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Abstrakt a klíčová slova 
 

 

 

Abstrakt : 

 
 Tato práce se zabývá problematikou kurzovního sázení na internetu, celkovou realizací 

systému i podmínek pro případné nasazení do praxe. Práce popisuje nutné kroky, které je třeba splnit, 

z právního hlediska, při zakládání podobného systému a jeho následného vyuţití v praxi. Dále 

obsahuje problematiku sázení v teoretické rovině, popis jednotlivých funkcí systému, celkovou 

analýzu systému návrh implementace a samotnou implementaci modelové testovací verze. 
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Abstract : 

 
The Bachelor Paper focuses on the issue of betting on the Internet. The implementation of the system 

and the rules that have to be followed in case of its usage in practice are described. In addition 

prescribed legal terms that are necessary for establishment of this kind of system and its subsequent 

usage are explained. Moreover, the theory of betting is taken into consideration and the description of 

single functions of the system, general analysis of the systém, the proposal for implementation, and 

implementation are provided.  
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1 Úvod 

 
V dnešním ţivotním stylu, který se stále zrychluje, lidé stále více vyuţívají internetu 

k nakupování různých výrobků z pohodlí jejich domova s následnou dopravou zboţí do několika dnů. 

 

Tento trend pronikl i do sféry hazardních her a sázek, kdy zákazník pouze zašle určitou 

částku na své virtuální sázecí konto a pak jiţ můţe vyuţívat plných sluţeb systému. Hlavní výhodou 

těchto sluţeb je moţnost sázení odkudkoliv, kde je připojení k internetu, větší pohodlí zákazníků a 

jejich moţná anonymita pro ostatní hráče, ţádné manipulační poplatky a v neposlední řadě také 

nabídka bonusů při registraci apod. 

Právě proto, ţe takovýto druh zábavy je ve stále větší oblibě, rozhodl jsem se vytvořit tento 

systém, pro sázení na sportovní příleţitosti. 

 

1.1 Současný stav 
  

Dříve neţ začneme s popisováním realizace, měli bychom se seznámit se současnou situací na 

internetu. V dnešní době existuje celá řada informačních systémů, které lze pro sázení vyuţít. Některé 

nabízejí kromě klasických sportovních příleţitostí i jiné hazardní hry jaké můţeme znát třeba z kasina. 

 

Kaţdý informační systém můţe mít různé druhy provádění výplat a vloţení peněz na 

zákaznické účty, proto je třeba řádně pročíst podmínky daných sluţeb, aby nedošlo ze strany 

zákazníka k nechtěnému vkladu určité částky nebo jiná nedorozumění. 

 

Přehled informačních systémů, kde je moţno sázet je lehce dohledatelný na internetu a 

takovéto systémy jsou i hodnoceny dle kvality jejich nabízených sluţeb. Je dobré hodnotící stránky 

navštívit a řádně se informovat. Ucelený přehled je moţné najít na http://www.sazeni-po-internetu.cz 

 

1.2 Proč nové řešení 

 
Vzhledem k tomu, ţe i já čas od času takovýchto sluţeb vyuţívám, napadlo mě, ţe by bylo 

zajímavé zkusit si vytvořit vlastní informační systém, který takovéto sluţby poskytuje a jednou moţná 

rozšířit celkovou nabídku sluţeb na českém internetu. Z důvodu nezbytných finančních prostředků 

k zaloţení takovéhoto druhu podnikání je tato moţnost pouze výhledová a zatím tento systém zůstane 

pouze studijním materiálem. 

 

1.3 Požadavky na nové řešení 

 

Stručné shrnutí funkcí informačního systému 

 
 Informační systém pro internetové sázení, přehled nabízených událostí, novinky ze světa 

sportu 

 Rozdělení uţivatelů na čtyři skupiny, a to na neregistrované (návštěvníky), registrované 

(user), bookmakera a administrátora systému 

 Zobrazování uţivatelů, statistik dle sázení – viditelný pouze login uţivatele (anonymita) 

 Pro oprávněné osoby, vkládání nových zápasů a kurzů, editace údajů u uţivatelů 

 Pravidelné zasílání e-mailů při citelných změnách systému nebo důleţitých aktualit 



   

 

 Moţnost vytváření tiketů na sportovní příleţitosti 

 Editace uţivatelů 

 Správa novinek jak sportovních, tak webových a informačních 

 Celková zpráva zápasů, jejich editace 

 Zobrazování nabídky podle aktuálního data 

 

 

 

 
Další poţadavky na realizaci 

 

 Návrh grafického vzhledu systému 

 Specifikace technické realizace systému 

 Návrh bezpečnostního opatření 

 

 Zabezpečení osobních údajů uţivatelů a jejich přenos při registraci 

 Zabezpečení finančních transakcí mezi uţivatelem a systémem 

 

1.4 Stanovení cíle bakalářské práce 

 
Tato bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu, návrh, realizaci a provoz informačního 

systému sázení na internetu. Jsou zde uvedeny i podmínky pro zaloţení takovéhoto druhu sluţeb na 

internetu, dle platného zákona. Pro přečtení tohoto materiálu čtenář získá obecnou znalost a princip 

sázkových kanceláří a o funkcích tohoto projektu. 

 

1.5 Uvedení do problematiky sázek a her 

 

V této části se seznámíme se základní problematikou sázení na internetu, vysvětlím 

zde základní principy a moţnosti. Také zde uvedu některé základní typy sázenek a všechny 

podstatné informace, které je třeba znát, pro vyuţívání sluţeb sázkových kanceláří. 

1.5.1 Kurzové sázení 

 

Princip kursového sázení spočívá v odhadování výsledku události sázkařem, které je 

za účelem výhry podloţeno finančním vkladem - sázkou. Pořadatel sázky zvaţuje 

pravděpodobnost jednotlivých moţných výsledků události a vypisuje příslušné kurzy 

(pravděpodobnosti výskytu dané události). Sázkař, který správně odhadne výsledek, získává 

vsazenou částku násobenou kurzem, který pořadatel vypsal k danému výsledku. V případě 

špatného odhadu si provozovatel vsazenou částku ponechává jako výdělek. 

1.5.2 Stanovení kurzů 

 

Kurzy na jednotlivé výsledky události jsou stanovovány na základě pravděpodobnosti, 

ţe nastanou. Čím více je pravděpodobné, ţe konkrétní výsledek nastane, tím niţší kurz je na 

něj vypsaný a potaţmo i výhra ze sázky na tento výsledek. Analogicky, čím vyšší je kurz, tím 

menší je šance, ţe nastane výsledek, pro který byl daný kurz stanoven. Platí, ţe hodnota kurzu 

je vţdy větší neţ jedna. Horní hranice není stanovena. 

 

 



   

 

1.5.3 Výhody sázení po internetu 

 

Ve srovnání se sázením v kamenných hernách a kasinech má sázení po internetu 

následující výhody: 

 

 Dostupnost a pohodlí – hráč se ke svému hernímu účtu můţe připojit prakticky z 

jakéhokoliv počítače s připojením k internetu. Při sportovním sázení bývají na vybrané 

zápasy k dispozici i stovky moţných sázek zohledňující všechny aspekty hry, tedy 

nejen obvyklý výsledek hry (počet gólů, délka prodlouţení, počet vhazování, počet 

rohů atd. ve fotbale). 

 Sázky v přímém přenosu – mnoho internetových sázkových kanceláří umoţňuje 

sázení v průběhu zápasu. Kurzy na jednotlivé události v utkání se mění v závislosti na 

jeho průběhu. 

 Výhodnější sázení – díky tomu, ţe si zákazník můţe vybrat z více sázkových 

kanceláří, vzniká o něj mezi provozovateli online hazardu přirozený boj. Jeho 

výsledkem jsou u kurzového sázení výhody ve formě konkurujících si kurzů a 

prakticky absence manipulačního poplatku, jak jej známe z většiny „kamenných 

sázkových kanceláří“. U online kasin je to pak širší nabídka jak v počtu her, tak v 

jejich finančních rovinách. 

1.5.4 Podmínky pro účast 

Rozhodujícím faktorem pro účast v hazardních hrách je věk. Spodní hranice věku 

hráče je daná zákony země, jejíţ je hráč občanem. Ta je většinou stanovena na 18 let. 

Další podmínkou je finanční vklad. Online kasina často nabízí hru s virtuálním 

vkladem, kdy hráč neriskuje vlastní hotovost, ale hraje nanečisto. Nejedná se tedy o hazard v 

definovaném slova smyslu. Pro hru s finanční hotovostí je nutné na účet provozovatele online 

kasina/herny sloţit finanční vklad, který se potom promítne do hráčova herního účtu. Podle 

technických moţností provozovatele je moţné s vkladem volně manipulovat a vyuţívat jej při 

účasti ve všech nabízených hrách. Stejně tak je moţné nechat si jej zaslat zpět na vlastní účet. 

Třetí podmínkou je identifikace hráče, která slouţí k prevenci hraní nezletilých. Je 

nutné dostačující technické vybavení (počítač, internetové připojení), a přiměřená znalost hry. 

1.5.5 Typy možných sázenek 

 

AKU – Tento typ sázenky (tiketu),  je nejčastěji volenou sázkou. Hráč jednoduše 

vybere určitý počet zápasů a na ty vsadí. Tento počet zápasů můţe být omezen u kaţdé 

sázkové kanceláře jinak, ale většinou ţádné omezení není. Aby byl tiket označen jako 

vyhraný, musíte správně tipnout všechny zápasy. Celkový kurz zápasů se získá vynásobením 

všech Vámi vybraných kurzů mezi sebou. Výsledná moţná výhra se pak vypočítá jako součin 

Vámi vsazené částky a celkového kurzu. 

 

Kombinátor – Toto je zvláštní typ tiketu, který se dělí do skupin. Skupiny jsou 

většinou označeny písmeny a obsahují Vámi vybrané zápasy. Opět počet zápasů ve skupině 

můţe být, ale nemusí omezen. Výhoda kombinátoru spočívá v tom, ţe vám nemusí vyjít 

všechny zápasy ve všech skupinách, nicméně Vám musí vyjít všechny zápasy v jedné 

skupině. Nevýhodou kombinátoru je větší finanční náročnost na vsazení. Pokud si zvolíme 



   

 

rozdělení zápasů do tři skupin, musíme vsadit na všechny kombinace mezi nimi, čili A,B,C – 

tzv. sóla,  AB,AC,BC tzv. dvojice a ABC tzv. trojice. Na sóla vsadíte např. 10 Kč tzn. na 

skupina A 10 Kč,na B 10 Kč a na C taky 10 Kč, celkem tedy 30 Kč. Stejné je to u dvojic a 

trojic. Na dvojice např. 20 Kč. Výsledná cena dvojic pak bude 60 Kč a na trojice např. 10 Kč. 

Celkem tedy zaplatíte 100 Kč. U kaţdé skupiny se vypočte celkový kurz obdobně jako u 

AKU sázenky násobí se s ostatními vyhranými skupinami. Pro lepší představu uvádím 

konkrétní příklad (Tabulka 1.). 

