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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 20. dubna 2018 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: 

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících 
se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH") a zákona  
č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. 
Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících 
přehledů: 
1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti 
zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb.,  
o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na 
základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou 
účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho 
zahájení. 
2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona  
č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jednotlivě za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2017  
a 1. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 
odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based  
a prostřednictvím internetu. 
3. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona  
č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za rok 2017 a přehled vyměřeného odvodu 
z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích  
a jiných podobných hrách, za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015  
a 2016; zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu ZHH, resp. zákona  
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o loteriích a jiných podobných hrách, to zároveň s rozdělením na provozování tzv. 
land-based a prostřednictvím internetu." 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje 
následující informace: 

Ad 1) 

Seznam všech probíhajících správních řízení včetně požadovaných informací Vám 
ministerstvo financí zasílá v příloze tohoto dopisu s výjimkou anonymizované části, 
která obsahuje osobní údaje fyzické osoby. K této části požadované informace  
bylo vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č. j.  
MF-16903/2018/10-7-Roz. 

Ad 2) 

Požadované informace Vám ministerstvo poskytuje v níže uvedené tabulce: 

Tabulka 1: Vyměřená daň z hazardních her v podrobnějším členění za rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 

Druh hazardní hry podle 
zákona o hazardních hrách 

(v tis. Kč) 
1Q/2017 2Q/2017 3Q/2017 4Q/2017 Celkem 

2017 1Q/2018 

Loterie -  
§ 3 odst. 2 písm. 

a) 

internet 1 326 24 798 26 821 33 689  86 635 35 575 

land-based 301 162 318 016 309 913 331 543 1 260 632 338 977 

celkem 302 488 342 813 336 734 365 232 1 347 268 374 552 

Kursová sázka -  
§ 3 odst. 2 písm. 

b) 

internet 337 827  323 434 353 764 406 172 1 421 198 345 668 

land-based 61 524 66 852 70 136 83 815 282 327 61 618  

celkem 399 351 390 286 423 901 489 987 1 703 525 407 287 

Totalizátorová hra 
- § 3 odst. 2 písm. 

c) 

internet - - - - - - 

land-based 267 13 152 233  664 408 

celkem 267 13 152 233 664 408 

Bingo -  
§ 3 odst. 2 písm. 

d) 

internet - - - - - - 

land-based 433 437 451 441 1 761 431 

celkem 433 437 451 441 1 761 431 

Technická hra -  
§ 3 odst. 2 písm. 

e) 

internet 200 262 210 179 118 571 171 468 700 480 183 056 

land-based 1 940 569 1 915 894 1 921 906 2 076 488 7 854 858 955 734 

celkem 2 140 831 2 126 073 2 040 477 2 247 956 8 555 338 1 138 790 

Živá hra -  internet 3 499 6 119 7 892 9 983 27 492 10 491 
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Druh hazardní hry podle 
zákona o hazardních hrách 

(v tis. Kč) 
1Q/2017 2Q/2017 3Q/2017 4Q/2017 Celkem 

2017 1Q/2018 

§ 3 odst. 2 písm. 
f) land-based 109 369 106 753 104 330 137 530 457 983 118 621 

celkem 112 868 112 872 112 222 147 514 485 476 129 112 

Tombola -  
§ 3 odst. 2 písm. 

g) 
land-based - - - 39 39 - 

Turnaj malého 
rozsahu  -  

§ 3 odst. 2 písm. 
h) 

land-based 7 0 1 1 9 0 

 
Ad 3) 

Část požadovaných informací, konkrétně Přehled vyměřené daně z hazardních her 
(výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za rok 
2017, Vám byla poskytnuta v tabulce pod bodem 2). 

Ke zbývající části žádosti v tomto bodě Vám ministerstvo sděluje následující: 

Vzhledem k tomu, že zákon o loteriích a jiných podobných hrách nerozlišuje mezi 
provozováním her tzv. land-based a prostřednictvím internetu a také s ohledem 
na strukturu uspořádání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her, nemá 
ministerstvo k dispozici údaje o výši vyměřeného odvodu z loterií a jiných podobných 
her v požadovaném členění v rozdělení na provozování her tzv. land-based 
a prostřednictvím internetu, a tudíž je ani nelze poskytnout. K této části požadované 
informace bylo vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod  
č. j. MF-16903/2018/10-7-Roz. 

Z výše uvedených důvodů Vám ministerstvo poskytuje pouze data vztahující se 
k odvodu z loterií a jiných podobných her v níže uvedeném členění na jednotlivé dílčí 
odvody: 

Tabulka 2: Vyměřený odvod z loterií a jiných podobných her za rok 2015 a 2016 

Druh hazardní hry podle zákona o loteriích a 
jiných podobných hrách (v tis. Kč) 2015 2016 

Dílčí odvod z loterií po uplatnění slevy - § 41b odst. 
1 písm. a) a § 41da 840 925 1 095 417 

Dílčí odvod z kursových sázek po uplatnění slevy - 
§ 41b odst. 1 písm. b) a § 41da 899 848 1 111 429 

Dílčí odvod ze sázkových her v kasinu - § 41b 
odst. 1 písm. c) 294 762 423 421 

Dílčí odvod z karetních turnajových a hotovostních 
sázkových her - § 41b odst. 1 písm. d) 32 357 53 495 

Dílčí odvod z ostatních loterií a jiných podobných 
her - § 41b odst. 1 písm. e) 8 604 7 748 

Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení - § 41b odst. 2 6 141 908 8 678 184 
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Veškeré výše uvedené číselné údaje jsou zaokrouhleny na tis. Kč. Drobné rozdíly 
v součtech jsou důsledkem zaokrouhlení. 
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