
"1) Je povinností provozovatele hazardní hry na dokladu o zůstatku na uživatelském kontu uvádět 
všechny identifikační údaje hráče tak, jak jsou vyjmenovány v § 130 zák. o hazardních hrách, 
tedy jeho: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, 
rodné číslo nebo datum a místo narození?  
2) Je možné uvádět pouze některé údaje hráče, jako například jeho jméno a příjmení?  
3) Je možné pseudonymizovat identifikační údaje hráče za účelem skrytí jeho identity  
a posílení ochrany osobních údajů?" 
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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 (dále jen "povinný subjekt") bylo dne 31. srpna 2017 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí 
informací v tomto znění: 
 
"1) Je povinností provozovatele hazardní hry na dokladu o zůstatku na uživatelském kontu 
uvádět všechny identifikační údaje hráče tak, jak jsou vyjmenovány v § 130 zák. o hazardních 
hrách, tedy jeho: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, 
státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození?  
2) Je možné uvádět pouze některé údaje hráče, jako například jeho jméno a příjmení?  
3) Je možné pseudonymizovat identifikační údaje hráče za účelem skrytí jeho identity  
a posílení ochrany osobních údajů?" 
  

Přestože Vaše dotazy nejsou žádostí o informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
Zákona, nýbrž se jedná o dotazy na názor povinného subjektu ve smyslu ustanovení  
§ 2 odst. 4 Zákona, tudíž poskytnutí takových informací není povinností v režimu Zákona, 
přesto Vám povinný subjekt nad rámec svých zákonných povinností k jednotlivým dotazům 
sděluje následující. 

 
 
Ad 1) 
Ano, tyto povinnosti jsou definovány v ustanovení § 130 zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, které zcela definuje, co se rozumí pod 
pojmem identifikační údaje. 

 
Ad 2)  
Ne, není možné uvádět pouze některé údaje hráče. 
 
Ad 3) 

 Ne, není možné pseudonymizovat identifikační údaje hráče za účelem skrytí jeho 
identity a posílení ochrany osobních údajů. 