 

 

Č.zápasu domácí hosté tip kurz skupina 

1. Sparta Brno 1 1.65 A 

2. Detroit Dallas 0 2.40 A 

    Celk. 

kurz 

3,96 

3. Federer Nadal 1 1.3 B 

    Celk.kurz 1,3 

4. Liverpool Arsenal 10 1.45 C 

5. Juventus Inter Milan 2 2.10 C 

    Celk.kurz 3,045 

Typ Sázka     

Sóla 10kč A,B,C    

Dvojice 20kč AB,AC,BC    

Trojice 10kč ABC    

Celkem k 

úhradě 

100kč     

Kombinace 

skupin 

Případná 

výhra: 

Výpočet výhry    

A 39,60kč 3,96x10    

B 13kč 1,3x10    

C 30,45kč 3.045x10    

AB 173,01kč (3,96x1,3x 20)+39,6+13    

AC 311.21kč (3,96x3,045x20)+39,60+30,45    

BC 122,62kč (1,3x3,045x20)+13+30,45    

ABC  846.65kč (3,96x1,3x3,045x10)+39,60+13+30,45+ 

+173,01+311,21+122,62 
   

Tabulka 1.: Výpočet sázky pro Kombinátora 

 

Handicap – znamená vsazení na některý tým s tím, ţe některý z týmů má náskok 

uvedeného počtu bodů jiţ od začátku utkání a tento náskok se připočte ke skutečnému 

skóre.[10]  

Příklad : Sparta – Slavie, handicap 1:0. Výsledek skóre skončí 1:1 - handicapový 

vítěz je Sparta - handicapový výsledek je 2:1 ( 1+1:0+1). Při výsledku 0:1 je handicapový 

výsledek remíza 1:1. Při výsledku 2:0 je handicapový vítěz Sparta - 3:0. Při výsledku utkání 

0:2 je handicapový vítěz Slavie - 1:2, atd. 



   

 

Sázkových moţností je celá řada a záleţí jen na kaţdé společnosti, jaké sázky nabídne. 

Já jsem uvedl jen pár základních pro představu a výše uvedené typy sázenek podporuje téměř 

kaţdá větší online sázková kancelář. 

1.5.6 Seznam sázkových kanceláří 

Na internetu je široká škála webů, které nabízejí sázení ať uţ na sport či na jakoukoliv 

jinou událost. Peníze se většinou vkládají bankovním převodem. Níţe uvádím tabulku nejlépe 

hodnocených online sázkových kanceláří ať uţ u nás (Tabulka 2.) nebo v zahraničí (Tabulka 

3.). Srovnání sázkových kanceláří je pouze orientační (pro vytvoření přehledu), protoţe 

minimálně první čtyři sázkové kanceláře jsou velmi kvalitní a bezpečné a kaţdému sázkaři 

vyhovuje jiná sázková kancelář vzhledem k jeho individuálním poţadavků. Dodávám, ţe 

k dnešnímu datu nebyl schválen zákon o internetových sázkách, proto všechny tyto kanceláře 

musí být registrovány v cizích zemích. 

Pořadí stručný popis on-line sázkové kanceláře  hodnocení  
 

1. 

 

Unibet - česká verze, přes 2.100.000 klientů, vklad přes 

moneybookers, bonus 100% -aţ 1000 Kč 
B+ 

www.unibet.com  

 

2. 

 

Bwin - česká verze, přes 4.000.000 klientů, vklad bankovním 

převodem i přes moneybookers, bonus 100% - až 1.000 Kč 
B+ 

www.bwin.com  

 

3. 

 

Sportingbet - česká verze, přes 3.900.000 klientů, vklad 

bankovním převodem i přes moneybookers 
B+ 

www.sportingbet.com  

 

4. 

 

Expekt - česká verze, přes 1.500.000 klientů, vklad bankovním 

převodem i přes moneybookers, bonus 100% - až 1.400 Kč 
B+ 

www.expekt.com  

 

5. 

 

Stanjames - česká verze, známá SK, vklad přes moneybookers, 

volná sázka 100% - až 1.000 Kč 
B 

www.stanjames.com  

 

6. 

 

Betway - česká verze, novější, přesto jiţ známá SK, vklad 

bankovním převodem i přes moneybookers, volná sázka 100% - 

až 500 Kč 

B 

www.betway.com  
 

 

Tabulka 2.: Seznam českých sázkových kanceláří[9] 



   

 

 



   

 

 

pořadí stručný popis on-line sázkové kanceláře  hodnocení  
 

1. 

 

Betfair - největší burza sázek, ty nejlepší kursy, vklad 

bankovním převodem i přes moneybookers, bonus 20 € 
A 

www.betfair.com 

 
 

 

2. 

 

Pinnaclesports - ty nejlepší kursy, vklad přes moneybookers, 

bonus aţ 500 $ 
B+ 

www.pinnaclesports.com  

 

3. 

 

Gamebookers - velmi oblíbená sázková kancelář, vklad přes 

moneybookers 
B- 

www.gamebookers.com  

 

4. 

 

Bet365 - jedna z největších on-line sázkovách kanceláří, vklad 

přes moneybookers 
B- 

www.bet365.com  

 

 

Tabulka 3.: Zahraniční sázkové kanceláře [9] 
 

 

 

1.6 Specifikace 

 
Tento informační systém bude slouţit uţivatelům k internetovému sázení na jednotlivé zápasy 

z různých druhů sportu. Po načtení úvodní stránky bude mít návštěvník moţnost registrace nebo 

nahlédnutí do systému jako host. Jako host bude moci nahlédnout do nabídky zápasů, ovšem bez 

moţnosti vsazení, a také na statistiky registrovaných uţivatelů. 

 

Pokud uţivatel zvolí registraci, načte se mu registrační formulář, kde vyplní potřebné údaje. 

Důleţitou poloţkou bude e-mail, který bude kontrolován, zda byl zadán správně. Na zadaný mail, se 

po úspěšné registraci zašlou registrační údaje pro informování uţivatele. Po zaregistrování do databáze 

bude moci plně vyuţívat sluţeb systému. Pokud b chtěl uţivatel okamţitě vloţit peníze, musí 

kontaktovat administrátora. V budoucnu by se tato operace mohla realizovat pomocí bankovního 

převodu z účtu. Minimální vloţená částka je 100 Kč a maximální je 100 000 Kč. Po úspěšném vloţení 

peněz, bude moci uţivatel uskutečnit svou první sázku. Po kliknutí na volbu dnešní, zítřejší, nebo 

kompletní nabídka, bude moci uţivatel zaškrtnout jednotlivé zápasy, na které chce vsadit. Pod názvem 

zápasu bude připraveno vţdy pět voleb, které lze zaškrtnou, a to výhra domácích, neprohra domácích, 

remíza, neprohra hostů a výhra hostů. Kaţdý tip lze zaškrtnout pouze jednou. Po vybrání všech zápasů 

hráč klikne na tlačítko vsadit a vybrané zápasy se přesunou do aktuálního otevřeného tiketu. Pokud je 

jiţ uţivatel s výběrem zápasů spokojen klikne na příslušné tlačítko pro upravení nebo uzavření tiketu. 

Zobrazí se mu okno, kde zadá vsazenou částku. Pak klikne na volbu uzavřít tiket. Ten se uloţí do 

databáze vsazených tiketů a hráč si ho později můţe prohlíţet. Pokud jiţ hráč klikl na uzavření tiketu, 

obsah tiket jiţ změnit nelze. Tímto způsobem lze vsadit libovolný počet tiketů, ale ţádný zápas se 

nesmí na tiketu opakovat, ani zápas se stejným nebo jiným tipem nesmí být na více tiketech. Tiket 



   

 

zrušit nelze, pokud jiţ uţivatel tiket uzavřel. V průběhu sázecího měsíce se budou vést určité statistiky 

o uţivatelích, které se budu moci kaţdý registrovaný hráč zobrazit. Monitorovat se bude nejlepší hráč, 

nejvíce vyhraných peněz na jednom tiketu a nejvyšší vyhraný kurz na jednom tiketu.  

 

Kaţdý měsíc proběhne tzv. vyúčtování, kdy se vyhodnotí nejlepší hráči a budou vyplaceny 

určitým hráčům jejich výhry. Vyplacení výher si hráč volí sám. Minimální částka, kterou lze vyplatit 

je 1000 Kč. Pokud si hráč přeje následující měsíc částku vyplatit, zaškrtne políčko vyplatit v kartě můj 

účet. Vyplacení proběhne sloţenkou typu A na uvedenou adresu při registraci nebo převodem na účet 

na uvedené číslo účtu. (pozn. problematiku vyplácení a vkládání peněz realizováno nebude, bude 

popsáno pouze v teoretické rovině)  

 

Bookmaker, který zadává kurzy do systému, se přihlásí pod přiděleným jménem a heslem a má 

právo pouze měnit kurzy, přidávat zápasy, sporty a soutěţe. 

 

Administrátor je oprávněn měnit veškeré údaje o uţivatelích kromě hesla, které z důvodu 

bezpečnosti nezná. Dále administrátor obstarává aktuálnost stránek, bezpečnost a celkovou funkčnost. 

Aktualizuje novinky a aktuality na hlavní stránce. 

 

 

1.7  Události a reakce 

 
 V tomto oddíle se nachází seznam události, které mohou nastat a stručný popis následných 

reakcí. [1] 

1.7.1 Role 

 
1. Anonymní uţivatel Načtení úvodní stránky, základní funkce systému, zobrazení zápasů 

bez moţnosti vsazení, náhled do statistik uţivatelů, moţnost registrace 

2. Registrovaný uţivatel Ověření pravosti uţivatele, načtení osobního profilu, moţnost 

vytvoření tiketu, moţnost upravení osobního profilu, náhled do 

statistik, zobrazení historie tiketů 

3. Bookmaker Ověření pravosti uţivatele, načtení potřebných funkcí pro správu a 

editace kurzovní nabídky, moţnost přidávání zápasů, typů sportu a 

soutěţí 

4. Administrátor Ověření pravosti administrátora, načtení kompletních funkcí pro 

správu uţivatelů s právem mazání a editace, neomezený pohyb v 

systému, moţnost náhledu do tiketů uţivatelům, vkládání peněz na 

účty, správa zápasů, moţnost zobrazení změny kurzu bookmakerem 

1.7.2 Anonymní uživatel (host) 

 
Anonymní uţivatel 

5. Dnešní nabídka Zobrazení zápasů, na které lze vsadit aktuální den, bez moţnosti 

vytvoření tiketu 

6. Zítřejší nabídka Zobrazení zápasů, na které lze vsadit následující den, bez moţnosti 

vytvoření tiketu 

7. Kompletní nabídka Zobrazení kompletní nabídky roztříděné dle druhu sportu a soutěţe, 

bez moţnosti vytvoření tiketu 

8. Top 10 hráčů Zobrazení seznamu nejlepších deseti hráčů a jejich aktuální stav 

konta 

9. Seznam hráčů Zobrazení abecedně seřazených registrovaných hráčů 



   

 

