevit následující upozornění . Dokument 

bez podpisu musíte elektronicky podepsat a vložit znovu. 

 

Pokud uložení proběhne správně objeví se okno „ZMĚNY BYLY ULOŽENY“  . Dokument je možné 

kdykoliv odstranit. 

 

Po vložení opravného usnesení bezprostředně po nabytí právní moci kontaktujte v případech, kdy 

opravujete evidenční číslo nebo datum vydání rozhodnutí Ministerstvo financí skrze emailovou 

schránku HelpdeskSDSL@mfcr.cz. V emailu uveďte do položky předmět „Opravné usnesení“ a jako 

přílohu vložte pravomocný dokument opravného usnesení. Pracovníci ministerstva chybný údaj, jenž 

byl předmětem opravy (např. chyba v evidenčním čísle) v uloženém záznamu IS SDSL - Obce opraví. 

 

 

mailto:HelpdeskSDSL@mfcr.cz
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VI. Zrušení povolení 

Následující postup je totožný pro hernu i kasino. 

Tento postup uplatníte v případě, když chcete zrušit vydané povolení jako celek (žadatel žádá o 

zrušení celého povolení). Tento postup je rovněž z hlediska IS SDSL – Obce nezbytným mezikrokem v 

případě vytváření opravného či změnového rozhodnutí, neboť IS SDSL – Obce neumožní správnou 

evidenci a nahrání opravného nebo změnového rozhodnutí bez předchozího zrušení záznamu 

měněného nebo opravovaného rozhodnutí v IS SDSL - Obce. Při změně nebo opravě povolení je tedy 

nutné nejprve záznam měněného nebo opravovaného povolení zrušit (jedná se pouze o postup 

z hlediska nahrávání údajů do IS SDSL - Obce, tj. z hlediska správního řádu není nutné vydávat 

rozhodnutí o zrušení ve věci, pouze postačí vydat změnové rozhodnutí) a následně záznam o povolení 

k umístění herního prostoru, respektive jeho změně nahrát postupem uvedeným v následující 

kapitole. V případě rušení povolení pouze v části postupujte stejným způsobem jako při nahrávání 

změnového rozhodnutí.  

Důležité upozornění: Postup podle tohoto článku se od bodu  do bodu  (jedná se o postup 

vygenerování zrušujícího rozhodnutí) uplatní pouze u rušení povolení jako celku (tedy v případech, 

kdy žadatel žádá o zrušení celého povolení).  V případě změny nebo opravy rozhodnutí se totiž 

v rámci tohoto mezikroku pouze přidává opravné nebo změnového rozhodnutí postupem podle bodu 

   a násl., které IS SDSL – Obce automaticky negeneruje. Vzor opravného nebo změnového 

rozhodnutí naleznete v Nápovědě IS SDSL Obce viz níže. Stejný dokument pak rovněž vkládáte 

v článku VII. Změna povolení, opravné rozhodnutí a zrušení povolení v části 

Na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“ klikněte na tlačítko „VYHLEDAT“   

a poté klikněte na dokument s tužkou  u platného povolení (označený zelenou fajfkou). 
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Na záložce „Dokumenty“ klikněte na tlačítko „GENEROVAT“ a klikněte na možnost 

„ZRUŠENÍ POVOLENÍ“ . 

 

Následně se Vám nabídne možnost uložit si soubor na svůj počítač nebo ho rovnou otevřít . 

Dokument bude obsahovat informace ze základního povolení a z povolení k umístění herního 

prostoru. 
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Úprava dokumentu 

Po otevření vygenerované šablony přidejte hlavičku dokumentu správního orgánu a doplňte 

potřebné údaje, které nebyly vygenerovány, spolu s odůvodněním vydávaného rozhodnutí. Upravený 

dokument nejdříve převeďte do formátu PDF. Následně dokument elektronicky podepište a odešlete. 

