
"1) sdělení, který subjekt byl Ministerstvem financí pověřen ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 
186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, a je tzv. pověřenou osobou k vdání výstupního 
dokumentu odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti 
podle § 109 odst. 1 uvedeného zákona , a to pro internetovou hru a zařízení, jejichž 
prostřednictvím je hazardní hra provozována." 
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 V Praze dne  29.9. 2016 

 Č. j.: MF-32207/2016/10-4/1826 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážení, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"1) sdělení, který subjekt byl Ministerstvem financí pověřen ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 
186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, a je tzv. pověřenou osobou k vdání výstupního 
dokumentu odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti 
podle § 109 odst. 1 uvedeného zákona , a to pro internetovou hru a zařízení, jejichž 
prostřednictvím je hazardní hra provozována." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace. Ministerstvo ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních 
hrách, v platném znění, doposud nepověřilo žádnou tzv. pověřenou osobu k vydávání 
výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování, jejichž předmětem je ověření 
splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, v 
platném znění, a to pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra 
provozována. 
 
 Nadto ministerstvo dále uvádí, že dne 22. září 2016 zveřejnilo na svých internetových 
stránkách (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-vyzva 
kpodani-zadosti-26166) metodický pokyn a výzvu k podání žádostí o vydání pověření  
k odbornému posuzování a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,  
a nyní teprve přijímá žádosti subjektů, s nimiž bude dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení na základě jejich žádosti. 
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