10. Nejvyšší výhra Zobrazí pěti uţivatelů včetně konkrétního tiketu, kteří na jeden tiket 

měli nejvyšší výhru 

11. Nejvyšší kurz Zobrazí pět uţivatelů včetně konkrétního tiketu, kteří na něm měli 

nejvyšší celkový kurz, a tiket byl vítězný 

12. Jak sázet Zobrazí kompletní nápovědu o moţnosti vytvoření tiketu  

13. Pravidla Zobrazí seznam pravidel, kterými se musí uţivatel řídit 

14. Registrace Zobrazí registrační formulář a ověří platnost zadaných údajů. Pokud 

jsou údaje v nesouladu s poţadovanými pravidly, zobrazí se varovná 

hláška a ke kaţdému poli stručná vysvětlivka 

 

1.7.3 Registrovaný uživatel 

 
Registrovaný uţivatel 

15. Dnešní nabídka Zobrazení zápasů, na které lze vsadit aktuální den. U kaţdé události pět 

moţností volby krom sportu kde lze vybrat jen výhru nebo prohru např. 

tenis, 1-výhra domácích, 10-neprohra domácích, 0-remíza, 02-neprohra 

hosté, 2-výhra hosté. Lze vybrat jen jednu volbu. Zápasy jsou seřazeny 

podle typu sportu a dále podle soutěţe, do které spadají. Pokud je jiţ zápas 

vyhodnocen, nebo má začít do 15 minut v nabídce se nezobrazí 

16. Zítřejší nabídka Zobrazení zápasů, na které lze vsadit následující den, obdoba dnešní 

nabídky 

17. Kompletní nabídka Zobrazení kompletního seznamu zápasů, které jsou v nabídce, moţnosti a 

zobrazení jako v předchozích nabídkách 

18. Top 10 hráčů Zobrazení seznamu nejlepších deseti hráčů a jejich aktuální stav konta. 

Hráči jsou seřazeni podle koeficientu, který se počítá poměrem vyhraných 

tiketů ku vsazeným tiketům => čím niţší koeficient tím lepší pořadí 

19. Seznam hráčů Zobrazení abecedně seřazených registrovaných hráčů 

20. Nejvyšší výhra Zobrazí pět uţivatelů včetně konkrétního tiketu, kteří na jeden tiket měli 

nejvyšší výhru 

21. Nejvyšší kurz Zobrazí seřazený seznam uţivatelů, kteří měli nejvyšší celkový kurz na 

tiketu, který byl vítězný 

22. Jak sázet Zobrazí kompletní nápovědu o sázení a nutné informace pro pohyb 

v systému 

23. Pravidla Zobrazí seznam pravidel, kterými se musí uţivatel řídit a měl by je znát 

24. Přihlásit Po ověření platnosti uţivatele přihlásí uţivatele do systému a načte jeho 

osobní profil se všemi funkcemi 

25. Moje tikety Zobrazí historii vsazených tiketů, včetně tiketů nevyhodnocených. Také 

s moţností zobrazení otevřených tiketů, s moţností jejich uzavření 

26. Můj profil Zobrazí informace o vlastním účtu, o nejvyšší výhře a kurzu, datum 

registrace a roli v systému 

27. Změna profilu Zobrazí osobní profil uţivatele s moţností změny osobních údajů. Měnit 

lze většinu polí. 

28. Přidat na tiket Zapíše vybrané zápasy do otevřeného tiketu. Pokud některý z vybraných 

zápasů jiţ v otevřeném tiketu je, nebo pokud je jiţ na uzavřeném tiketu, 

systém ohlásí chybu 

29. Upravit tiket Zobrazí moţnost přidání nebo smazání zápasu z nebo na tiket, pokud tiket 

ještě nebyl uzavřen 

30. Uzavřít tiket Uzavře tiket a uloţí ho mezi uzavřené tikety. Tento nový tiket bude 

označen jako nevyhodnocený. Pokud by na tiketu byl jen jediný zápas 

označen jako prohraný, je celý tiketu označen jako prohraný. 

31. Odhlásit Odhlásí uţivatele ze systému, otevřený tiket se ovšem zachová 



   

 

1.7.4 Bookmaker 

 
Bookmaker 

32. Přihlášení Ověří platnost uţivatele a zobrazí úvodní stránku pro bookmakera 

33. Editace zápasů Zobrazí všechny zápasy uloţené v databázi s moţností editace, po změně 

kurzu se starý kurz uloţí do historie kurzů (důvod zabezpečení a moţnosti 

dohledání kdy byl u kterého zápasu kurz změněn) 

34. Editace sportu Zobrazí seznam typů sportu s moţností editace, nelze změnit na jiţ 

existující název sportu 

35. Editace soutěţe Zobrazí seznam soutěţí s moţností editace, nelze změnit na jiţ existující 

název sportu 

36. Přidání zápasů Zobrazí formulář pro přidání utkání, zápas se uloţí do databáze. Podle 

zadaného data začátku utkání se uţivatelům zobrazuje v příslušné nabídce. 

Pokud zápas má začít 15min. před aktuálním časem, zobrazen není. Nelze 

k jedné stejné soutěţi přiřadit více sportů např. k 1.Gambrinus lize fotbal a 

při dalším přidání zápasu ke stejné soutěţi hokej – zápas se nezobrazí 

37. Přidání sportu Zobrazí formulář pro přidání nového sportu, nelze přidat jiţ existující sport 

38. Přidání soutěţe Zobrazí formulář pro přidání soutěţe, nelze přidat jiţ existující soutěţ  

39. Smazání zápasu Zobrazí formulář pro smazání zápasů, vedle kaţdého utkání se nachází 

tlačítko smazat, kdy po kliknutí na něj se utkání nenávratně vymaţe. 

40. Smazání sportu Zobrazí formulář pro smazání sportu, po vybrání typu sportu ze seznamu a 

po potvrzení tlačítkem se sport nenávratně vymaţe 

41. Smazání soutěţe Zobrazí formulář pro smazání soutěţe, po vybrání ze seznamu soutěţí se 

nenávratně soutěţ vymaţe 

42. Informace o kurzech Zobrazí informaci o tom, kdy byl u jakého zápasu změněný kurz 

43. Odhlášení Odhlásí uţivatele ze systému 

1.7.5 Administrátor 

 
Administrátor 

44. Přihlášení Ověří platnost uţivatele a zobrazí úvodní stránku s funkcemi 

45. Editace zápasů Zobrazí všechny zápasy uloţené v databázi s moţností editace, obdoba 

funkcí bookmakera 

46. Editace sportu Zobrazí seznam typů sportu s moţností editace, obdoba funkcí bookmakera 

47. Editace soutěţe Zobrazí seznam soutěţí s moţností editace, obdoba funkcí bookmakera 

48. Editace novinek Zobrazí seznam novinek s moţností editace a detailním náhledem na 

konkrétní novinku a s moţností zobrazení novinek na hlavní stránce. Toto 

zobrazení se provede zaškrtnutím pole u libovolného počtu novinek a 

stisknutím tlačítka uloţit. 

49. Přidání zápasů Zobrazí formulář pro přidání utkání, obdoba funkcí bookmakera 

50. Přidání sportu Zobrazí formulář pro přidání sportu, obdoba funkcí bookmakera 

51. Přidání soutěţe Zobrazí formulář pro přidání soutěţe, obdoba funkcí bookmakera 

52. Přidání novinek Zobrazí formulář pro přidání novinky, krom ostatních informací o 

novinkách lze náhrát i obrázek, pokud obrázek náhrán není je nahrazen 

textem obrázek není k dispozici. Velikost obrázku je omezena pouze 

nastavením PHP na serveru a to na 2 MB 

53. Smazání zápasu Zobrazí formulář pro smazání zápasu, obdoba funkcí bookmakera 

54. Smazání sportu Zobrazí formulář pro smazání sportu, obdoba funkcí bookmakera 

55. Smazání soutěţe Zobrazí formulář pro smazání soutěţe, obdoba funkcí bookmakera 

56. Smazání hráčů Zobrazí formulář pro smazání hráčů. Hráč bude nenávratně odstraněn ze 

systému 

57. Smazání novinky Zobrazí formulář pro smazání novinek. Po označení zaškrtávacích polí, 

přiřazeným k daným novinkám budou takto označené novinky odstraněny 



   

 

58. Informace o kurzech Zobrazí informaci o tom, kdy byl u jakého zápasu změněný kurz, obdoba 

funkcí bookmakera 

59. Informace o hráčích Zobrazí formulář pro náhled hráčů a počty jejich tiketů, s moţností 

detailního náhledu na kaţdý tiket a také moţnost smazání těchto tiketů. 

60. Odhlášení Odhlásí uţivatele ze systému 

 



   

 

2 Analýza 
 

Analýza byla zpracována tak, aby byla připravena pro případné rozšíření systému. 

Konkrétně ve finální implementaci nebylo řešeno více moţných způsobů vytvoření tiketu, ale 

pouze základní AKU – sázka. Pro ostatní sázky byla vytvořena moţnost tip sázky, která 

umoţňuje do budoucna širší nabídku poskytovaných sluţeb. 

 

2.1 Datová analýza 

 

Před započetím návrh bylo nutné se informovat o funkcích takovýchto systémů a 

základních sluţeb, které nabízejí. 

 

Také musela být brána v potaz stránka zabezpečení. Vzhledem k tomu, ţe manipulace 

s kurzy a jejich změna můţe být velmi zásadní, jsem se rozhodl pro ukázku vytvořit zvláštní 

tabulku nazvanou historie kurzů, do které se budou ukládat informace o změnách 

provedených uţivatelem bookmaker. 

 

Na základě těchto předpokladů byl sestaven ER – diagram (Obrázek 1.) a následně 

datový slovník. 



   

 

 

2.1.1 ER – diagram 

 

 
 

Obrázek 1.: ER-Diagram systému kurzovního sázení  

 

 

2.1.2 Entitní typy a jejich atributy 

 
U uţivatelů budeme evidovat jedinečné číslo uţivatele, login, jeho jméno a příjmení, e-

mailovou adresa, na kterou se budou zasílat novinky z webu, pokud si to uţivatel vyţádá a po 

registraci se zašlou registrační údaje. Také budeme evidovat stav konta, zda-li uţivatel zaškrtl poloţku 

vyplatit, číslo tiketu. Také zde bude role, kterou v systému má. Dále čas a datum registrace. 

 

 

U uzavřených tiketů budeme evidovat jeho jedinečné číslo, počet zápasů na daném tiketu, čas 

uzavření tiketu, celkový kurz, případná výhra, vsazená částka. Jako cizí klíč zde bude číslo uţivatele 

pro přiřazení tiketu k danému uţivateli, také zde bude uveden status tiketu, podle kterého se určí, zdali 

tiket vyhrál, prohrál, propadl nebo je nevyhodnocený. 

 

U nabídky budeme evidovat její číslo, číslo typu soutěţe a číslo typu sportu, kurz na výhru, 

neprohru domácích, remízu, neprohru hostů a výhru hostů. U této tabulky bude bookmaker měnit 

aktuální kurzy. Uţivatele si z ní vybere zápas, ten se uloţí do tabulky Otevřené tikety s parametry 

USERS 

OBSAH 

TIKETU 

NOVINKY ČÍSELNÍK 

NOVINEK 

NABÍDKA 

(zápasů) 

TYP 

SPORTU 
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N 

1 

1 N 

N 

1 

N 

1 

HLAVIČKA 

TIKETU 

N 

1 1 

1 

1 

N 

HISTORIE 

KURZŮ 

1 

N 

 



   

 

zápasu. Po uzavření tiketu se zápasy uloţí do tabulky Uzavřené tikety. Také budeme evidovat ještě 

datum začátku utkání. 

