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Praha 11. 2. 2019   
 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 24. ledna 2018 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Vaše žádost je formulována takto: 

(Ž)ádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování neoprávněného 
provozování internetových sázkových her ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1  
písm. b) a § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. 

Jelikož ve své vědecké práci plánuji zkoumat, jaká je v oblasti sankcionování 
neoprávněného provozování internetových sázkových her praxe příslušných 
správních orgánů, tímto Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 

• anonymizované verze všech rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické 
podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování 
internetové sázkové hry, vydaných od 15.6.2016 do 24.1.2019. Pokud počet 
takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 
takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry 
příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně 
při horní sazbě maximální možné sazby pokuty). 

Dne 29. ledna jste byl ze strany Ministerstva financí podle § 14 odst. 5 písm. b) 
Zákona vyzván k upřesnění Vaší žádosti. Následně jste upřesnil, že žádáte  
o poskytnutí následujících informací: anonymizované verze všech pravomocných 
rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta 
za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 1.1.2017 do 
24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím  
o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné 
výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší 
(případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty). 

V příloze Vám Ministerstvo financí zasílá všechna pravomocná rozhodnutí 
Ministerstva financí, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování 
hazardních her prostřednictvím internetu, vydaných od 1. ledna 2017 do dnešního 
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dne.  

Jednotlivá rozhodnutí byla anonymizována, obsahovala-li osobní údaje. S ohledem 
na to, že výslovně žádáte o poskytnutí „anonymizovaných verzí“ rozhodnutí, nebyl 
důvod, aby Ministerstvo financí přistoupilo k vydání rozhodnutí o odmítnutí Vaší 
žádosti v části, která se týká osobních údajů. 
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Požadované informace byly poskytnuty. 


