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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  
a odložení části žádosti dle téhož zákona  

Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 17. září 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“), která se týká provozování hazardních 
her na území ČR. Konkrétně žádáte o poskytnutí následujícího: 

• Počet povolených herních zařízení v členění dle povolení vydaných dle 
zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách, 
dále v členění dle jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje,  

• Počet obecně závazných vyhlášek omezujících nebo zakazujících 
provozování hazardních her v rozlišení dle jednotlivých let,  

• Počet zjištěných nelegálně provozovaných zařízení v členění dle jednotlivých 
let a dále dle lokalit místa nelegálního provozování (obce a kraje),  

• Výši pokut udělených nelegálním provozovatelů za provozování hazardních 
her  

• Počet blokovaných internetových stránek nelegálních provozovatelů. 

Údaje požadujete poskytnout za časové období od roku 2012 do současnosti. 
Uvádíte, že žádost podáváte v souvislosti se zpracováváním své diplomové práce.  

Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 27. září 2019, č. j. MF-23605/2019/48-3, 
prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu pro poskytnutí informací  
o deset dní. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
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Co se týče prvního bodu Vaší žádosti, Ministerstvo financí Vám v příloze zasílá 
Vámi požadovaný přehled v rozlišení na jednotlivé obce (některé obce mají více 
částí). Ministerstvo financí podotýká, že v počtech technických zařízení nejsou 
zahrnuty výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno obecními úřady 
podle již zrušeného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů. Dále Ministerstvo financí upozorňuje, že informační 
systém Ministerstva financí byl spuštěn v roce 2010. Některá povolení k provozování 
technických zařízení, která byla vydána v letech 2007 – 2010, měla platnost po dobu 
10 let. Tato povolení byla do informačního systému migrována dodatečně. Při 
migraci došlo k řadě chyb a nepřesností. Přestože Ministerstvo financí aktivně 
databázi informačního systému aktualizuje, nelze vyloučit nepřesnosti. 

Přehledem dle specifikace v prvním bodě Vaší žádosti, který by byl obsahoval údaje 
v členění dle jednotlivých let v rozdělení na jednotlivé kraje, však Ministerstvo financí 
nedisponuje. Ve vztahu k této části Vaší žádosti bylo proto vydáno rozhodnutí 
č. j. MF-23605/2019/48-7. 

Co se týče druhého bodu Vaší žádosti, Ministerstvo financí konstatuje, že 
nedisponuje přehledem obecně závazných vyhlášek v rozlišení dle jednotlivých let. 
Ve vztahu k této části Vaší žádosti bylo proto vydáno rozhodnutí  
č. j. MF-23605/2019/48-7. 

Ministerstvo financí Vám může poskytnout pouze celková data. Ke dni 17. září 2019 
jsou počty obecně závazných vyhlášek následující: 

• s celoplošným zákazem: 469,  

• se seznamem povolených míst: 206, 

• se seznamem zakázaných míst: 67. 

Jedná se o počty obecně závazných vyhlášek, které byly Ministerstvu financí zaslány 
na základě zákonné povinnosti. Je nicméně možné, že některá z obcí, která přijala 
obecně závaznou vyhlášku regulující provozování hazardních her na svém území, 
zákonnou povinnost nesplnila a předmětnou obecně závaznou vyhlášku Ministerstvu 
financí nezaslala.  

Co se týče třetího a čtvrtého bodu Vaší žádosti, Ministerstvo financí upozorňuje, 
že dohled nad provozováním hazardních her v případě tzv. „land based“ (tedy 
v případě her provozovaných v herních prostorách umístěných v nemovitosti), náleží 
do věcné působnosti Celní správy ČR, stejně jako navazující správní trestání. 
Ministerstvu financí náleží dohled „pouze“ nad hazardními hrami, které jsou 
provozovány dálkovým přístupem prostřednictvím internetu. 

Ministerstvo financí tím pádem nedisponuje ani informací o výši pokut udělených za 
nelegální provozování hazardních her v případě tzv. „land based“, neboť se jedná  
o údaje, které rovněž spadají do působnosti Celní správy ČR.   

Ministerstvo financí Vám může poskytnout pouze informaci o výši pokut, které 
Ministerstvo financí uložilo nelegálním provozovatelům internetových hazardních her 
v období od 1. ledna 2017 do 16. září 2019. V tomto období uložilo Ministerstvo 
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financí nelegálním provozovatelům internetových hazardních her pokuty v celkové 
výši 795 096 000 Kč. 

Podle § 2 odst. 1 InfZ platí, že povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, 
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Jak vyplývá z výše 
uvedeného, Ministerstvo financí konstatuje, že údaje požadované ve třetím bodě 
žádosti a v části čtvrtého bodu žádosti, se nevztahují k působnosti Ministerstva 
financí. Pro zjištění požadovaných údajů je třeba obrátit se přímo na Celní správu 
ČR. S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle  
§ 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost ve třetím bodě a v části čtvrtého bodu, která se 
týká působnosti Celní správy ČR, odkládá.  

Co se týče posledního bodu Vaší žádosti, Ministerstvo financí konstatuje, že na 
Seznamu nepovolených internetových her je aktuálně zapsáno 121 internetových 
stránek nelegálních provozovatelů. Předmětný seznam je zveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva financí – na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-
sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her/2019/zverejnovane-
udaje-ze-seznamu-nepovoleny-35797.  
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