Odesílání probíhá mimo IS SDSL - Obce. Elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF přidejte 

pomocí kliknutí na tlačítko „PŘIDAT“       a zvolte možnost „ZRUŠENÍ POVOLENÍ“  . Pokud nedochází 

k odeslání rozhodnutí elektronicky, postačí, pokud vložíte scan dokumentu podepsaný oprávněnou 

osobou, který bude opatřen elektronickým podpisem osoby, jež dokument do IS SDSL – Obce vložila. 

Postup přidání dokumentu využijete i při nahrávání opravného nebo změnového rozhodnutí, 

nicméně místo vygenerovaného a upraveného dokumentu, který povolení zrušuje jako celek, přidejte 

dokument opravného rozhodnutí či změny. Bez přidání dokumentu nebude možné přejít k dalšímu 

kroku. 
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Pro šablony opravného rozhodnutí či změnového rozhodnutí klikněte na tlačítko „Nápověda“  . 

 

Následně klikněte na tlačítko „Vzory dokumentů“   . 
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Následně si vyberete šablonu dle typu rozhodnutí a dle typu herního prostoru    . 
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Vyberte šablonu a přidejte hlavičku dokumentu správního orgánu a doplňte potřebné údaje spolu 

s odůvodněním vydávaného rozhodnutí. Upravený dokument nejdříve převeďte do formátu PDF. 

Následně dokument elektronicky podepište a odešlete. Odesílání probíhá mimo IS SDSL - Obce. 

Elektronicky podepsaný dokument ve formátu PDF přidejte stejným způsobem jako v případě zrušení 

povolení (bod       a ). 

Důležité upozornění: Ve výroku II. změnového rozhodnutí je nutno uvést veškerá koncová zařízení 

technické hry, hrací stoly živé hry a generátory náhodných čísel pro provozování binga, která budou 

v daném prostoru provozována, tedy včetně těch povolených na základě rozhodnutí, které je tímto 

nahrazováno. 

Nahrané elektronicky podepsané rozhodnutí se Vám poté přidá do seznamu dokumentů . 

Do tohoto dokumentu můžete nahlížet přes modrou ikonku, a pokud došlo k nahrání špatného 

dokumentu, tak lze tento dokument odstranit červenou ikonou koše a nahradit jej novým, stejným 

postupem popsaným shora. Pro uchování dokumentu klikněte na tlačítko „Uložit“ 
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Po nahrání dokumentu postupem shora vyčkejte na den nabytí právní moci, případně účinnosti 

rozhodnutí (tento krok je nutné učinit až v den, kdy předmětné rozhodnutí nabude svých právních 

účinků). V tento den se k procesu opět vraťte, a to vyhledáním záznamu v předmětné záložce 

postupem uvedeným shora, otevřením detailu tohoto záznamu a klikněte na tlačítko „ZRUŠIT“ .  

 

 

Po kliknutí se objeví ještě jedno potvrzovací okno . 
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Pokud zrušení neproběhne správně může se Vám objevit následující upozornění . 

 

Pokud zrušení proběhne správně objeví se okno „ZMĚNA STAVU POVOLENÍ PROVEDENA“   

a změní se platnost na stav „Zrušené“ . Na záložku „Povolení k umístění herního prostoru“ 

se dostanete pomocí odkazu „SEZNAM POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO PROSTORU“ . 

  

 

 

 



. 
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Na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“   se změnila platnost - označena červeným 

křížkem . Do povolení je možné stále nahlížet přes ikonu dokumentu s tužkou . V případě 

opravy či změny povolení (včetně zrušení povolení pouze v části) postupujte podle následující 

kapitoly. 
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VII. Změna povolení, opravné rozhodnutí a zrušení povolení v části 

Následující postup je totožný pro hernu i kasino. 

