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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 13. června 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění aktuálního počtu 
zapsaných osob do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách 
dle § 16 a násl. ZHH s uvedením, kolik osob bylo zapsáno na vlastní žádost dle § 16b 
ZHH a kolik osob bylo zapsáno z úřední povinnosti dle § 16a ZHH. 
U osob zapsaných z úřední povinnosti žádáme dále o uvedení počtů osob zapsaných 
z jednotlivých důvodů uvedených v § 16a odst. 1 písm. a) až e) ZHH, tedy kolik osob 
bylo zapsáno na základě pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, kolik pro zjištění 
úpadku atd.“ 
 
K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že ke dni 14. června 2022 je do 
Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle § 16 a násl. 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, zapsáno 
celkem 190 536 osob. V tabulce Vám poskytujeme informaci o počtu osob dle 
jednotlivých důvodů uvedených v § 16a a 16b zákona č. 186/2016 Sb.  
 
Závěrem je třeba upozornit, že řada osob je v rejstříku zapsána z více důvodů. V rámci 
celkového počtu osob jsou však započítány vždy pouze jednou. 
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Důvod vyloučení Počet 

Na vlastní žádost (§ 16b zákona o hazardních hrách) 3 336 

Omezení a povinnost zdržet se hazardních her nebo ochranné léčení 
[§ 16a odst. 1 písm. d) zákona o hazardních hrách] 44 

Pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi [§ 16a odst. 1 písm. a) zákona o 
hazardních hrách] 60 555 

Předběžné opatření zákazu her [§ 16a odst. 1 písm. c) zákona 
o hazardních hrách] 1 

Společně posuzovaná osoba pro dávky [§ 16a odst. 1 písm. b) zákona o 
hazardních hrách] 23 742 

Úpadek [§ 16a odst. 1 písm. e) zákona o hazardních hrách] 106 239 
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