
1. počet podaných žádostí o udělení základního povolení k provozování hazardní hry dle zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), o kterých je stále vedeno řízení, a to: 
 
a. zvlášť pro provozování ve formě land-base a prostřednictvím internetu; a 
b. zvlášť podaných společnostmi se sídlem v České republice a v zahraničí; 
 
2. výše odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, vybraného za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015, 2016; 
 
3. výše daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her vybrané 
za rok 2017 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to 
zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-basek a prostřednictvím internetu; 
 
4. výše pravomocně uložených pokut za přestupky upravené v ZHH včetně informace, jaká 
částka z uložených pokut již byla uhrazena; a 
 
5. aktuální stav vytváření rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, 
respektive veřejné zakázky na výběr jeho dodavatele; 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 12. 2. 2018 
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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 doktore, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 30. ledna 2018 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. počet podaných žádostí o udělení základního povolení k provozování hazardní hry dle 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), o kterých je stále vedeno 
řízení, a to: 
 
a. zvlášť pro provozování ve formě land-base a prostřednictvím internetu; a 
b. zvlášť podaných společnostmi se sídlem v České republice a v zahraničí; 
 
2. výše odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, vybraného za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015, 
2016; 
 
3. výše daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her 
vybrané za rok 2017 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, 
a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-basek a prostřednictvím internetu; 
 
4. výše pravomocně uložených pokut za přestupky upravené v ZHH včetně informace, jaká 
částka z uložených pokut již byla uhrazena; a 
 
5. aktuální stav vytváření rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, 
respektive veřejné zakázky na výběr jeho dodavatele;" 
 
 Ad 1) 
 a. Počet podaných a stále posuzovaných žádostí provozovaných formou land-based je 

27, formou internetu je 6 a formou land-based a internet společně je 7*. 
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* Základní povolení je vydáváno na druh hazardní hry.  Žádost o vydání základního povolení je tedy 
podávána pouze jedna, kdy v této provozovatel specifikuje, že žádá o její provozování formou land-
based a internet.  
 
 b. Počet žádostí obchodních společností se sídlem v České republice je 33 a počet 

zahraničních žadatelů je 7. 
 
 Ad 2) 
 Za roky 2015 a 2016 Vám poskytujeme informace o výši inkasa z odvodu loterií  
a jiných podobných her podle zákona o loteriích, a to v členění na inkaso  odvodu  
z provozování výherních hracích přístrojů a na inkaso odvodu z provozování zbývajících her 
podle zákona o loteriích. 
  
 Tabulka 1 - Výše vybraného odvodu z loterií a jiných podobných her za rok 2015 a 2016 

 
  
 
  
 
 
 

  
 Ad 3) 
 Inkaso vybrané daně z hazardních her je sledováno pouze v členění uvedeném v níže 
uvedené v tabulce. Data v požadovaném členění podle jednotlivých druhů her a v členění  
na land-based provozování hazardních her a provozování hazardních her prostřednictvím 
internetu jsou k dispozici pouze na základě údajů z podaných daňových přiznání, která však 
nepředstavují výši vybrané daně (inkaso), ale vyměřenou daň z hazardních her (výnos daně). 
 
 Tabulka 2 - Výše vybrané daně z hazardních her za rok 2017 

Druh hry (v tis. Kč) Rok 2017 
Technické hry 8 811 279  
Ostatní hazardní hry 3 371 375 
Celkem 12 182 654 

 
 
 Tabulka 3 - Výnos daně z hazardních her v podrobnějším členění za rok 2017 

Druh hry (v tis. Kč) Rok 
2015 2016 

Výherní hrací přístroje 6 165 650 8 010 254 
Ostatní hry a loterie 1 940 597 2 449 344 
Celkem 8 106 247 10 459 598 

Druh hry (v tis. Kč) 1Q/2017 2Q/2017 3Q/2017 1Q-3Q/2017 

Loterie 
internet 1 326     24 798     26 821     52 945     
land-based 301 162     318 016     309 913     929 090     
celkem 302 488     342 813     336 734     982 035     

Kursová sázka 
internet 337 827     323 434     353 764     1 015 025     
land-based 61 524     66 852     70 136     198 512     
celkem 399 351     390 286     423 900     1 213 537     

Totalizátorová hra internet  -       -       -       -       
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 V tabulce nejsou uvedena za 4. čtvrtlení roku 2017, jelikož řádný termín pro podání 

daňového přiznání k dani z hazardních her za toto čtvrtlení byl 25. ledna 2018. Tato 
daňová přiznání jsou nyní teprve zpracovávána orgány Finanční správy České 
republiky, a proto je nyní ještě nelze poskytnout.  

 
 Ad 4) 

 K 1. 2. 2018 byly pravomocně uloženy celkem 3 pokuty v úhrnné výši 40 150 000 Kč. 
Uhrazena byla jedna pokuta ve výši 50 000 Kč. 

 
 Ad 5) 

 Rejstřík vyloučených osob je plánovanou součástí informačního systému pro dohled 
nad hazardními hrami (AISG). První veřejná zakázka na dodavatele AISG musela být po 
podání nabídek zrušena. Po jejím zrušení probíhaly úpravy zadávací dokumentace  
a nyní se připravuje její nové vypsání. 
 
 S pozdravem 

land-based 267     13     152     431     
celkem 267     13     152     431     

Bingo 
internet -       -       -       -       
land-based 433     437     451     1 321     
celkem 433     437     451     1 321     

Technická hra 
internet 199 652     210 179     118 571     528 402     
land-based 1 940 316     1 915 894     1 921 906     5 778 116     
celkem 2 139 968     2 126 073     2 040 477     6 306 518     

Živá hra 
internet 384     6 119     7 892     14 395     
land-based 109 369     106 753     104 330     320 452     
celkem 109 753     112 872     112 222     334 847     

Tombola land-based -       -       -       -       
Turnaj malého rozsahu land-based -       0     1     1     