Změnové rozhodnutí se použije k vyřízení žádosti provozovatele o změnu, nejčastěji se objevují 

následující případy: 

 doplnění nových koncových zařízení technické hry, hracích stolů živé hry 

 zrušení některých technických zařízení technické hry, hracích stolů živé hry (zrušení 

povolení v části) 

 změna provozní doby 

 změna názvu herního prostoru 

Změnovým rozhodnutím však NELZE provést  

 změnu herního režimu (z herny na kasino a naopak) 

 přemístění herního prostoru (změna adresy tak, že by se herní prostor „stěhoval“ na jiné 

místo) 

 prodloužení doby platnosti povolení k umístění herního prostoru 

K provedení změny povolení k umístění herního prostoru je nutné, aby bylo povolení k umístění 

herního prostoru nejdříve v  IS SDSL - Obce zrušeno postupem popsaným v kapitole VI. Změnou 

povolení se rozumí rovněž zrušení povolení v části, neboť podoba vydávaného změnového povolení 

bude totožná jako v případě jakékoliv jiné změny a v odůvodnění se uvedou změny oproti povolení 

k umístění herního prostoru, které je tímto měněno (například jaké herní pozice koncových zařízení 

technické hry se „odebírají“). Změna povolení se také využívá při opravném rozhodnutí. Změnové 

povolení nahrávejte do IS SDSL-Obce, v den právní moci, případně účinnosti povolení. 

Opravným rozhodnutím se rozumí rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti, kterým správním orgán 

opravuje zřejmou nesprávnost ve výrokové části rozhodnutí. Opravné rozhodnutí správní orgán 

použije rovněž v situaci, kdy je chyba jak ve výrokové části, tak v ostatních částech povolení. Zřejmou 

nesprávností, kterou budeme opravovat opravným rozhodnutím, se například rozumí: 

 chybné uvedení výrobního čísla, typu koncového zařízení nebo počtu herních pozic  

 chybné uvedení provozní doby 

 chybně uvedeného názvu herního prostoru 

 chybná bližší specifikace herního prostoru (např. chybně uvedené podlaží) 

 chybně uvedená doba právních účinků rozhodnutí (povoleno do) 
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Na záložce „Povolení k umístění herního prostoru “    klikněte na tlačítko „NOVÝ“a vyberte 

možnost „ZMĚNA POVOLENÍ“ . 

 

Následně klikněte na tlačítko „VYHLEDAT“   . Zobrazí se Vám seznam povolení , které je možné 

změnit. V seznamu se budou nabízet pouze povolení, která jsou zrušená (označená červeným 

křížkem) postupem podle kapitoly VI. 

 

Výsledný seznam můžete filtrovat dle postupu v kapitole XI. Vyhledávání požadovaných záznamů.  
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Vyberte si požadované zrušené povolení. Aktuálně zvolené má u sebe modrý bod   . Tuto volbu 

pak potvrdíte kliknutím na tlačítko „OK“  .  

 

Nyní vyplňte „Ev. č.“  .  

Evidenční číslo6 zadejte v tomto tvaru: „kód obce / rok přijetí žádosti / pořadové čtyřmístné číslo 

správního řízení počítané od jedné - pořadí vloženého rozhodnutí, nebo ohlášení počítaného 

od jedné“. Například u města Vsetín proto bude evidenční číslo prvního rozhodnutí u správního řízení 

vkládaného do IS SDSL – Obce (např. povolení k umístění herního prostoru) 

ve tvaru: 541630/2017/0001-1. Později vydané rozhodnutí o jeho změně bude mít evidenční číslo 

ve tvaru: 541630/2017/0001-2. Druhé správní řízení vkládané do IS SDSL – Obce městem 

Vsetín  (např. ohlášení hazardní hry) pak bude mít evidenční číslo v následujícím 

tvaru: 541630/2017/0002-1. V případě následujícího roku bude evidence opět vedená od začátku. 