 

U typu sportu budeme evidovat jeho jedinečné číslo a název sportu. 

 

U otevřených tiketů budeme evidovat identifikaci zápasu, identifikaci uţivatele, který vsadil 

na daný zápas, identifikace soutěţe, zvolený kurz na který uţivatel vsadil, datum a čas uzavření tiketu, 

celkový kurz tiketu, vsazená částka a případná výhra na tiketu. 

 

U typu soutěţe budeme evidovat id soutěţe, název tj. například 1. anglická liga, ruská 

hokejová liga apod., číslo typu sportu. 

 

U novinek budeme evidovat její identifikační číslo jako cizí klíč z číselníku, dále id_sportu 

jako cizí klíč z tabulky typ sportu, datum vloţení a obsah. 

 

U číselníku novinek budeme evidovat její identifikační číslo a název. 

 

U historie tiketu budeme evidovat id ke kterému zápasu patří, dále čas kdy byl kurz změněn a 

předchozí starší kurz. 

 

2.1.3 Integritní omezení 

 
Datum je v celém systému uveden ve formátu DD.MM.,RRRR 

 

IO pro identifikaci uživatele: 

 
Jednoznačné identifikační číslo uţivatele je osmimístné číslo. 

Login je řetězec proměnné délky 

Jméno je řetězec proměnné délky 

Příjmení je řetězec proměnné délky 

E-mail je řetězec proměnné délky 

Stav konta je desetimístné číslo  

Vyplatit bude logická hodnota True nebo False 

Datum a čas registrace bude ve formátu DD:MM:RRRR   HH:MM:SS 

             Číslo tiketu bude cizí klíč a bude to osmimístné číslo 

 

IO  pro Uzavrene_tikety 

 
Identifikační číslo tiketu bude jedinečné a bude to osmimístné číslo 

Počet zápasů na tiketu bude trojmístné číslo 

Čas uzavření tiketu bude ve formátu DD:MM:RR HH:MM:SS 

Celkový kurz bude desetinné číslo 

Vsazená částka bude pětimístné číslo 

Případná výhra bude šestimístné číslo 

Status bude řetězec proměnné délky 

Id uţivatele bude cizí klíč a bude to osmimístné číslo 

 

IO typ sportu 

 
Identifikační číslo sportu je dvoumístné číslo 

Název sportu je řetězec proměnné délky 

 



   

 

IO pro nadídku 

 
Identifikační číslo zápasu je osmimístné číslo 

Identifikační číslo sportu je cizí klíč a je to osmimístné číslo 

Identifikační číslo soutěţe je cizí klíč a je to dvoumístné číslo 

Kurz výhra je desetinné číslo 

Kurz remíza je desetinné číslo 

Kurz prohra je desetinné číslo 

Kurz neprohraD je desetinné číslo 

Kurz neprohraH je desetinné číslo 

Čas začátku bude ve formátu DD:MM:RR HH:MM 

 

IO pro Otevrene_tikety 

 
Identifikační číslo zápasu je osmimístné číslo 

Identifikační číslo uţivatele je cizí klíč a je to osmimístné číslo 

Identifikační číslo soutěţe je cizí klíč a je to dvoumístné číslo 

Zvoleny kurz je desetinné číslo 

Uzavření tiketu je typu date ve formátu DD:MM:RR HH:MM 

Celkový kurz je desetinné číslo 

Vsazeno je pětimístné číslo 

Výhra je šestimístné číslo 

 

IO pro typ soutěže 

 
Identifikační číslo soutěţe je třímístné číslo. 

Název soutěţe je řetězec proměnné délky 

Číslo typu sportu je cizí klíč a je dvoumístné číslo  

 

IO pro novinky 

 
Identifikační číslo názvu novinky bude osmimístné číslo a bude to cizí klíč z číselníku novinek 

Identifikační číslo sportu je dvoumístné číslo a bude to cizí klíč z tabulky typ sportu 

Datum vloţení novinky bude ve formátu DD:MM:RR 

Obsah novinky bude řetězec s proměnou délkou 

 

IO pro číselník novinek 
 

Identifikační číslo názvu novinky bude osmimístné číslo 

Název novinky bude text proměnné délky 

 

IO pro historii tiketu 

 
Datum a čas změny kurzu bude ve formátu DD:MM:RRRR   HH:MM:SS 

Kurz bude typu float 

 

IO pro aktuální tikety 

  
Identifikační číslo uţivatele je cizí klíč a bude to osmimístné číslo 

Identifikační číslo zápasu nabídky  je cizí klíč a bude to osmimístné číslo 

Kurz bude typu float 

Tip bude typu char 

 



   

 

2.1.3.1 Integritní omezení pro vztahy 

 
Users_ Hlavicka tiketu: Kaţdý tiket obsahu hlavičku se základními údaji o tiketu a přísluší 

konkrétnímu uţivateli 

Hlavicka tiketu_Obsah tiketu: Ke kaţdé hlavičce tiketu náleţí jeho obsah 

Obsah tiketu_Nabídka: V obsahu tiketu se vyskytují pouze zápasy z nabídky 

Nabídka_Historie kurzů: Při změně kurzu se starý kurz z nabídky uloţí do historie kurzů 

Nabídka_ Typ sportu: Kaţdému nabízenému zápasu přísluší typ sportu 

Nabídka_Typ soutěţe: Kaţdému nabízenému zápasu přísluší název soutěţe 

Novinky_Číselník novinek: Ke kaţdé novince přísluší její typ 

Čísleník novinek_Typ sportu: K některým typům novinek přísluší i typ sportu 

 

2.1.3.2 Integritní omezení pro příslušnost entity k množině 

 
Uţivatel :     jednoznačná identifikace podle přiděleného jedinečného čísla, bude sázet na     

jednotlivé události v nabídce 

Uzavřené tikety:   je jednoznačně určen svým identifikačním číslem, obsahuje vsazené  

  události které si zvolil uţivatel 

Nabídka :      jsou určeny jedinečným číslem, uţivatel si mezi nimi vybere, označí tip a uloţí je    

na tiket 

Otevřené tikety:     obsahují zápasy které si uţivatel vybral z tabulky Nabídka a po uzavření tiketu se    

přesunou do tabulky Uzavřené tikety. 

Typ sportu:       je určen identifikační číslem, vyuţívá ho tabulka zápasů pro identifikaci typu sportu 

Typ soutěţe:       je určen identifikačním číslem, vyuţívá ho tabulka zápasů pro identifikaci typu 

soutěţe. 

Novinky:  kaţdá novinka má svoje jedinečné číslo, informuje o novinkách na webu a ze světa 

sportu 

Číselník:  kaţdá aktualita má svoje jedinečné číslo, informuje o novinkách ze světa sportu 

Historie kurzu:  odkazuje se na id nabízených zápasů, uloţí datum změny kurzu a uloţí starší kurz 

 

2.1.4 Datový slovník 

 
Vzhledem k tomu, ţe datový slovník je většího rozsahu, nachází se zde, alespoň stručný 

obsah tabulek. Kompletní datový slovník je uveden v příloze. 

 

users (id_user, login, jmeno, prijmeni, email, konto, vyplatit, zaregistrovan, id_tiketu, role, 

psc, ulice, město, nej_vyhra, nej_kurz) 

 

obsah_tiketu (id_tiketu, id_nabidky, volba, zvoleny_kurz, stav_zapas) 

 

hlavicka_tiketu (id_tiketu,id_user, uzavreni_tiketu, celk_kurz, vsazeno, vyhra, status, 

počet_zapasu) 

 

typ_sportu (id_sportu, typ_sportu) 

 

nabidka (id_nabidky, id_sportu, id_souteze, kurz_0, kurz_1, kurz_10, kurz_02, kurz_2, 

domaci_tym, hostujici_tym, zacatek, vysledek) 

 

typ_souteze (id_souteze, nazev, id_sportu) 

 



   

 

novinky (id_novinky, id_sportu, id_typu_novinku, obsah, datum_vlozeni, cesta, zobrazit, 

hlavicka) 

 

ciselnik_novinek (id_typu_novinky, typ_novinky) 

 

historie_kurzu (id_nabidky, dat_zmeny, stary_kurz, volba) 

 

aktualni_tiket (id_user, id_nabidky, kurz, tip) 

 

2.1.4.1 Seznam univerzálních zkratek pro definici datového typu 

 

Text   je chápán jako kombinace, znaků, čísel a speciálních symbolů, text můţe 

být libovolnou smysluplnou kombinací těchto prvků. Pokud není určeno jinak, 

je jediným limitním omezením maximální velikost textu 

 

Číslo   chápeme jako posloupnost celých kladných čísel 

 

Boolean chápeme jako logickou hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA 

 

Date   je datumová poloţka ukládaná vţdy ve stejném tvaru a to RRRR:MM:DD 

 

Time   proměnná obsahující časové informace ve tvaru HH:MM.SS 

 

Float  datový typ chápán jako desetinné číslo 

 

Char  datový typ obsahující určený počet znaků 

 

 

2.2 Funkční analýza 

 

Obsahuje standardní funkční analýzu důleţitých modulů projektu, vzhledem 

k připravované implementaci. Základem funkční analýzy byl seznam událostí a následných 

reakcí. 

2.2.1 Kontextový diagram 

 

Níţe uvedený diagram (Obrázek 2) uvádí seznam všech předpokládaných aktérů 

systému, kteří budou se systémem pracovat. Zdrojem informací byly události z reálného světa 

a poţadavků na systém 

 

 



   

 

 
 

Obrázek 2.: Kontextový diagram sázkové kanceláře 

 

2.2.2 DFD diagramy a minispecifikace 
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2.3 Časová analýza 

 

Stavový diagram 

 

 
 

Obrázek 3. : Stavový diagram 
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3 Návrh implementace 
 

3.1 Technické a programové vybavení 

 

Předpoklad pro tento systém, pokud by měl jednou slouţit pro reálné sázení, 

předpokládá několik tisíc registrovaných uţivatelů. K tomuto předpokladu se odrazil i návrh 

technického a softwarového vybavení. 

 

3.1.1 Technické vybavení 

 

Na základě úvahy jsem dospěl k závěru, ţe pro potřeby systému by měl počítač mít 

minimálně 256 MB RAM.  

Disková kapacita nevyţaduje velké nároky, vzhledek k tomu, ţe se ukládají jen obrázky 

v systému sportovních a webových novinek, kde se velikost obrázku můţe pohybovat jen 

v řádech kilobajtů. 

Výkon grafické karty nerozhoduje, jelikoţ postačí textový reţim a síťová karta postačí 

Ethernet 10/100 Full duplex 

Tento systém jsem vyvíjel na nootebooku Intel Celeron 1,3Ghz, s operační pamětí 

512MB RAM.  

 

3.1.2 Softwarové vybavení 

 

V dnešní době je na trhu spousta softwaru, který lze pouţít. Přihlédl jsem k ceně, jelikoţ 

i při své nesporné kvalitě je většina produktů finančně náročná. 

