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Oznámení o uložení písemnosti 
 

Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení 
s § 84 odst. 3 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o hazardních hrách“) ve správním řízení vedeném pod č.j. MF-15877/2017 
s obchodní společností SKILLONNET, se sídlem P.O.BOX 54697, 3726-Limassol, Cyprus (dále 
jen „provozovatel hazardní hry“) a obchodní společnosti Domains By Proxy, LLC, se sídlem 
14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Spojené státy americké (dále jen „držitel 
domény“), (dále společně též jen „účastníci řízení“), ve věci výmazu údajů podle ustanovení 
§ 84 odst. 3 zákona o hazardních hrách dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu oznamuje, 
že 
 
účastníci řízení mají u Ministerstva financí uloženou písemnost – rozhodnutí o výmazu  
ze seznamu nepovolených internetových her č.j. MF-15877/2017/34-23. 
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Na základě tohoto rozhodnutí se ze seznamu nepovolených internetových her podle 
ustanovení § 84 odst. 3 zákona o hazardních hrách vymazává 
 

a) internetová stránka s adresou vegaswinner.com, na níž byla provozována 
internetová hra v rozporu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních 
hrách, 

b) platební účet s jedinečným platebním identifikátorem  
a. 2517492/0800, IBAN: CZ42 0800 0000 0000 02517492, Swift/BIC-code: 

GIBACZPX,  
b. 2730473001/5500, IBAN: CZ97 5500 0000 0027 3047 3001, Swift/BIC-code: 

RZBCCZPP,  
které byly využívány k provozování internetové hry v rozporu s ustanovením § 7 odst. 
2 písm. b) zákona o hazardních hrách. 

 
 
Účastníci řízení si mohou písemnost vyzvednout v budově Ministerstva financí, na adrese 
Legerova č. 69, odd. 3404 – Správní trestání, místnost č. 307, od 9:00 hod.  
do 15:00 hod. V souladu s ustanovením § 25 správního řádu se patnáctým dnem  
po vyvěšení tohoto oznámení písemnost považuje za doručenou.  
   
 
 
 
                       
 

Mgr. Karel Blaha 
ředitel odboru 

Státní dozor nad hazardními hrami 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 3. 1. 2018 
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