(Např. poslední povolení k umístění herního prostoru má ev. č. 541630/2017/0048-1. V následujícím 

roce budete nová povolení k umístění herního prostoru, případně doručená ohlášení evidovat 

s novou číselnou řadou, tedy od ev. č. 541630/2018/0001-1. Tato změna se však netýká evidence 

dalších dokumentů k danému ev. č. – tedy v případě změn, oprav či částečných rušení povolení se 

VŽDY pokračuje v návaznosti na evidenční číslo dokumentu, který je měněn, opravován nebo 

částečně rušen). 

 

Kód obce naleznete například na http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-

udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx. 

  

                                                           
6
 Dokumenty vkládané do IS SDSL - Obce musí být pro účely IS SDSL – Obce náležitě označeny tzv. evidenčním číslem. 

Evidenční číslo nenahrazuje běžné číslo jednací, jehož podobu si určuje každý obecní úřad sám – evidenční číslo bude pouze 
paralelně uvedené s číslem jednacím pro účely evidence v IS SDSL. 

 

 

http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
http://www.cuzk.cz/Uvod/Produkty-a-sluzby/RUIAN/2-Poskytovani-udaju-RUIAN-ISUI-VDP/Ciselniky-ISUI/Nizsi-uzemni-prvky-a-uzemne-evidencni-jednotky.aspx
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Související „Ev. č.“ se vyplnilo na základě vybraného zrušeného povolení k umístění herního 

prostoru. 

Pole provozovatel, adresa a typ herního prostoru se již vyplnila dle povolení, u kterého provádíme 

změnu   .  Vzhledem k tomu, že uvedené údaje se generují na základě údajů uložených 

k základnímu povolení, nelze vybrané údaje žádným způsobem upravovat ani měnit.  

Adresa i název provozovny jsou vázány na vybrané zrušené povolení k umístění herního prostoru a 

není možné ji dále měnit. Pokud by došlo ke změně adresy či názvu provozovny, kontaktujte 

Ministerstvo financí (viz kapitola XII. Kontakty v případě poruchy). Změny v adrese herního prostoru 

mohou být prostřednictvím změnového povolení činěny pouze ve smyslu zpřesňujícího charakteru, 

změnovým povolením nemůže být činěno přemístění herního prostoru. Pokud žadatel žádá o 

přemístění herního prostoru, musí být stávající prostor zrušen jako celek a následně vydáno nové 

povolení na jinou adresu, na základě žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru po 

zaplacení správního poplatku v příslušné výši. 

Pokud došlo ke změně, vyplňte provozní dobu a upřesňující identifikaci herního prostoru  . 

Vazba na základní povolení je již dána povolením, které se mění, tedy povolením, které je uvedeno 

v poli související č.j. Uživatel může nahlédnout do základního povolení vydaného Ministerstvem 

financí skrze modrou ikonku dokumentu . 
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Po vyplnění nezbytných údajů (údaje označené*) proveďte uložení pomocí kliknutí na tlačítko 

„ULOŽIT“  .  

Veškeré doplňované informace je možné dále upravovat, dokud je Povolení k umístění herního 

prostoru ve stavu platnosti „Připravuje se“        . 

 

Pokud dojde k úspěšnému uložení, tak se Vám objeví označení povolení   a okno povolení bylo 

uloženo . 
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V opačném případě nastane jedna z následujících situací: 

1) Není vyplněné „Ev. č.“ 

Pokud není vyplněno pole „Ev. č.“, tak se objeví chybová hláška a záznam se neuloží. 

Pro odstranění chybové hlášky vyplňte „Ev. č.“     .   

 

2) Není vyplněné „Ev. č.“ a „Provozní doba“  

Pokud není vyplněno pole „Ev. č.“ a „Provozní doba“ objeví se chybová hláška      a záznam 

se neuloží. Pro odstranění chybové hlášky vyplňte pole „Ev. č.“   a  „Provozní doba“  .  
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3) Není vyplněná „Provozní doba“ 

Pokud není vyplněno pole „Provozní doba“ objeví se chybová hláška   a záznam se neuloží. 