Tento systém byl vyvíjen na systému Windows XP od firmy Microsoft. Ovšem o něco 

vhodnější by byl systém Linux jak z hlediska financí, tak s hlediska kvality. 

Jako webový server jsem uvaţoval dvě varianty a to server IIS v 6. od firmy Microsoft 

a server Apache. Zvolil jsem právě server Apache vzhledem k jeho kvalitám a plné podpoře 

řad modulů, především zabezpečení SSL. 

K řešení databáze jsem pouţil MySQL. Nabízely se tu i jiné moţnosti např. produkty of 

firmy Microsoft nebo Oracle, ale server MySQL se jevil jako vhodnější vzhledem k rychlosti 

při vyhledávání a prací s vyhledávání. 

 

3.2 Návrh bezpečnostního opatření 

 

V této kapitole popisuji moţná rizika, která mohou při provozu takovéhoto systému 

nastat. Druhy zabezpečení jsem rozdělil do níţe uvedených skupin 

 

3.2.1 Fyzické zabezpečení 

 

 

Do této kategorie patří několik základních prvků, které mohou kvalitu systému 

ovlivňovat.  

 



   

 

 Zajištění proti odcizení je jedním z důleţitých kroků. Pokud by bylo podceněno 

logicky tak systém nebude fungovat. Vhodným řešením by bylo umístění systému do 

uzamykatelné místnosti s minimálním mnoţstvím oken. 

 Zajištění proti požáru je také důleţité. Kvalitní poţární systému jsou ovšem pro malé 

projekty velmi nákladné. Řešením by bylo vyuţití sluţeb firmy APC, která nabízí 

k záloţním zdrojům ještě rozšiřitelným modul, který obsahuje čidla vlhka a tepla. 

Tímto způsobem sice poţáru nezabráníme, ale budeme včas varováni 

 Zajištění proti výpadku elektrické energie je jednoznačně důleţitým prvkem pro 

chod systému. V případě výpadku by bylo na místě mít napojeno na server zařízení 

UPS, které dodává energii alespoň  pod dobu 30ti min., aby se všechna data stihla za 

zálohovat apod. Také by k němu mělo jít připojit více jak jedno zařízení. Na trhu je 

celá řada produktů, ale né všechny vyhovují výše zmíněným podmínkám. Cennově 

jsou tato zařízení vcelku náročná ale jistě se vyplatí do nich zainvestovat. Lze i 

skombinovat dva tyto přístroje a zvýšit tak dobu dodávání elektrické energie. 

 

 

 

3.2.2 Logické zabezpečení 

 

Tomuto zabezpečení se zde budu věnovat více neţ fyzickému zabezpečení, protoţe je 

dle mého názoru podstatnou součástí kaţdého vyspělého systému. 

 

Hlavním bodem by mělo být pravidelné zálohování uloţených dat, aby v případě 

poškození zařízení, kde máme data uloţena, byly škody minimální. Zálohování by mělo 

probíhat v několika fázích např. kaţdý den v dobu nejmenšího vytíţení serveru. To kdy je 

server nejméně vytíţen, je třeba vysledovat a není to vţdy jen v pozdních nočních hodinách. 

Zálohování dat by krom denních záloh mělo probíhat i v jiných časových intervalech např. 

týdně, měsíčně apod. Abychom předešli velkému zabírání místa zálohami, měli bychom 

ponechávat jen ty, které mají větší periodu neţ denní. Těchto podmínek můţeme dosáhnout 

vyuţitím systému RAID od firmy Adaptec. Toto řešení je podle mého názoru nejlepší a mezi 

uţivateli i nejoblíbenější. 

 

Další bodem by mělo být zabezpečení proti moţnému útoku ze sítě. Proto bychom 

měli mít pro kaţdého uţivatele nastavena jasně daná práva a neumoţnit mu tak pohyb v 

částech systému, kde by mohl napáchat škody. 

 

Neméně důleţitým bodem je šifrování přenášených dat. Toto šifrování lze provádět 

jak na straně MySQL, tak i PHP. Data, která přichází a odchází z databáze, šifrována nejsou a 

je zde tedy moţnost zcizení. V jazyce PHP hrozí nebezpečí zcizení skriptu, který data šifruje a 

útočník, tak můţe zjistit metodu, kterou pro šifrování pouţíváme. Mezi nejpouţívanější 

metody šifrování dat, např. u hesel je funkce password nebo md5. [6.] 

 

Abychom předešli výše uvedeným problémům, je dobré si dopředu stanovit moţná 

rizika a rozmyslet si moţná opatření proti nim. 

 

Neautorizovaný přístup do systému je jistě jedním z rizik, které by se nemělo 

zanedbat. Je nutné aby správce systému přistupoval do systému pouze pouze z primární 

konzoly serveru a bookmakeři z definovaných static. 

 



   

 

Sledování editace dat bookmakerem můţe mít vliv na chod systému. Vzhledem 

k tomu, ţe bookmaker můţe editovat nabízené zápasy a jejich kurzu, je vhodné sledovat tyto 

změny kurzů. Pokud by někdo neoprávněně vnikl do systému a změnil byl hodnoty kurzů na 

nereálné mohlo by to mít velký dopad na systém. Proto jsem i v samotné implementaci toto 

opatření vytvořil a administrátor můţe sledovat jaký kurz u kterého zápasu byl změněn. 

 

Možné napadení systému můţe být velmi nebezpečné a v těchto systémech i velmi 

časté. Proto je třeba zabezpečení nepodcenit. Měli bychom sledovat všechny neobvyklé 

výkyvy a zaznamenávat je. Systém by měl být vybaven antivirovým programem s 

pravidelnými aktualizacemi, abychom předešli případnému napadení virem apod. Co se týče 

napadení na uţivatelské úrovni, tak mu lze těţko předcházet, ale měli bychom vést zálohy 

systému a být schopni systém obnovit v co nejkratším časovém intervalu. 

 

4 Implementace 
 

4.1 Použité programové vybavení 

 

Vývoj aplikace: 

    

   Operační systém : Windows XP Professional service pack 2 

   WWW server : Apache 2.2.4 pro Windows 

   Databáze :  Mysql 5.0 

   Skriptovací jazyk: PHP 5.2.5 

   Vývojové prostředí: Macromedia Homesite 5  

   Grafický editor: Adobe Photoshop 7.0 CE 

 

Pro setavení dokumentace 

 

   Textový editor: Microsoft Word 2003 

   Tabulkový editor: Microsof Excel  2003 

 

Pro testovací verzi na internetu: 

 

4.2 Umístění demonstrační verze 

 

Pro demonstrační účely jsem umístil na web verzi, která umoţňuje plné vyzkoušení 

systému. Tato verze obsahuje smyšlená data, která slouţí pouze k ilustračním účelům. 

Pro pohyb na tomto webu, je moţno vyuţít nápovědu, která uţivatele vede krok za 

krokem pro jednoduché vsazení a popisuje veškeré funkce webu. 

Pro otestování administrátorského rozhraní jsem vytvořil speciální účet 

s přihlašovacím loginem admin a heslem demo. Pro otestování bookmakera slouţí účet 

s loginem bookmaker s heslem demo. 

Tato testovací verze byla testována na prohlíţečích Opera 9.x, Mozilla Firefox 2.x a 

Internet Explorer 6 a 7 

 

Adresa demoverze: http://www.fin013.wz.cz/netbet 



   

 

4.3 Design systému 

 

Design a celkový vzhled systému jsem chtěl zpracovat podle základního pravidla webu, 

a to: “třikrát kliknu, a mám co chci“ . Původní návrh nevyhovoval základním zvyklostem na 

webu a jevil se jako zbytečně mohutný. Na konec sem zvolil vzhled, který by mohl odpovídat 

vzhledu moderního webu.  

Celý design je napsán pomocí kaskádových stylů – CSS a podporuje většinu 

moderních prohlíţečů. Problém nastává u prohlíţeče Internet Explorer 6, u kterého 

vykreslovací jádro prohlíţeče zdvojuje některé hodnoty, a proto je problém třeba vyřešit 

některým z triků, které CSS nabízí. [2.] 

 

 

4.3.1 Schématické rozvržení úvodní stránky 

 

Tento náhled zobrazuje úvodní stránku systému (Obrázek 4.)Hlavním obsahem jsou 

novinky, ze světa sportu, v levé části se nachází hlavni menu a nad ním je formulář pro 

přihlášení registrovaných uţivatelů 

 

 

 
 

Obrázek 4.: náhled na úvodní stránku 

4.3.2 Úvodní stránka uživatele 

 

Na obrázku 5 je zobrazena úvodní stránka registrovaného uţivatele. V pravé části se 

nachází informace o aktuálním otevřeném tiketu, na středu jsou základní informace o 



   

 

uţivateli, vlevo se nachází hlavní menu a nad ním je malé pole s informacemi o stavu konta a 

o aktuálním pořadí. 

 

 
 

Obrázek 5.: náhled na hlavní stránku registrovaného uţivatele 

 

 

4.3.3 Úvodní stránka administrátora 

 

Na obrázku 6 je zobrazena úvodní stránka administrátora. Obsahuje pouze jedno menu 

v levé části. Administrátor můţe mazat,editovat a přidávat veškeré údaje které systém nabízí a 

můţe sledovat tikety registrovaných uţivatelů 

 

 

 



   

 

 
Obrázek 6.: náhled na hlavní stránku administrátora 

 

4.3.4 Úvodní stránka bookmakera 

 

Na obrázku 7 je zobrazena úvodní stránka bookmakera. Obsahuje pouze jedno menu 

v levé části jako u administrátora. Bookmaker můţe provádět operace pouze týkající se 

zápasu, soutěţí a sportů. Při kaţdé změně kurzu u zápasů se tato změna eviduje 

 

 
Obrázek 7.: náhled na hlavní stránku bookmakera 



   

 

 

4.3.5 Obsah přiloženého CD 

 
/root 

- abstract_cz.txt     - Abstrakt v českém jazyce 

- abstract_en.txt     - Abstrakt v anglickém jazyce 

- CD_source.txt      - Obsah CD 

 

/docs/        - adresář dokumentů 

- dekumentace_1.0.1.doc    - elektronický přepis Bakalářské práce 

- doc_prog.doc      - Programátorská příručka 

- doc_user.doc      - Uţivatelská příručka 

 

 

/sql/        - adresář skriptů pro tvorbu databáze 
 

/datas/       - data pro naplnění databáze 

/create/       - skripty pro vytvoření databáze 

/insert/       - skripty pro naplnění databáze 
 

/web/        - internetová aplikace 

index.php      - hlavní stránka 

user.php      - soubor sluţeb pro uţivatele 

login.php      - soubor sluţeb pro přihlášení 

firm.php        - registrace a editace firmy 

firm_list.php       - výpis poboček pro firmu 

add_bra.php       - přidání pobočky 

branch.php       - definice informací pro pobočku 

search.php       - vyhledávání v obsahu informací 

category.php       - procházení kategorií 

list.php        - výpis informací o firmě 

/images/        - soubor pouţívaných obrázků 

/engine/        - definice kaskádního stylu 

/engine_php/       - funkce pro jazyk PHP 

/php_user/       - stránky pro uţivatele 

/php_firm/       - stránky pro firmy 

/php_branch/       - stránky pro pobočky 

/php_search/       - stránky pro vyhledávání 

/php_category/       - stránky pro kategorie 

/php_list/       - stránky pro výpis 

/other/        - doplňkové informace 

/software/       - programy pro spuštění aplikace 

/add_docs/       - stránky pro komunikaci s vedoucím 

BP 

/data_source/       - datové zdroje 

 



   

 

5 Závěr 
 

V této práci se mi podařilo provést kompletní analýzu systému pro online sázení na internetu a 

zpracovat návrh aplikace, kterou lze i nadále rozšiřovat a připravit ji i pro ostrý provoz. 

