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

Vážení, 

na Ministerstvo financí byla dne 15. srpna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  

Vaše žádost se týká instruktážního videonávodu, jenž je zveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva financí – na adrese https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-
sektor/hazardni-hry/reportingova-vyhlaska/metodicke-informace/2019/videonapoveda 
-k-postupu-pri-doplnovani-u-35812 (dále jen „videonávod“). Ptáte se Ministerstva 
financí na následující: 

1. Kdo je autorem uvedeného videonávodu? Ve smyslu konkrétní fyzické osoby, 
která videonávod vytvořila. 

2. Kdo namluvil komentář k videonávodu? 

3. Na čí podnět byl videonávod vytvořen? 

4. Kolik stálo vytvoření videonávodu a z jakkch zdrojů bylo jeho vytvoření 
financováno? Jaká odměna příslušela konkrétní osobě, která videonávod vytvořila? 
Pokud se jednalo o finanční odměnu, v jaké výši byla vyplacena? 

Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 28. srpna 2019,  
č.j.: MF-20576/2019/48-5, prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro 
poskytnutí informací o deset dní. 

Odpovědi Ministerstva financí na dotazy kladené v jednotlivých bodech Vaší žádosti 
jsou následující: 

Videonávod byl vytvořen v rámci činnosti odboru 73 – Procesní agendy a regulace 
hazardu (dále jen „odbor 73“), v jehož gesci je regulace a dozor v oblasti provozování 
hazardních her. Autorem videonávodu je kolektiv zaměstnanců Ministerstva financí, 
kteří jsou zařazeni do odboru 73 – konkrétně se jedná o tyto osoby: Mgr. Bc. Petra 
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Nespěšná, Mgr. Jiří Vedral a Ing. Martin Šabo. Komentář k videonávodu namluvil 
zaměstnanec Ministerstva financí zařazený do odboru 73. 

Videonávod byl vytvořen jako metodická pomůcka pro provozovatele hazardních her 
s cílem usnadnit implementaci vyhlášky Ministerstva financí č. 10/2019 Sb.,  
o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem 
hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu 
dat (tzv. reportingová vyhláška). Metodická činnost a s tím související vydávání 
pokynů a návodů je standardní činností odboru 73. V posuzovaném případě byl 
videonávod poptáván i ze strany samotných provozovatelů hazardních her. Vytvoření 
videonávodu bylo ze strany Ministerstva financí přislíbeno v rámci workshopů, které 
byly zaměřeny na implementaci tzv. reportingové vyhlášky (tyto workshopy proběhly 
v prvním čtvrtletí roku 2019).  

Vytvoření videonávodu si nevyžádalo žádné dodatečné náklady z rozpočtu 
Ministerstva financí, resp. ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že videonávod byl 
vytvořen v rámci běžné činnosti odboru 73, jediným potenciálním nákladem na 
vytvoření videonávodu jsou platové prostředky zaměstnanců, kteří se na tvorbě 
videonávodu podíleli. 
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