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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 a sdělení  
o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 12. června 2019 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 následujících 
informací: 
 
1) Poskytnutí legislativního nebo jiného textu návrhu změny zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, upravujícího zrušení osvobození od daně z příjmu pro výhry z 
hazardních her a zavedení daňové povinnosti pro výhry z hazardních her.   
 
2) 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. 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. 
 
3) Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 
187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle 
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jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s 
rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu." 
 
Dopisem Ministerstva financí ze dne 17. června 2019, evidovaným pod č.j.  
MF-15150/2019/9008-3, jste byl vyzván k doplnění identifikačních údajů v souladu  
s ust. § 14 odst. 5 písm. a) Zákona. Doplnění identifikačních údajů obdrželo 
Ministerstvo financí dne 18. června 2019. 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Ad 1) 

Návrh upravující zrušení osvobození od daně z příjmu pro výhry z hazardních her  
a zavedení daňové povinnosti pro výhry z hazardních her je součástí vládního 
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se 
zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Návrh byl dne 13. 6. 2019 předložen 
Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 509, který naleznete zde: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=509 

 

Ad 2) 

V příloze č. 1 naleznete seznam všech probíhajících správních řízení o vydání, 
změně nebo zrušení povolení. Dále je zde uveden seznam probíhajících řízení o 
zápis na seznam nepovolených hazardních her.  

V příloze č. 2 naleznete seznam všech probíhajících řízení o přestupcích, dodaný 
odborem 39. (Je evidováno celkem 12 probíhajících řízení, z toho 3 řízení nebyly 
skončeny v první instanci.) 

Celkový součet všech pravomocně uložených pokut za přestupky spáchané  
v oblasti internetových her podle § 129 zákona o hazardních hrách je  
485 450 000 Kč. 

K části dotazu "prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již 
uhrazených pokut" Vám Ministerstvo financí sděluje, že podle § 2 odst. 1 Zákona 
jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat 
informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky 
a jejich orgány a veřejné instituce. Ministerstvo financí jako orgán veřejné moci, který 
uložil platební povinnost k peněžitému plnění v rámci dělené správy (pokutu), není 
současně příslušný ke správě placení, popř. vymáhání tohoto peněžitého plnění, 
proto předává obecnému správci daně všechny nezbytné údaje o uložení této 
povinnosti ve smyslu ustanovení § 162 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů. Obecným správcem daně je ve vztahu k Ministerstvu 
financí Celní úřad pro hlavní město Prahu. V rámci dělené správy dochází 
k dobrovolnému placení, případně k vymáhání peněžitého plnění uloženého 
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Ministerstvem financí, na účet vedený celním úřadem. Předáním peněžitého plnění 
do správy celního úřadu Ministerstvo financí ztrácí dispozici k peněžitému plnění  
a nemá povinnost mít tuto informaci ve své dispozici. 
 
Se svojí žádostí se proto obraťte jednotlivě přímo na Celní úřad pro hlavní město 
Prahu, se sídlem Washingtonova 7, 113 54 Praha 1, podatelna: 
podatelna510000@cs.mfcr.cz. Další kontakty naleznete na www.celnisprava.cz. 

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 
část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á. 

Ad 3) 

Požadované informace Vám Ministerstvo financí zasílá v příloze č. 3 tohoto dopisu.  
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