 

Dále jsem také uvedl potřebné informace nutné k uvedení do provozu takovéhoto systému po 

právní stránce. 

 

Důkladnost provedení analýzy se projevila při návrhu implementace a při samotné 

implementaci, tak nedocházelo k výrazným změnám nebo úpravám. Díky této přípravě se 

programování systému jevilo jednoduše a nedocházelo k zádrhelům na databázové úrovni. 

 

Vzhledem k časovému omezení jsem se podrobněji nevěnoval případným transakcím ze strany 

uţivatelů, při převodu peněţních částek a jejich zabezpečení. 

 

Toto téma jsem si vybral vzhledem k mé zálibě ve sportovním sázení a ve zdokonalování toho 

systému bych v případě potřeby rád pokračoval. 
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A. Právní podmínky 
 
Právní ustanovení  
 

Vzhled k tomu, ţe u nás není provozování sázek po internetu schváleno, budu popisovat 

právní stanovení pro tzv. kamenné sázkové kanceláře [8] 

 

Úvodní ustanovení 
 
§1 

 

1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíţ se účastní dobrovolně kaţdá fyzická 

osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehoţ návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo 

prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená 

provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleţí 

přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronickomechanických, 

elektronických nebo obdobných zařízení. 

2) Okolnost, jeţ určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné 

budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla 

být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna. 

3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b) nesmí 

být menší neţ 1 : 200. 

4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se povaţují soutěţe, ankety a jiné akce o ceny, při nichţ se 

provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným 

výběrem peněţní ceny, vkladní kníţky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při 

kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboţí, sluţby nebo jiného produktu a doloţení 

tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboţí, sluţby 

nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo 

provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen "spotřebitelské 

loterie"). Za spotřebitelskou loterii se povaţují také soutěţe, ankety a jiné akce o ceny, při 

nichţ se provozovatel za výše uvedených podmínek zavazuje poskytnout účastníkům 

nepeněţité plnění, sluţby nebo ceny ve zboţí a produktech apod., jestliţe souhrn všech 

nepeněţitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněţním vyjádření 

přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne 

částku 20 000 Kč. Provozování spotřebitelských loterií je zakázáno. Soutěţe, ankety a jiné 

akce o ceny podle věty první a druhé provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn 

nepeněţitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota 

jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, podléhají oznamovací povinnosti místně 

příslušnému finančnímu úřadu. Způsob stanoví Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") 

vyhláškou. 

5) Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně 

moţnosti výhry, jsou zakázány. 

6) Provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry můţe být jen právnická osoba se sídlem na 

území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry. 

7) Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry (dále jen "sázející") můţe být jen fyzická osoba, 

která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (sázku) 

provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Osobám mladším 18 let je účast 

na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Provozovatel loterií a jiných podobných her 



   

 

musí učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je 

oprávněn poţadovat předloţení průkazu totoţnosti. 

 
§ 2 

 

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:  

 

a) peněţité nebo věcné loterie, při nichţ je provozovatelem vydán podle herního plánu 

určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí 

kaţdá série obsahovat stejný počet losů a kaţdý los musí být označen vedle 

pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu kaţdé loterie musí být stejná 

ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy;  

 

b) tomboly, při nichţ se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a 

výhry vydávají v den a na místě slosování;  

 

c) číselné loterie, u nichţ není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, 

kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se 

vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným 

podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného 

počtu čísel taţených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet 

taţených čísel;  

 

d) okamţité loterie, při nichţ se účastník hry na vyznačené, aţ do doby koupě zakryté, 

části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru;  

e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených 

výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací 

přístroje");  

 

f) sázkové hry, při nichţ je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo 

pořadí ve sportovních soutěţích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu 

výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;  

 

g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu ţetonů s kombinací patnácti čísel v 

číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a 

ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a 

spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle 

úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v kaţdé hře podle výsledku losování. 

Podmínky hry stanoví podrobně herní plán;  

 

h) sázkové hry, při nichţ je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo 

pořadí ve sportovních soutěţích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného 

zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je 

přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky 

(dále jen "kursové sázky");  

 

i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za 

pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichţ není předem určen počet 

účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z 

výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem; 



   

 

 

j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných 

přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichţ není předem určen počet 

účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z 

výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu; 

 

k) sázkové hry, při nichţ je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních 

zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je 

závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem 

stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve 

kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky.  

 
§ 3 

 

1) Předmětem výhry mohou být  

 

a) u peněţitých, číselných a okamţitých loterií a sázkových her výhradně peníze, 

pokud ministerstvo výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech, 

 

b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních kníţek 

a cenných papírů. 

 

2) Nevyplácí-li provozovatel výhru bezprostředně po skončení hry, je povinen vyplatit ji 

ve lhůtě stanovené v herním plánu, nejpozději však do 60 dnů od uplatnění nároku. 

 
§ 4 

 

1) Loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze na základě povolení 

vydaného příslušným orgánem. Provozuje-li loterie a jiné podobné hry stát, jedná jeho 

jménem ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace. 

 

2) Povolení se vydá, jestliţe provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s 

jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné 

provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, 

sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel pouţito části 

výtěţku ve výši, která odpovídá v tabulce 4 stanovenému procentu, to je nejméně 6 % 

aţ 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele, tvořený všemi vsazenými částkami ze 

všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v 

účetním období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní 

poplatky a náklady státního dozoru (dále jen "část výtěţku").  
   

 ------------------------------------------------------------ 

 Výše 

 rozdílu 

 v mil. Kč   do 50   50-100   100-500   500-1000   nad 1000 

 ------------------------------------------------------------ 

 Stanovené % 

 odvodu       6 %     8 %      10 %       15 %       20 % 

 ------------------------------------------------------------ 

Tabulka 4. : Přehled odvodů na prospěšné účely 

 



   

 

Odvod části výtěţku v určené výši na veřejně prospěšné účely splňuje podmínku 

stanovenou zvláštním předpisem.
3)

 

 

3) Výtěţkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami 

ze všech jím provozovaných her podle tohoto zákona, které podléhají vyúčtování v 

účetním období, sníţený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního 

dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her. 

 

4) Provozováním loterií a jiných podobných her se rozumí činnost směřující k uvedení 

loterií a jiných podobných her do provozu, včetně zprostředkovatelských, 

organizačních, finančních, technických a dalších sluţeb souvisejících se zajištěním 

provozu těchto her a jejich řádné ukončení a vyúčtování. Provozováním loterií se také 

rozumí vykonávání všech dalších činností, které provozovateli ukládají jiné právní 

předpisy. 

 

5) Povolení k provozování loterií a jiných podobných her můţe být vydáno pouze 

právnické osobě, která má sídlo na území České republiky. Povolení nelze vydat 

tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve 

které má tato společnost majetkovou účast. Ustanovení věty druhé se nevztahuje na 

sázkové hry podle § 2 písm. i). Ministerstvo můţe tuzemským právnickým osobám se 

zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost 

majetkovou účast, u sázkových her podle § 2 písm. i) povolit výjimku. 

 

6) Loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. a), c), d), f), j) a podle § 50 odst. 3 můţe 

provozovat  

a) stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace) 

b) akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíţ veškeré akcie 

znějí na jméno a je zaloţena k provozování loterií a jiných podobných her. 

Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 100 000 000 Kč a 

nesmí být sníţeno pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení.  

 

7) Sázkové hry podle § 2 písm. g) můţe provozovat akciová společnost se sídlem na 

území České republiky, jejíţ veškeré akcie znějí na jméno a je zaloţena k provozování 

loterií a jiných podobných her. Základní jmění této akciové společnosti činí minimálně 

30 000 000 Kč a nesmí být sníţeno pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti 

povolení. 

 

8) Sázkové hry podle § 2 písm. h) a i) můţe provozovat akciová společnost, jejíţ veškeré 

akcie znějí na jméno, je zaloţena k provozování těchto her a výše základního jmění 

činí u sázkových her podle § 2 písm. h) minimálně 10 000 000 Kč a u sázkových her 

podle § 2 písm. i) minimálně 30 000 000 Kč. Základní jmění nesmí být sníţeno pod 

minimální výši po celou dobu platnosti povolení. 

 

9) Sázkové hry podle § 2 písm. k) můţe provozovat stát nebo státem pověřená 

organizace. 

 

10) Za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní 

poplatek podle zvláštních předpisů.4) 

 



   

 

11) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách 

v zahraničí, při nichţ jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry 

provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v 

zahraničí je zakázáno. Provozování tuzemských loterií a jiných podobných her, při 

nichţ jsou sázky placeny v zahraničí, je zakázáno. Ministerstvo můţe k zajištění 

vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku. 
§ 4a 

 

1) Ţadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry (dále jen "ţadatel") musí 

povolujícímu orgánu předloţit doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u ţadatele 

mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou 

zakladateli právnické osoby; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o 

bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu 

nebo jsou jeho členy. 

 

2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovaţuje ten, kdo byl pravomocně 

odsouzen  

a) pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, 

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliţe vzhledem k povaze podnikání a 

osobě podnikatele je obava, ţe se dopustí stejného nebo podobného činu při 

provozování loterií a jiných podobných her. 

 

3) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Cizí státní občané, 

kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt, prokazují bezúhonnost 

odpovídajícími doklady vydanými státem, jehoţ jsou občany, jakoţ i státy, ve kterých 

se více neţ tři měsíce nepřetrţitě zdrţovali v posledních třech letech (dále jen 

"zahraniční doklad"). Cizí státní občané, kteří mají na území České republiky povolen 

pobyt a v době prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních 

měsíců, předkládají rovněţ výpis z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence 

Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad nesmí být v době předloţení 

starší tří kalendářních měsíců. 

 

4) Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němţ došlo ke změně 

v osobě uvedené v odstavci 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení 

k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence 

Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jeţ 

nabyla postavení vymezené v odstavci 1. 

 
§ 4b 

 

1) K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je ţadatel povinen sloţit na 

zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva peněţní částku (dále jen 

"jistota"), která za jednotlivého ţadatele činí 

 

a) 50 000 000 Kč u loterií a her podle § 2 písm. a), c) a podle § 50 odst. 3 za 

všechny jím provozované loterie a hry, 

 

b) 10 % z herní jistiny tvořené násobkem počtu emitovaných losů a cenou 

jednoho losu u loterií podle § 2 písm. d), nejvýše však 10 000 000 Kč, 

c) 2 000 000 Kč u her podle § 2 písm. e), 



   

 

d) 10 000 000 Kč u her podle § 2 písm. h), 

e) 5 000 000 Kč u her uvedených v § 2 písm. f), g) a j), 

f) 20 000 000 Kč u her podle § 2 písm. i). 

