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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 7. srpna 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: 

„s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, 
Vás zdvořile žádám o sdělení: 
 
1) počtu všech hazardních zařízení na území města Český Brod, a to ve formě 
položek, vč. adresy kde se zmíněná licence nachází, vč. délky licence. 
2) informaci, zda budou licence těmto zařízení prodlužována.  
3) informaci, zda MF zasáhlo proti „nelegálním hernám“ na území města Český Brod 
a s jakým výsledkem (podnět, pokuta apod.) 
4) informaci, o celkové výši příjmu z hazardních zařízení v Českém Brodě, včetně 
částky, která byla přidělena do rozpočtu města Český brod za rok 2016, 2017, 2018 
5) informaci o postupu: co dělat proti nelegálním hernám – krok po kroku.“ 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace. 
 
Ad 1) 

V příloze dopisu Vám zasíláme požadované informace ve formátu tabulek MS Excel. 
Vámi použitý pojem "hazardních zařízení" není legislativním pojmem a byl 
interpretován jako technická zařízení, jejichž prostřednictvím je provozována 
technická hra. 
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Informace za celou Českou republiku jsou dostupné na níže uvedených 
internetových stránkách ministerstva: 
 
1) Přehled povolení dle původního zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoL“)?  
 
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-
statistiky/prehledy-technickych-hernich-zarizeni-he 

 
2) Přehled povolení dle platného zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále „ZHH“): 
 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-
statistiky/prehledy-hazardnich-her-dle-zhh 

 
Ad 2) 

U povolení vydaných dle ZoL nelze v souladu s § 138 odst. 1 ZHH rozšiřovat, 
doplňovat nebo prodlužovat dobu platnosti vydaného povolení. V případě města 
Český Brod vydalo ministerstvo povolení k provozování jednoho technického 
zařízení, jehož platnost je stanovena nejdéle do 27. 5. 2019.  
 
Základní povolení vydaná ministerstvem dle ZHH jsou vydávána maximálně na 6 let, 
aby však mohl provozovatel zahájit provozování technické hry na území konkrétní 
obce, musí být rovněž držitelem povolení k umístění herního prostoru. Povolení 
k umístění herního prostoru, které vydávají dle § 98 odst. 3) ZHH nejdéle na 3 roky 
obecní úřady, rovněž nesmí být prodlužováno, nicméně povolení k umístění herního 
prostoru lze vydat opakovaně.  V případě Českého Brodu vydal obecní úřad povolení 
k provozování 97 herních pozic koncových zařízení technické hry, kterým končí 
platnost povolení v období 12/2020 – 3/2021 (viz příloha č. 2).  
 
Ad 3) a 5) 

Ministerstvo proti nelegálním hernám na území města Český Brod nezasáhlo. 
Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním ZHH a současně 
k projednání správních deliktů v oblasti hazardních her je podle ustanovení 
§ 116 zákona o hazardních hrách celní úřad, přičemž postihování nelegálního 
hazardu je jednou ze současných priorit Celní správy České republiky. V případě,  
že disponujete informací nebo podezřením o provozování hazardních her bez 
příslušného povolení, je možné se obrátit s podnětem na místně příslušný celní úřad. 
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Ad 4) 
 
 

Příjmy z hazardních zařízení města Český Brod (v tis. Kč) 
Položka rok 

2016 
rok 

2017 
červen 
2018 

1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích 
přístrojů 1 436,3     

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 212,6     
1381 Daň z hazardních her   7 549,3 3 451,5 
1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních 

hracích přístrojů   127,5   
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů   1 676,0 80,8 
Celkem  6 648,9 9 352,8 3 532,4 
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