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

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 20. srpna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost se týká Prohlášení regulátorů hazardních 
her ohledně obav ze stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami. 
Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí 
(konkrétně na adrese https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/cr-
navazuje-uzkou-spolupraci-se-14-zemem-32909).  

V souvislosti se zveřejněným dokumentem kladete Ministerstvu financí tyto dotazy: 

1) Podniklo Ministerstvo financí konkrétní kroky související s obsahem Prohlášení? 

2) Existují konkrétní plány návrhu případné právní regulace mechanismů s prvky 
hazardních her, o kterých pojednává Prohlášení?  

3) Byla problematika obsažená v Prohlášení zkoumána jakýmkoliv výzkumem, na 
kterém se podílelo Ministerstvo financí nebo jež byl proveden z vůle Ministerstva 
financí nebo který Ministerstvo financí pro potřeby v této oblasti využilo? 

4) Existují další vyjádření Ministerstva financí k problematice obsažené  
v Prohlášení?  

5) Jaký právní názor zastává Ministerstvo financí v oblasti určené Prohlášením? Tj. 
domnívá se Ministerstvo financí, že by mechanismy s prvky hazardních her měly být 
právně regulovány? 

6) Existují další dohody či prohlášení, která byla podepsána zástupci Ministerstva 
financí v oblasti shodné s tou v Prohlášení?  
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Ministerstvo financí k jednotlivým Vaší žádosti sděluje následující: 

K bodu č. 1) 

Ministerstvo financí konstatuje, že zástupci Ministerstva financí jsou členy pracovní 
skupiny působící v rámci Evropského fóra regulátorů hazardních her. Tato pracovní 
skupina se v průběhu uplynulého roku intenzivně zabývala danou problematikou.  
V rámci činnosti pracovní skupiny byl proveden rozsáhlý sběr dat a informací  
k danému tématu. Rovněž došlo k jednáním s představiteli herního průmyslu  
a organizacemi zabývajícími se ochranou dětí v prostředí internetu a ochranou 
spotřebitelů obecně. Analytický výstup z činnosti pracovní skupiny je v současnosti 
připravován. 

K bodu č. 2) 

V současné době dochází na mezinárodní úrovni k analýze problematiky na bázi 
výše zmíněné pracovní skupiny. Závěry pracovní skupiny budou Ministerstvem 
financí reflektovány v rámci připravovaného komplexního hodnocení regulace 
hazardních her a jejích dopadů. Z tohoto hodnocení se pak bude vycházet při 
zvážení případných kroků směřujících ke změnám v oblasti regulace hazardních her. 

K bodu č. 3) 

Zástupci Ministerstva financí se podílejí na analýze dané problematiky v rámci výše 
uvedené pracovní skupiny. 

K bodu č. 4) 

Vzhledem k doposud probíhající analýze dané problematiky se Ministerstvo financí 
dalších vyjádření k této věci zdrželo. 

K bodu č. 6) 

Ministerstvo financí si není vědomo, že by existovalo jakékoli další prohlášení či 
dohoda, které by se týkaly dané problematiky. 

Ve vztahu k bodu č. 5) žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší 
žádosti – č. j. MF-20850/2019/48-6. 
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