
 
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám,  
v právním zastoupení svého klienta, společnosti ADELL TRADING a.s., IČ: 24736732, sídlo: 
Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 10200, o poskytnutí následujících informací: 
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 vydání 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, 
V případě, že dosud dané osvědčení pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím  
je hazardní hra provozována, nebylo vydáno o poskytnutí informace: 
2) sdělení, zda probíhá řízení, jehož obsahem je vydání pověření k odpornému posuzování  
a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, pro internetovou hru  
a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována; 
3) sdělení, kdy bylo takové řízení zahájeno a jaká je nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí" 
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 V Praze dne  4.11. 2016 

 Č. j.: MF-36345/2016/10-4/1999 IK 
  

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

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 26. října 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: 
 
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám,  
v právním zastoupení svého klienta, společnosti ADELL TRADING a.s., IČ: 24736732, sídlo: 
Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 10200, o poskytnutí následujících informací: 
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 vydání 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, 
V případě, že dosud dané osvědčení pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím  
je hazardní hra provozována, nebylo vydáno o poskytnutí informace: 
2) sdělení, zda probíhá řízení, jehož obsahem je vydání pověření k odpornému posuzování  
a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, pro internetovou hru  
a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována; 
3) sdělení, kdy bylo takové řízení zahájeno a jaká je nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí" 
   
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace: 
 
 Ad 1)  

 Ministerstvo ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., zákon  
o hazardních hrách, 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, a to pro 
internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována. 

 
Nadto dále uvádíme, že dne 22. září 2016 ministerstvo zveřejnilo na svých stránkách 

(http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-vyzva-k podani-
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, které přijímá na 
základě 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. 

 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-vyzva-k


 Ad 2) 
 Ano, ke dne 4. lstilpadu 2016 probíhají řízení, jejichž obsahem je vydání pověření 

k odbornému posuzování a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována 

 
 Ad 3) 
 V této věci bylo na základě podaných žádostí zahájeno již několik správních řízení, jak 

s tuzemskými i zahraničními institucemi (příkladem k datu 31. 10. 2016, 26. 10. 2016,  
30. 9. 2016 atd.). Avšak vzhledem ke skutečnosti, že ani jedna z doručených žádostí o vydání 
pověření k odbornému posuzování a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována,  
nebyla doručena bezvadně, není v současnosti ministerstvo schopno určit předpokládanou 
nejzazší lhůtu pro vydání předmětných rozhodnutí, neboť délka doby odstranění vad záleži na 
účastnících řízení. 

 
 
 


