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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 22. listopadu 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: 

"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 či informací: 
1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti 
zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb.,  
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. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123  
a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši 
uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. 
2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. a 3. 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. Informaci o aktuálním stavu výběrového řízení či již probíhající výstavby 
Informačního systému provozování hazardních her." 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
Ad 1. 
Informace požadované pod tímto bodem Vám zasíláme v příloze dopisu ve formátu 
tabulky MS Excel. 
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Ad 2. 
Data v požadovaném členění podle jednotlivých druhů hazardních her a v členění 
na land-based provozování hazardních her a provozování hazardních her 
prostřednictvím internetu jsou v níže uvedené v tabulce. Veškeré číselné údaje jsou 
zaokrouhleny na tis. Kč. Drobné rozdíly v součtech jsou důsledkem zaokrouhlení. 
Současně upozorňujeme, že se jedná o výši výnosu dílčích daní z hazardních her, 
kterou má Ministerstvo financí momentálně k dispozici a která se může v průběhu 
času měnit v závislosti na počtu podaných dodatečných daňových přiznání  
či doměření daně z moci úřední. 
 
Tabulka 1: Vyměřená daň z hazardních her za 2. a 3. čtvrtletí roku 2018  

Druh hazardní hry (v tis. Kč) 2. čtvrtletí 2018 3. čtvrtletí 2018 

Loterie 
internet 40 212 35 668 

land-based 360 271 314 604 

celkem 400 483 350 272 

Kursová sázka 
internet 342 965 352 273 

land-based 68 826 64 411 

celkem 411 790 416 683 

Totalizátorová hra 
internet 0 0 

land-based 363 0 

celkem 363 0 

Bingo 
internet 0 0 

land-based 360 437 

celkem 360 437 

Technická hra 
internet 156 099 142 243 

land-based 1 012 915 1 182 909 

celkem 1 169 013 1 325 153 

Živá hra 
internet 10 101 9 029 

land-based 103 268 115 434 

celkem 113 369 124 463 
Tombola land-based 0 0 

Turnaj malého rozsahu land-based 0 0 
 
Ad 3. 
Ministerstvo financí úspěšně ukončilo zadávací řízení na výběr provozovatele 
Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami. 
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