 

2) Ţadatel je povinen připojit k ţádosti potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrního 

druţstva o zřízení účtu a sloţení jistoty podle odstavce 1; jde-li o ţadatele o povolení k 

provozování výherních hracích přístrojů, je povinen předloţit potvrzení banky nebo 

spořitelního a úvěrního druţstva o zřízení účtu a sloţení jistoty téţ příslušnému 

finančnímu úřadu.4a) Potvrzení o sloţení jistoty má u výherních hracích přístrojů 

platnost 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty předloţí provozovatel povolujícímu orgánu 

a příslušnému finančnímu úřadu nové potvrzení o sloţení jistoty. 

 

3) Po dobu, na kterou bylo povolení k provozování loterií a jiných podobných her 

vydáno, můţe provozovatel nakládat s jistotou pouze po předchozím souhlasu 

ministerstva. V případě výherních hracích přístrojů, jejichţ provoz povoluje příslušný 

orgán obce, vydává tento souhlas příslušný finanční úřad. 

 

4) Jistota můţe být provozovateli uvolněna po předchozím souhlasu orgánu uvedeném v 

odstavci 3 teprve tehdy, jestliţe uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno, nebo 

bylo povolení zrušeno anebo činnost skončila a byl vyúčtován provoz loterie nebo jiné 

podobné hry. Z jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu a obcí (správní poplatky, 

náklady státního dozoru, odvod na veřejně prospěšné účely, pokuty). Pokud jistota 

nepostačí, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle výše. Po úhradě pohledávek státu 

a obcí se z jistoty vyplatí případné výhry sázejících, a to poměrně podle jejich výše. 

 

 
§ 4c 

 

Provozování sázkových her uvedených v § 2 písm. f) aţ i) je zakázáno  

 

a) v den státního smutku, 

b) mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím 

orgánem. 

 
§ 5 

 zrušen 

 

Definice sázkových (kursových) her 
 
 sázkové hry jsou provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených 

výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje") 

 sázkové hry, při nichţ je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve 

sportovních soutěţích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši 

vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher 

 sázkové hry, při nichţ je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve 

sportovních soutěţích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na 

tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve 

kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky") 

 sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci 

mechanických zařízení (např. ruleta), při nichţ není předem určen počet účastníků a ani není 



   

 

známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek 

stanovených herním plánem 

 

Povolování sázek 
 

 Povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm. h) vydává na ţádost ministerstvo nejdéle 

na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování kursových sázek, schválí 

herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových kanceláří. 

 V ţádosti o povolení ţadatel uvede jmenovitě vedoucí sázkových kanceláří a všechny další osoby 

pověřené přijímat sázky a údaje o nich potřebné pro vydání oprávnění podle § 24 . Jakoukoliv 

změnu je provozovatel povinen oznámit orgánu státního dozoru do 3 dnů ode dne, kdy nastala. 

Osoby pověřené přijímat sázky musí být bezúhonné a odborně způsobilé pro tuto činnost. 

 Povolení se ţadateli vydá, pokud prokáţe splnění podmínek pro řádné provozování kursových 

sázek, zejména, ţe má základní jmění v souladu s ustanovením § 4 odst. 8 nejméně ve výši 10 000 

000 Kč a ţe sloţil jistotu podle § 4b odst. 1 písm. d) . 

 

Vydání oprávnění k přijímání sázek 
 

 Všem osobám pověřeným přijímat sázky vydá orgán státního dozoru oprávnění k přijímání sázek 

(dále jen "oprávnění"), bez kterého nesmí nikdo ţádné sázky přijímat. Oprávnění musí obsahovat 

jméno, rodné číslo a fotografii osoby oprávněné přijímat sázky, číslo oprávnění, označení 

provozovatele, datum vydání a razítko a podpis orgánu státního dozoru. Oprávnění je platné pouze 

pro územní obvod orgánu státního dozoru, který je vydal. 

 V případě, ţe činnost přestane být provozována nebo povolení bude zrušeno, odevzdá 

provozovatel vydaná oprávnění orgánu státního dozoru. 

 Provozovatel odevzdá orgánu státního dozoru oprávnění vydaná pověřeným osobám i tehdy, 

jestliţe skončí jejich pracovní poměr nebo jiný obdobný poměr,9) na základě kterého činnost 

vykonávaly, nebo tak rozhodl orgán státního dozoru, jestliţe tyto osoby přestaly splňovat 

poţadavky uvedené v § 21 odst. 2 nebo pokud jednaly v rozporu s tímto zákonem nebo s 

povolením k provozování kursových sázek nebo herním plánem. 

 Kaţdá ztráta vystaveného oprávnění se musí do 3 dnů od jejího zjištění hlásit orgánu státního 

dozoru. 

 Oprávnění se pověřeným osobám vydá, jakmile ţadatel prokáţe orgánu státního dozoru, ţe sloţil 

určenou jistotu. 

 
Provozování sázek 
 

 Sázky lze přijímat předem v hotovosti nebo bezhotovostně. 

 osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhoţ sázky 

přijímají. 

 Provozovatel nesmí přijmout sázky na závody, utkání a soutěţe, kterých se účastní zvíře, 

jednotlivec nebo druţstvo, které jsou k němu ve vlastnickém nebo pracovním poměru. 

 
Vyúčtování 
 

 Provozovatel musí kaţdoročně do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku předloţit 

příslušnému finančnímu úřadu, vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí 

kalendářní rok. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města Prahy předkládají vyúčtování 

Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území města Brna Finančnímu úřadu 

Brno I. 

 Ve vyúčtování se uvádějí údaje o příjmech ze sázkových her, jimiţ jsou vsazené částky, o výhrách 

vyplacených hráčům, o nákladech souvisejících s provozem hry, o propočtu správního poplatku, o 

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1990/202990/Sb_202990_------_.php#P9


   

 

odvodech na státní dozor a propočtu odvodu na veřejně prospěšné účely podle § 4 odst. 2 . 

Procesní postupy spojené s tímto vyúčtováním se řídí zvláštním předpisem. 

 Vyúčtování podle odstavce 2 předkládá provozovatel téţ do dvou měsíců po uplynutí měsíce, ve 

kterém ukončil provozování kursových sázek.  

 Odvod na státní dozor hradí provozovatel a činí 1 % z příjmu ze sázkových her sníţeného o 

vyplacené výhry a je splatný čtvrtletně, do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního 

čtvrtletí na účet příslušného finančního úřadu. Provozovatelé se sídlem na území hlavního města 

Prahy platí tento odvod na účet Finančního úřadu pro Prahu 1 a provozovatelé se sídlem na území 

města Brna na účet Finančního úřadu Brno I. Odvod na státní dozor je příjmem státního rozpočtu. 

 Kursových sázek se nesmí účastnit ten, kdo nedovršil 18 let věku. Za účelem prověření této 

okolnosti je provozovatel oprávněn poţadovat předloţení průkazu totoţnosti. 

 

Platby přes internet 
 
Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  

 osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo určitelný, jestliţe lze subjekt údajů přímo či nepřímo 

identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu 

 citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 

politických postojích, členství v odborových organizacích, náboţenství a filozofickém 

přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním ţivotě subjektu údajů a 

genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umoţňuje přímou 

identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů 

 anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování 

nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů 

 subjektem údajů fyzická osoba, k níţ se osobní údaje vztahují 

 zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo 

zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromaţďování, ukládání na nosiče informací, 

zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, pouţívání, předávání, šíření, 

zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace 

 shromaţďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehoţ cílem je získání 

osobních údajů za účelem jejich dalšího uloţení na nosič informací pro jejich okamţité nebo 

pozdější zpracování 

 uchováváním osobních údajů udrţování údajů v takové podobě, která je umoţňuje dále 

zpracovávat 

 blokováním osobních údajů vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu 

nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat, 

 likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo 

jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování 

 správcem kaţdý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí 

zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů můţe správce zmocnit nebo pověřit 

zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 

 zpracovatelem kaţdý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem 

zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona 

 zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími 

prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu 

 evidencí nebo datovým souborem osobních údajů (dále jen „datový soubor“) jakýkoliv soubor 

osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií 



   

 

 souhlasem subjektu údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehoţ obsahem je 

svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů 

 příjemcem kaţdý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovaţuje 

subjekt, který zpracovává osobní údaje podle § 3 odst. 6 písm. g). 

 

Zabezpečení osobních údajů 
 

 Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakoţ i fyzické a právnické osoby. 

 Tento zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází 

automatizovaně nebo jinými prostředky. 

 Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro 

osobní potřebu. 

 Tento zákon se nevztahuje na nahodilé shromaţďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou 

dále zpracovávány. 

 

Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů 
 

1) Správce je povinen  

 

 stanovit účel, k němuţ mají být osobní údaje zpracovány 

 stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů 

 zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, 

osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, ţe jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na 

stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování 

blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje 

lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6. 11) Nepřesné osobní údaje se musí označit. 

Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez 

zbytečného odkladu předat všem příjemcům, 

 shromaţďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro 

naplnění stanového účelu 

 uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí 

této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické sluţby, pro účely 

vědecké a pro účely archivnictví. Při pouţití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů a osobní údaje 

anonymizovat, jakmile je to moţné, 

 zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuţ byly shromáţděny. Zpracovávat k 

jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt 

údajů předem souhlas 

 shromaţďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromaţďovat údaje pod záminkou 

jiného účelu nebo jiné činnosti 

 nesdruţovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

 

2) Správce můţe zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je 

můţe zpracovávat 

 

 jestliţe provádí zpracování nezbytné pro dodrţení právní povinnosti správce, 12) 

 jestliţe je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíţ smluvní stranou je subjekt údajů, nebo 

pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů 

 pokud je to nezbytně třeba k ochraně ţivotně důleţitých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je 

třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit 

zpracování a údaje zlikvidovat 



   

 

  jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím 

však není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního ţivota subjektu údajů 

 pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné 

dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu 

údajů na ochranu jeho soukromého a osobního ţivota, 

 pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, 

které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, 

nebo 

 jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona. 

  

3) Provádí-li správce zpracování osobních údajů na základě zvláštního zákona, je povinen dbát práva 

na ochranu soukromého a osobního ţivota subjektu údajů. 

 

4) Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým 

osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se 

zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. 

 

5) Provádí-li správce nebo zpracovatel zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu nebo 

sluţeb subjektu údajů, lze pro tento účel pouţít jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, pokud tyto 

údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti se svojí činností jakoţto správce nebo 

zpracovatele. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím 

subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu 

subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje. 

 

6) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 5, můţe tyto údaje předat jinému správci 

pouze za splnění těchto podmínek:  

 

 a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné 

osobní údaje, 

 b) údaje budou vyuţívány pouze za účelem nabízení obchodu a sluţeb, 

 c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem 

nesouhlas. 

 

7) Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce 6, nesmí tyto údaje předávat jiné osobě. 

 

8) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 6 písm. c) musí subjekt údajů učinit písemně. Správce je 

povinen informovat kaţdého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, 

ţe subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním. 