Pro odstranění chybové hlášky vyplňte pole „ Provozní doba“    .    

 

Veškerá koncová zařízení technické hry nebo v případě kasina hrací stoly živé hry či generátory 

náhodných čísel pro provozování binga z původního povolení k umístění herního prostoru jsou 

již obsažena i v záznamu změnového povolení k umístění herního prostoru . Přidávání, editace 

či nepovolení některého dalšího koncového zařízení technické hry, hracího stolu živé hry 

či generátoru náhodných čísel pro provozování binga je shodné jako při zakládání nového povolení 

k umístění herního prostoru (tedy postupem popsaným v kapitole III). 
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Po přidání všech koncových zařízení technické hry (případně náhodného generátoru binga či stolů 

živé hry), o které se povolení rozšiřovalo, případně po jejich odebrání, v případě částečného rušení 

povolení a následném uložení (ukládat můžete i průběžně) přejděte na záložku „Dokumenty“  .  

Další postup je totožný s vytvářením původního povolení k umístění herního prostoru podle kapitoly 

III. od bodu  s dvěma odlišnostmi. Přeskočíte kroky pro generování dokumentu, protože 

dokument již máte vytvořený a tento dokument tedy pouze přidáte přes tlačítko „Přidat“. Do 

dokumentů rovněž nezapomeňte prostřednictvím tlačítka „Přidat“ postupem popsaným v kapitole III. 

přidat aktuální schéma kamerového systému a právního důvodu užívání prostor. Pokud se schéma 

kamerového systému nebo právní důvod užívání prostor nezměnilo, respektive nebylo doloženo 

znovu, přidejte stejné dokumenty, jako k původnímu rozhodnutí, které bylo změněno nebo 

opravováno. 

Další odlišností je podoba záznamu v seznamu povolení: 

Na záložce „Povolení k umístění herního prostoru“    je v seznamu povolení změnové rozhodnutí 

vedeno spolu s „Ev. č.“ předcházejícího povolení k umístění herního prostoru (údaj je uveden v poli 

„Souvisí s ev. č.“). Tento údaj se zobrazuje jak ve stavu „Připravuje se“, tak i ve stavu „Platné“ 

či „Zrušené“ . 

 

 

Důležité upozornění: 

U změnového či opravného rozhodnutí se opět vkládá aktuální schéma kamerového systému a 

doklad o právním důvodu užívání prostor. Pokud schéma kamerového systému a doklad o právním 

důvodu užívání prostor zůstává stejný, je přesto nutné je opět vložit do SDSL přes kolonku 

DOKUMENTY (postup vložení dokumentů je stejný, jako při vkládání prvního povolení k umístění 

herního prostoru v kapitole III. str. 20-21). 
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Vzhledem k tomu, že změnové, případně opravné rozhodnutí vkládáte do IS SDSL Obce ve stejný den, 

jako jste povolení nezbytným mezikrokem (postup podle kapitoly VI. Zrušení povolení) zrušili, tedy 

v den nabytí právní moci, respektive účinnosti povolení, rovnou v tento den zadejte do IS SDSL- Obce 

nezbytné údaje o změnovém, resp. opravném povolení, a to „PRÁVNÍ MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ 

„ÚČINNOST“ a „VYDÁNO“. Všechny tyto údaje se váží ke změnovému, respektive opravnému 

rozhodnutí. Údaj „KONEC PLATNOSTI“ zůstává stále stejný, neboť změnou nelze konec platnosti 

měnit. Jedinou výjimkou je případ, kdy by konec platnosti byl původním povolení uveden nesprávně 

a z tohoto důvodu by byl konec platnosti opravován opravným rozhodnutím.  



