Metodické usmernenie
k postupu pri uplatňovaní ustanovenia § 74 ods. 6 a 8 zákona o hazardných hrách v súvislosti
s povinnosťou predkladať údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach prevádzkovateľmi
kartových hier mimo kasína – zmena v spôsobe zasielania od 1. 1. 2021
Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) si Vás dovoľuje upozorniť na zmenu v spôsobe zasielania
údajov o hazardných hrách od 1.1.2021.
Podľa § 74 ods. 6 zákona o hazardných hrách prevádzkovateľ kartovej hry mimo kasína je povinný viesť
dennú evidenciu stávok, výhier a poplatkov za účasť na hazardnej hre osobitne za jednotlivé prevádzky, v ktorých
prevádzkuje kartové hry mimo kasína..
Podľa ods. 8 citovaného paragrafu zákona o hazardných hrách údaje o prijatých stávkach a vyplatených
výhrach za príslušný kalendárny mesiac je prevádzkovateľ hazardnej hry podľa odseku 5 a 6 povinný zasielať
úradu do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca a uvádzať vo vyúčtovaní odvodov podľa § 70 ods. 2; a to aj
v prípade ak sa jedná o podanie s nulovými hodnotami.
Prevádzkovateľ hazardnej hry má povinnosť predkladať úradu tieto údaje na elektronickom formulári
Oznámenie údajov o prijatých stávkach a vyplatených výhrach – mesačné (podľa § 74 ods. 5 a 6)
prostredníctvom portálu Slovensko.sk doručením do elektronickej schránky úradu, ku ktorému priloží povinnú
štruktúrovanú tabuľku vo formáte XML o prijatých stávkach a vyplatených výhrach.
Informácie k elektronickým formulárom, vzory tabuliek pre prílohy, ako aj XSD schémy formulárov a príloh k
týmto formulárom, sú zverejnené na webovom sídle úradu: https://www.urhh.sk/web/guest/elektronicke-formulare
v časti Vzory tlačív a Elektronické formuláre.
Formulár sa podáva za každý druh hazardnej hry samostatne. Pri vyplňovaní údajov do súborov je nevyhnutné
dodržať vyplnenie povinných položiek v xml prílohe podľa legendy, ktorá je dostupná pri zverejnenej tabuľke
prílohy; v členení podľa jednotlivých prevádzok, v ktorých sa hazardné hry prevádzkujú, spolu so súčtami prijatých
stávok, vyplatených výhier a poplatku/provízie za vykazovaný druh hazardnej hry na poslednom – súčtovom riadku
prílohy.
Súčty uvedené v súčtovom riadku prílohy musia byť zhodné s hodnotami v položkách Prijaté stávky, Vyplatené
výhry a Poplatok/provízia na elektronickom formulári. Položku Poplatok/provízia vyplňuje len prevádzkovateľ
kartových hier v prípade vykazovania údajov za hry, ak hráči hrajú jeden proti druhému a uvádza v nej výšku
poplatku, ktorú platia hráči prevádzkovateľovi za účasť na kartovej hre jeden proti druhému.
Uvedený spôsob zasielania údajov sa vzťahuje na všetky podania za obdobie od 1. 1. 2021, prvýkrát sa
použije na oznámenie údajov o prijatých stávkach a vyplatených výhrach za január 2021. Podania, obsahom
ktorých sú údaje za obdobie december 2020, prevádzkovateľ hazardných hier zasiela úradu do 25. dňa po
skončení kalendárneho mesiaca, teda do 25. januára 2021, na pôvodnom elektronickom formulári Údaje
o vkladoch a výhrach – Oznámenie podľa § 74 ods. 3, 4, 5 a 6 zákona. Tento elektronický formulár použije
prevádzkovateľ hazardnej hry aj prípade, ak predkladá opravné podania, ktorých obsahom sú údaje za rok 2020
a staršie.
Nesplnenie povinnosti podľa § 74 zákona o hazardných hrách je iným správnym deliktom podľa § 96 ods. 1
písm. b) tohto zákona, za ktorý úrad uloží pokutu od 500 do 10 000 eur.
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