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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 15. února 2019 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 dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí 
informací týkajících se přestupků a udělených pokut v souvislosti s provozováním 
nelegálního online hazardu. Dle vyjádření paní ministryně financí na tiskové 
konferenci Ministerstva financí k regulaci hazardu, která se konala 6. 2. 2019  
v Divadle Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, bylo zahájených 
zhruba 44 správních řízení a uloženy pokuty v celkové výši více než 706 milionů 
českých korun. Také odzněla informace, v jaké výší byly pokuty vymoženy a tudíž 
zaplaceny. 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí informací o pokutách, které již byly 
vymoženy ze strany Ministerstva financí v celkové výši 115 340 000 Kč,  
a to konkrétně: 

1. Které společnosti (legální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši? 

2. Které společnosti (nelegální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké 
výši? 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 

 

 

Ad 1) 
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Legální provozovatelé (jednotlivě viz níže) dosud zaplatili pokuty v celkové výši 
250 000,- Kč. 

TSG Interactive Plc                      50 000,- Kč 
(dříve REEL Spain Plc) 

FORTUNA GAME a.s. 200 000,- Kč 

Ad 2) 

Nelegální provozovatelé (jednotlivě viz níže) dosud zaplatili pokuty v celkové výši 
115 090 000,- Kč. 

ElectraWorks Limited 25 000 000,- Kč 

EU Lotto Ltd 40 000 000,- Kč 

Jesika Šenková 90 000,- Kč  

1X Corp NV 50 000 000,- Kč 
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