89 

VIII. Změna skutečnosti – schéma kamerového systému a doklad o právním 

užívání prostor 

V případě, kdy dojde ke změně skutečnosti dle § 101 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve 

znění pozdějších předpisů, ve schématu kamerového systému nebo v dokladu o právním užívání 

prostor, obec nevydává změnové povolení. Dokument týkající se změny skutečnosti spolu 

s uvedeným evidenčním číslem povolení k umístění herního prostoru zašlete na email 

HelpdeskSDSL@mfcr.cz a do předmětu uveďte ev. č. povolení a dovětek NOVÉ SCHÉMA 

KAMEROVÉHO SYSTÉMU/PRÁVNÍHO DŮVODU UŽÍVÁNÍ PROSTOR. V případě následné změny či 

opravy povolení už následně vkládejte pouze aktuální schéma kamerového systému a doklad o 

právním užívání prostor. 

  

mailto:HelpdeskSDSL@mfcr.cz
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IX. Žádost o povolení/změnu/zrušení byla žadatelem vzata zpět 

Pokud provozovatel požádal o zpětvzetí žádosti před vydáním rozhodnutí o jeho žádosti, 

tak nevkládejte do IS SDSL - Obce žádná data. 

Pokud jste již povolení k umístění herního prostoru zadali a je stále ve stavu „Připravuje se“ (ikona 

modré tužky) , povolení odstraňte. Odstranění proveďte skrze ikonu koše . 
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X. Odvolání 

Odvolání může být podáno proti celému rozhodnutí nebo proti části rozhodnutí. 

Odvolání proti celému rozhodnutí 

Způsoby řešení podaného odvolání: 

1) Vyhovění odvolání prostřednictvím autoremedury (rozhodnutí v autoremeduře) 

V případě vyhovění odvolání prostřednictvím autoremedury vyčkejte se zadáním údajů „PRÁVNÍ 

MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ do doby, než nabude právní moci rozhodnutí 

v autoremeduře. Rozhodnutí v autoremeduře vložíte do IS SDSL - Obce následujícím způsobem. 

Nejdříve klikněte u záznamu povolení k umístění herního prostoru, jež má být autoremedurou 

řešeno, v záložce Dokumenty na tlačítko „PŘIDAT“   a následně klikněte na tlačítko „Ostatní“   

a nahrajte elektronicky podepsané rozhodnutí v autoremeduře. Pokud v kontextu vydaného 

rozhodnutí v autoremeduře dojde k úpravě již zadaných údajů povolení k umístění herního prostoru, 

které je odvoláním napadáno, musí být v této souvislosti údaje zadané do IS SDSL – Obce rovněž 

upraveny. (Například pokud rozhodnutím v autoremeduře dojde ke změně provozní doby, musí být 

zadaná provozní doba upravena. Pokud dojde rozhodnutím v autoremeduře ke zrušení koncového 

zařízení technické hry, musí být koncové zařízení na záložce „Technická hra“ odebráno.) Poté vyplňte 

údaje „PRÁVNÍ MOC“ (datum nabytí právní moci rozhodnutí v autoremeduře, protože je shodné 

s datem nabytí právní moci povolení), „KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ (datum vydání 

povolení, které bylo napadeno odvoláním) a potvrďte zadané údaje postupem uvedeným 

v kapitole X. Údaje je nutné vyplnit nejpozději dnem nabytí právní moci rozhodnutí v autoremeduře. 
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2) Postoupení spisu odvolacímu orgánu  

V případě, že odvolání nemůže být řešeno rozhodnutím v autoremeduře, musí správní orgán 

postoupit spis odvolacímu orgánu. Se zadáním údajů „PRÁVNÍ MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ 

„ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ vyčkejte do doby, než rozhodnutí odvolacího orgánu nabude právní moci 

(v případě potvrzení prvoinstančního rozhodnutí nebo v případě změny rozhodnutí odvolacím 

orgánem) nebo v případě zrušení prvoinstančního rozhodnutí odvolacím správním orgánem do doby 

právní moci rozhodnutí vydaného v rámci nového projednání. V obou případech před zadáním údajů 

„PRÁVNÍ MOC“,„KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ přidejte prostřednictvím záložky 

„Ostatní“ rozhodnutí odvolacího orgánu, a to následujícím způsobem. Nejdříve klikněte na tlačítko 

„PŘIDAT“  a následně klikněte na tlačítko „Ostatní“   a nahrajte rozhodnutí odvolacího orgánu. 