 

9) Za účelem vyloučení moţnosti, ţe jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně 

pouţity k nabídce obchodu a sluţeb, je správce oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu 

jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, ţe subjekt údajů vyslovil nesouhlas podle odstavce 5. 

 

§ 6 

 

 Pokud zmocnění nevyplývá z právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu 

o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní být zejména výslovně 

uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na jakou dobu se uzavírá a musí obsahovat záruky 

zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. 

 

§ 7 

 

 Povinnosti stanovené v § 5 platí obdobně také pro zpracovatele. 

 



   

 

 

 

 

§ 8 

 

 Jestliţe zpracovatel zjistí, ţe správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, je povinen jej 

na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za 

škodu, která subjektu údajů vznikla, společně a nerozdílně se správcem údajů. Tím není dotčena 

jeho odpovědnost podle tohoto zákona. 

 

§ 9 

 

Citlivé údaje 
 

Citlivé údaje je moţné zpracovávat, jen jestliţe: 

 

 subjekt údajů dal ke zpracování výslovný souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu 

informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému 

správci a na jaké období. Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí 

být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Správce je povinen předem subjekt údajů 

poučit o jeho právech podle § 12 a 21 

 je to nezbytné v zájmu zachování ţivota nebo zdraví subjektu údajů nebo jiné osoby nebo 

odvrácení bezprostředního závaţného nebezpečí hrozícího jejich majetku, pokud není moţno jeho 

souhlas získat zejména z důvodů fyzické, duševní či právní nezpůsobilosti, v případě, ţe je 

nezvěstný nebo z jiných podobných důvodů. Správce musí ukončit zpracování údajů, jakmile 

pominou uvedené důvody, a údaje musí zlikvidovat, ledaţe by subjekt údajů dal k dalšímu 

zpracování souhlas 

 se jedná o zpracování při zajišťování zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotního 

pojištění a výkon státní správy v oblasti zdravotnictví podle zvláštního zákona nebo se jedná o 

posuzování zdravotního stavu v jiných případech stanovených zvláštním zákonem 

 je zpracování nezbytné pro dodrţení povinností a práv správce odpovědného za zpracování v 

oblasti pracovního práva a zaměstnanosti, stanovené zvláštním zákonem 

 jde o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboţenské nebo odborové cíle, prováděné v 

rámci oprávněné činnosti občanského sdruţení, nadace nebo jiné právnické osoby nevýdělečné 

povahy (dále jen „sdruţení“), a které se týká pouze členů sdruţení nebo osob, se kterými je 

sdruţení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdruţení, a osobní údaje 

nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů 

 se jedná o údaje podle zvláštního zákona nezbytné pro provádění nemocenského pojištění, 

důchodového pojištění (zabezpečení), státní sociální podpory a dalších státních sociálních dávek, 

sociálních sluţeb, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně-právní ochrany dětí, a při 

zajištění ochrany těchto údajů v souladu se zákonem 

 se zpracování týká osobních údajů zveřejněných subjektem údajů 

 je zpracování nezbytné pro zajištění a uplatnění právních nároků 

 jsou zpracovány výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona, nebo 

 se jedná o zpracování podle zvláštních zákonů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné 

činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách. 

 

§ 10 

 

 Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na 

svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů. 

 

§ 11 



   

 

 

1) Správce je při shromaţďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém 

rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje 

zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace jiţ 

známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na 

opravu osobních údajů, jakoţ i o dalších právech stanovených v § 21. 

 

2) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů 

poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen 

podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, 

jakoţ i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů. 

 

3) Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní 

údaje nezískal od subjektu údajů, pokud  

 

 zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické sluţby, vědecké nebo archivní 

účely a poskytnutí takových informací by vyţadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké 

náklady; nebo pokud ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno 

zvláštním zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout potřebná opatření proti 

neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů 

 zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění 

práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů 

 zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo 

 zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů. 

 

4) Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva subjektu údajů poţadovat informace podle 

zvláštních zákonů. 

 

5) Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez 

zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů. 

 

6) Ţádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehoţ důsledkem je zásah do právních a právem 

chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit výlučně na základě 

automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, ţe takové rozhodnutí bylo učiněno 

ve prospěch subjektu údajů a na jeho ţádost. 

 

7) Informační povinnost upravenou v § 11 můţe za správce plnit zpracovatel. 

 

 

§ 12 

 

Přístup subjektu údajů k informacím 
 

1) Poţádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto 

informaci bez zbytečného odkladu předat. 

 

2) Obsahem informace je vţdy sdělení o  

 

 účelu zpracování osobních údajů 

 osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně 

veškerých dostupných informací o jejich zdroji 

 povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho vyuţitím pro rozhodování, jestliţe jsou 

na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichţ obsahem je zásah do práva a 

oprávněných zájmů subjektu údajů 



   

 

 příjemci, případně kategoriích příjemců. 

 

3) Správce má právo za poskytnutí informace poţadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 

nezbytné na poskytnutí informace. 

 

4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 můţe za správce plnit 

zpracovatel. 

 

§ 13 

 

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů 
 

 

1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakoţ i k jinému zneuţití osobních údajů. Tato 

povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

 

2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-

organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními 

předpisy. 

 

3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se 

 

 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k 

osobním údajům 

 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich 

zpracování 

 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů 

obsahujících osobní údaje a opatření, která umoţní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. 

 

4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel v rámci 

opatření podle odstavce 1 povinen také 

 

 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů pouţívaly pouze oprávněné 

osoby 

 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k pouţívání systémů pro automatizovaná zpracování 

osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to 

na základě zvláštních uţivatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby 

 pořizovat elektronické záznamy, které umoţní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly 

osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány a 

 zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. 

 

§ 14 

 

 Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě 

smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a 

v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném. 

 

§ 15 

 

1) Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na 

základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem 

stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, 



   

 

jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichţ 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

zaměstnání nebo příslušných prací. 

 

2) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena povinnost zachovávat mlčenlivost podle 

zvláštních zákonů. 

 

3) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů. 

 

§ 16 

 

Oznamovací povinnost 
 

1) Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje nebo změnit registrované zpracování podle 

tohoto zákona, s výjimkou zpracování uvedených v § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit 

Úřadu před zpracováváním osobních údajů. 

 

2) Oznámení musí obsahovat tyto informace:  

 

 identifikační údaje správce, u fyzické osoby, která není podnikatelem, jméno, popřípadě jména, 

příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, u jiných subjektů obchodní firmu nebo 

název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení 

osob, které jsou jejich statutárními zástupci 

 účel nebo účely zpracování 

 kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají 

 zdroje osobních údajů 

 popis způsobu zpracování osobních údajů 

 místo nebo místa zpracování osobních údajů 

 příjemce nebo kategorie příjemců 

 předpokládaná předání osobních údajů do jiných států 

 popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů podle § 13. 

 

3) Obsahuje-li oznámení všechny náleţitosti podle odstavce 2 a není-li zahájeno řízení podle § 17 

odst. 1, lze po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení oznámení zahájit zpracování osobních údajů. 

Úřad v takovém případě zapíše informace uvedené v oznámení do registru. 

 

4) Neobsahuje-li oznámení všechny náleţitosti podle odstavce 2, Úřad neprodleně zašle oznamovateli 

výzvu, v níţ upozorní na chybějící nebo nedostatečné informace a stanoví lhůtu k doplnění oznámení. 

V případě doplnění oznámení začíná běţet lhůta podle odstavce 3 dnem doručení doplnění oznámení. 

V případě, ţe Úřad neobdrţí doplnění oznámení ve stanovené lhůtě, nahlíţí na učiněné oznámení tak, 

jako by nebylo podáno. 

 

5) O provedení registrace vydá Úřad na ţádost správce osvědčení, které obsahuje datum vyhotovení, 

číslo jednací, jméno, příjmení a podpis osoby, která osvědčení vydala, otisk úředního razítka, 

identifikační údaje správce a účel zpracování. 

 

6) Na postup Úřadu podle odstavců 1 aţ 5 se nevztahuje správní řád. 

 

§ 17 

 

1) Vznikne-li z oznámení důvodná obava, ţe při zpracování osobních údajů by mohlo dojít k porušení 

tohoto zákona, zahájí Úřad z vlastního podnětu řízení. 

 



   

 

2) Zjistí-li Úřad, ţe oznámeným zpracováním neporušuje správce podmínky stanovené tímto 

zákonem, řízení zastaví a provede zápis podle § 16 odst. 3. Nejdříve dnem následujícím po provedení 

zápisu lze zahájit zpracování osobních údajů. V případě, ţe oznámené zpracování nesplňuje podmínky 

stanovené tímto zákonem, zpracování osobních údajů Úřad nepovolí. 

 

§ 17a 

 

1) Zjistí-li Úřad, ţe správce, jehoţ oznámení bylo zapsáno do registru, porušuje podmínky stanovené 

tímto zákonem, rozhodne o zrušení registrace. 

 

2) Pomine-li účel, pro který bylo zpracování zaregistrováno, Úřad z vlastního podnětu nebo na ţádost 

správce rozhodne o zrušení registrace. 

 

§ 18 

 

1) Oznamovací povinnost podle § 16 se nevztahuje na zpracování osobních údajů,  

 

 které jsou součástí datových souborů veřejně přístupných na základě zvláštního zákona 

 které správci ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a 

povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, nebo 

 jde-li o zpracování, které sleduje politické, filosofické, náboţenské nebo odborové cíle, prováděné 

v rámci oprávněné činnosti sdruţení, a které se týká pouze členů sdruţení, nebo osob, se kterými 

je sdruţení v opakujícím se kontaktu souvisejícím s oprávněnou činností sdruţení, a osobní údaje 

nejsou zpřístupňovány bez souhlasu subjektu údajů. 

 

2) Správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b), je povinen zajistit, aby informace, 

týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií 

příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem 

podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou. 

 

§ 19 

 

Jestliţe správce hodlá ukončit svoji činnost, je povinen Úřadu neprodleně oznámit, jak naloţil s 

osobními údaji, pokud se na jejich zpracování vztahuje oznamovací povinnost. 

 

§ 20 

 

Likvidace osobních údajů 
 

1) Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, 

jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě ţádosti subjektu údajů 

podle § 21. 

 

2) Zvláštní zákon stanoví výjimky týkající se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a 

uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. 

 

Ochrana práv subjektů údajů 
 

§ 21 

 

1) Kaţdý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, ţe správce nebo zpracovatel provádí zpracování 

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ţivota subjektu údajů nebo 

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 

můţe 



   

 

  

 poţádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

 poţadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se můţe jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

2) Je-li ţádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel 

odstraní neprodleně závadný stav. 

 

3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel ţádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů 

právo obrátit se přímo na Úřad. 

 

4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. 

 

5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná neţ majetková újma, 

postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

 

6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uloţených zákonem u správce nebo u 

zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 

 

7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o ţádosti subjektu údajů podle 

odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je 

informování příjemce nemoţné nebo by vyţadovalo neúměrné úsilí. 

 
 

B. Datový slovník 
 

 
C. DFD diagramy a minispecifikace 


