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Ministerstvo financí jako příslušný správce daně podle ustanovení § 10 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) ve spojení 
s ustanovením § 114 písm. j) a § 89 odst. 7 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“) tímto zveřejňuje  
 

 
Informaci o možnosti přihlásit nevyplacenou výhru 

 
 
z provozování hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. e) a písm. f) zákona o hazardních hrách 
v kasinech, která nebyla sázejícímu vyplacena obchodní společností 3E PROJEKT a. s.,  
IČ: 25389092, se sídlem Mjr. Nováka 1490/14, Hrabůvka, Ostrava (dále jen „společnost 
3E PROJEKT a. s.“). Přihlášky k uhrazení nevyplacené výhry je nezbytné doručit 
do 30. 6. 2021. 
 
Pro úhrady z kauce lze podle § 89 odst. 4 písm. c) zákona o hazardních hrách přihlásit 
pouze takové nevyplacené výhry sázejících, o kterých bylo příslušným orgánem veřejné 
moci pravomocně rozhodnuto, že mají být vyplaceny, a které byly sázejícím přihlášeny 
u Ministerstva financí k uhrazení z kauce ve stanovené lhůtě. 
 
 

Odůvodnění 
 
Ministerstvo financí v souladu s § 114 písm. j) zákona o hazardních hrách spravuje kauce 
poskytnuté podle § 89 a § 100 zákona o hazardních hrách provozovateli hazardních her. 
Dle § 89 odst. 4 zákona o hazardních hrách lze kauci použít pouze k úhradě zákonem 
vymezených pohledávek vůči provozovateli hazardních her. Mezi tyto pohledávky patří také 
nevyplacená výhra sázejícího, o které bylo příslušným orgánem veřejné moci pravomocně 
rozhodnuto, že má být vyplacena, a která byla sázejícím přihlášena u Ministerstva financí 
ve lhůtách zákonem stanovených k uhrazení z kauce. 
 
Společnost 3E PROJEKT a. s. poskytla v souladu s § 100 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 100 
odst. 4 písm. b) zákona o hazardních hrách kauci ve formě bankovní záruky, kterou 
Ministerstvo financí přijalo, a to za účelem vydání povolení k umístění kasin. Použití kauce 
složené formou bankovní záruky je definováno v ustanovení § 100a odst. 3 zákona 
o hazardních hrách, kdy v případě, že dojde k pravomocnému zrušení nebo zániku povolení 
k umístění herního prostoru, vyzve ministerstvo v příslušném rozsahu výstavce bankovní 
záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne tohoto 
pravomocného zrušení nebo zániku u a) celního úřadu, b) správce daně z hazardních her, 
nebo c) ministerstva.  
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Ministerstvo financí tímto oznamuje, že došlo k pravomocnému zrušení nebo zániku povolení 
k umístění herních prostorů ve smyslu § 100a odst. 3 zákona o hazardních hrách, kdy jsou 
zjišťovány nedoplatky z provozování hazardních her v kasinech (provozované land-based 
způsobem), tedy i nevyplacené výhry, které vznikly na základě sázek uzavřených v kasinech, 
nevyplacené společností 3E PROJEKT a. s., které budou evidovány k devadesátému dni 
ode dne pravomocného zrušení nebo zániku povolení k umístění herních prostorů. 
Ministerstvo financí tímto vyzývá sázející, kterým nebyla v zákonné lhůtě ani na základě 
reklamačního řízení vyplacena výhra a splňují podmínky § 89 odst. 4 písm. c) zákona 
o hazardních hrách, aby u Ministerstva financí uplatnili svůj nárok ve formě Přihlášky 
k uhrazení nevyplacené výhry. Zároveň Ministerstvo financí doporučuje jako součást 
přihlášky také doložit pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci o tom, 
že má být výhra vyplacena. Pro předejití pochybností ohledně průkaznosti tvrzení 
doporučujeme uvedené doložit originálem, úředně ověřenou kopií nebo prostou kopií 
rozhodnutí opatřeného doložkou nabytí právní moci a vykonatelnosti. Příslušným 
orgánem veřejné moci je například soud, příslušný celní úřad nebo Ministerstvo financí 
(odbor 39 – Správní činnosti, pokud k zahájení řízení došlo před 1. 1. 2021). Postup 
uplatnění nevyplacené výhry je blíže upraven v informaci Ministerstva financí zveřejněné 
zde, jejíž přílohou je rovněž formulář přihlášky k uhrazení nevyplacené výhry.   
  
Přihlášku nejvhodněji s přílohou je třeba doručit Ministerstvu financí, a to buď elektronickou 
cestou prostřednictvím datové schránky sázejícího nebo jeho zástupce (ID datové schránky 
Ministerstva financí: xzeaauv) nebo e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem1 
sázejícího nebo jeho zástupce zaslaným na e-mailovou adresu podatelna@mfcr.cz  nebo 
ji lze doručit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Přihláška v listinné podobě 
doručovaná provozovatelem poštovních služeb se i s přílohou doručuje na adresu: 
Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu, Letenská 15, Malá 
Strana, 118 10 Praha 1.  
 
V souladu s § 89 odst. 8 písm. a) zákona o hazardních hrách stanovilo Ministerstvo financí 
lhůtu k přihlašování nevyplacených výher do 30. 6. 2021, u později doručených přihlášek 
nemůže Ministerstvo financí garantovat jejich uhrazení. Jakmile dojde ke zjištění případných 
nedoplatků evidovaných u správce daně z hazardních her, celních úřadů a uplyne lhůta 
k přihlašování nevyplacených výher, vyzve Ministerstvo financí výstavce bankovní záruky 
k uhrazení nedoplatků, včetně nevyplacených výher. Ministerstvo financí upozorňuje, že 
pokud by kauce nepostačovala k uhrazení všech pohledávek, uhradí se pohledávky 
poměrně podle jejich výše v souladu s § 90 odst. 7 zákona o hazardních hrách. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Martin Šabo 
ředitel odboru 
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1 Založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
(nyní např. První certifikační autorita a.s., Česká pošta s.p., eIdentity a.s.). 
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