Poté vyplňte údaje „PRÁVNÍ MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ a potvrďte 

zadané údaje postupem uvedeným v  kapitole X. Pokud by prvoinstanční orgán vydával rozhodnutí 

v rámci nového projednání, tyto údaje by se vztahovaly nikoliv k prvotnímu rozhodnutí, jež bylo 

rozhodnutím odvolacího orgánu zrušeno, ale k rozhodnutí v rámci nového projednání. Nahrané 

prvoinstanční rozhodnutí, jež bylo odvolacím správním orgánem zrušeno, odstraňte postupem 

uvedeným v kapitole III. (str. 21) a nahrajte rozhodnutí vydané v rámci nového projednání. Zrušené 

prvoinstanční rozhodnutí nahrajte pod záložku „Ostatní“, stejně jako rozhodnutí odvolacího orgánu. 
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Odvolání proti části rozhodnutí 

1) Vyhovění odvolání prostřednictvím autoremedury (rozhodnutí v autoremeduře) 

Pokud je odvolání možné vyhovět prostřednictvím rozhodnutí v autoremeduře, postup je stejný 

jako v případě podání odvolání proti celému rozhodnutí. Do IS SDSL - Obce zadejte údaje „PRÁVNÍ 

MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“, „VYDÁNO“ až poté, co rozhodnutí nabude právní moci 

i v části, na kterou bylo odvolání podáno. Údaj zadávaný do pole „PRÁVNÍ MOC“ bude datum, 

kdy nabyla právní moci ta část povolení, vůči které bylo podáno odvolání. Stejným způsobem bude 

zadána rovněž „ÚČINNOST“. Údaj zadávaný do pole „KONEC PLATNOSTI“ se bude počítat od nabytí 

právní moci části rozhodnutí, proti které nebylo podáno odvolání.  IS SDSL - Obce umožňuje zadat 

pouze jeden údaj o právní moci, účinnosti, konci platnosti a vydání k jednomu záznamu herního 

prostoru, ačkoliv v případě odvolání proti části rozhodnutí budou u záznamu nahrána dvě rozhodnutí, 

a to rozhodnutí původní a rozhodnutí vydané v autoremeduře, které původní rozhodnutí nahrazuje 

jako celek.  

Z tohoto důvodu musí být u záznamu o herním prostoru uvedena právní moc té části rozhodnutí, vůči 

které bylo podáno odvolání (dále jen „část rozhodnutí č. 2“) a která byla řešena prostřednictvím 

autoremedury, ačkoliv v té části rozhodnutí, vůči které odvolání podáno nebylo (dále jen „část 

rozhodnutí č. 1“) již povolení právní moci nabylo. Účinnost rozhodnutí je rovněž zadávána ve vztahu 

k zadané právní moci, tedy ve vztahu k právní moci části rozhodnutí č. 2 (nabytím právní moci části 

rozhodnutí č. 2 v autoremeduře). Účinnost je shodná s datem nabytí právní moci za předpokladu, 

že žadatel nepožadoval odloženou účinnost rozhodnutí. Pokud byla odložená účinnost požadována, 

zadává se datum odložené účinnost za předpokladu, že toto datum je pozdější než datum nabytí 

právní moci.  

Konec platnosti rozhodnutí je naopak počítáno od data právní moci, respektive účinnosti části 

rozhodnutí č. 1, neboť rozhodnutím v autoremeduře se vydává sice rozhodnutí nové, ale vždy pouze 

na dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí původní (na kterou byla vydána část rozhodnutí č. 1), 

tedy na dobu, na kterou je základní povolení k provozování hlavní činnosti vydáno (základní povolení 

na technickou hru nebo živou hru podle druhu herního prostoru), nejpozději však na dobu 3 let 

od doby právní moci, respektive účinnosti povolení. 
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2) Postoupení spisu odvolacímu orgánu 

V případě nutnosti postoupení spisu odvolacímu orgánu při odvolání proti části rozhodnutí 

ponechejte v IS SDSL - Obce nahraná pouze ta koncová zařízení technické hry, hrací stoly živé hry 

či generátory náhodných čísel pro provozování binga, která již nabyla právní moci (tedy vůči kterým 

nebylo podáno odvolání) a u ostatních, která právní moci nenabyla (vůči kterým bylo odvolání 

podáno) odškrtněte v detailu koncová zařízení technické hry, stoly živé hry či generátory náhodných 

čísel pro provozování binga na jednotlivých záložkách pole „Povoleno“ . Poté vyplňte údaje 

„PRÁVNÍ MOC“, „KONEC PLATNOSTI“ „ÚČINNOST“  a „VYDÁNO“ a potvrďte zadané údaje postupem 

uvedeným v  kapitole III. Po obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu kontaktujte Ministestvo financí 

z důvodu případné úpravy zadaných koncových zařízení technické hry, generátorů náhodných čísel 

k provozování binga nebo hracích stolů živé hry, případně dalších zadaných údajů či donahrání 

samotného rozhodnutí odvolacího orgánu (v případech, kdy bude rozhodnutí odvolacího orgánu 

potvrzující). V případech, kdy bude rozhodnutí vráceno odvolacím orgánem k novému projednání, 

konktaktujte za účelem nahrání povolení Ministerstvo financí (viz kapitola XI. Kontakty v případě 

poruchy). 
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XI. Vyhledávání požadovaných záznamů 

K nalezení určitého záznamu můžete postupovat následujícími třemi způsoby, které jsou 

aplikovatelné na vyhledávání záznamů v celém IS SDSL - Obce: 

 

1. Vyplnění výběrových podmínek 

Vyplňte výběrové podmínky      (u některých z nich je na výběr pouze z rozbalovací nabídky) a klikněte 

na tlačítko „VYHLEDAT“   zobrazí se Vám požadovaný záznam či záznamy  . Např. u údajů s daty 

se Vám zobrazí kalendář. 

 
2. Využití filtrů 

Klikněte na tlačítko „VYHLEDAT“  . Zobrazí se Vám seznam všech Vámi uložených záznamů  .
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Tento seznam můžete vyfiltrovat a najít tak požadované záznamy. Filtr či filtry vyplníte 

do požadovaného sloupce či sloupců   . Filtry je možné kombinovat.  

 

3. Kombinace předchozích postupů 

Poslední možností je využití obou předchozích postupů. Nejdříve zadejte výběrové podmínky   

a klikněte na tlačítko „VYHLEDAT“  . 

Zobrazí se Vám seznam záznamů dle zadané výběrové podmínky či podmínek  . 

 

  

 

 

 

 



97 

Nyní můžete zadat filtr či filtry do některých ze sloupců. Po zapsání filtrační podmínky či podmínek 

                                               se Vám zobrazí požadovaný záznam či záznamy  . 
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XII. Kontakty v případě poruchy 

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami, v souvislosti se zprovozněním 

IS SDSL - Obce připravil specializovaný e-mail HelpdeskSDSL@mfcr.cz, na který se primárně obracejte 

v případě, že máte problém s funkčností modulu či potřebujete vznést dotaz. Sekundárním 

komunikačním kanálem je telefonní linka +420 257 042 035 nebo +420 257 044 322. 

 

 

 


