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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, 

Ministerstvu financí byla dne 14. října 2019 doručena Vaše žádost 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: 

„Ve smyslu ustanovení zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí informací 
o tom, jakým způsobem a v jakých časových intervalech provádíte kontroly loterijní 
společnosti Sazka a.s.  Kdy byla ze strany Ministerstva financí provedena poslední 
kontrola této společnosti.  Zda a kdy jste provedli kontrolu losovacích zařízení fa. 
Sazka a.s.  Jsou vaše případné kontroly předem ohlášené?  Byla z vaší strany 
provedena "přepadová kontrola" fa. Sazka a.s. a pokud ano kolikrát a kdy 
naposledy?  Byla taková, tedy "přepadová", kontrola provedena také za účelem 
zjištění řádně fungujících losovacích zařízení?  Jestliže ano, kolikrát a kdy?  Pokud 
jste takové kontroly provedli, stalo se tak bezprostředně před slosováním a setrval 
kontrolní orgán až do doby losování?  Pokud ano, kolikrát a kdy?  Je zákaz 
provozování on-line loterijních činností v ČR jiných firem, které mají pro tuto činnost 
udělenou licenci platnou pro země EU, výsledkem nadstandartních vztahů mezi Mf 
ČR a fa. Sazka a.s. pokud nikoliv jaké jsou důvody pro takový zákaz 
 
Dopisem Ministerstva financí ze dne 15. 10. 2019, evidovaným pod  
č. j. MF-26933/2019/48-3, jste byl vyzván k doplnění identifikačních údajů.  
Ty jste doplnil stejného dne prostřednictvím datové schránky. 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 
 
1) „Kdy byla ze strany Ministerstva financí provedena poslední kontrola této 
společnosti.“ 

Ministerstvo financí je v souladu s § 114 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), příslušné 
k výkonu dozoru nad dodržováním zákona o hazardních hrách a zároveň 
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i k projednávání přestupků v oblasti hazardních her provozovaných prostřednictvím 
internetu.  

V souvislosti s provozováním hazardních her na internetu provedlo Ministerstvo 
financí poslední kontrolu dodržování zákonných podmínek u obchodní společnosti 
SAZKA a.s. v roce 2017.  

2) „Zda a kdy jste provedli kontrolu losovacích zařízení fa. Sazka a.s.“ 
V souladu s § 109 zákona o hazardních hrách je každý provozovatel hazardní hry 
povinen zajistit, aby hazardní hra uvedená v § 3 odst. 2 písm. a) až e) zákona 
o hazardních hrách, stejně tak jako i internetová hra a zařízení, jejichž 
prostřednictvím jsou tyto hazardní hry provozovány, splňovaly technické požadavky 
stanovené zákonem o hazardních hrách.   

K odbornému posouzení a osvědčení uděluje v souladu s § 110 zákona o hazardních 
hrách pověření Ministerstvo financí, které za tímto účelem pověřuje externí nezávislé 
právnické osoby splňující předpoklady kladené na tyto osoby zákonem o hazardních 
hrách. 

Kontrolu losovacích zařízení Ministerstvo financí neprovádí. 

3) „Jsou vaše případné kontroly předem ohlášené?“ 

Při kontrole je postupováno v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí při kontrole 
dodržování podmínek vyplývajících ze zákona o hazardních hrách, podmínek 
uvedených v základním povolení a podmínek uvedených ve schváleném herním 
plánu zahájení kontroly u hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu 
předem neoznamuje, aby nedošlo ze strany kontrolované osoby ke zmaření účelu 
kontroly. 

4) Byla z vaší strany provedena "přepadová kontrola" fa. Sazka a.s. a pokud 
ano kolikrát a kdy naposledy?  

Ministerstvo financí v rámci úkonů předcházejících kontrole provedlo podle 
§ 3 odst. 1 kontrolního řádu u obchodní společnosti Sazka a.s. ve dvou případech 
prověření dodržování podmínek vyplývajících ze zákona o hazardních hrách, 
podmínek uvedených ve schváleném herním plánu a podmínek uvedených 
v základním povolení, a to u hazardních her provozovaných touto obchodní 
společností prostřednictvím internetu.  

Na základě těchto prověření nebylo shledáno žádné podezření z porušení zákona 
o hazardních hrách nebo shora uvedených podmínek uvedených v herním plánu 
nebo podmínek uvedených v základním povolení. Pokud nevedou úkony 
předcházející kontrole k podezření z porušení zákona, nenavazují kroky k provedení 
kontroly podle kontrolního řádu.  
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Dále bylo v jednom případě u obchodní společnosti Sazka a.s. shledáno podezření 
z porušení zákona o hazardních hrách, které vedlo k zahájení kontroly dle § 5 
kontrolního řádu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že kontrola dodržování zákonných podmínek při 
provozování hazardních her prostřednictvím internetu byla u obchodní společnosti 
SAZKA a.s. provedena jednou, a to v roce 2017. 

5) „Byla taková, tedy "přepadová", kontrola provedena také za účelem zjištění 
řádně fungujících losovacích zařízení? Jestliže ano, kolikrát a kdy? Pokud jste 
takové kontroly provedli, stalo se tak bezprostředně před slosováním a setrval 
kontrolní orgán až do doby losování?  Pokud ano, kolikrát a kdy?“ 

V souladu s § 116 zákona o hazardních hrách jsou k výkonu dozoru nad 
dodržováním zákona o hazardních hrách a zároveň i k projednávání přestupků 
v oblasti hazardních her, s výjimkou internetových her, oprávněny celní úřady. 
Předmětné dotazy se proto nevztahují k působnosti Ministerstva financí, a tak je 
třeba, abyste se obrátil na věcně a místně příslušné orgány Celní správy České 
republiky. 

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. Vaši žádost o poskytnutí informací v tomto bodě o d k l á d á. 

6) „Je zákaz provozování on-line loterijních činností v ČR jiných firem, které 
mají pro tuto činnost udělenou licenci platnou pro země EU, výsledkem 
nadstandartních vztahů mezi Mf ČR a fa. Sazka a.s. pokud nikoliv jaké jsou 
důvody pro takový zákaz?“   

V souladu s § 6 odst. 1 zákona o hazardních hrách může být provozovatelem 
hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu nejen 
samotná Česká republika, ale i právnická osoba, která má sídlo v České republice, 
jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru.  

Dále lze podle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách provozovat pouze 
hazardní hru, ke které bylo Ministerstvem financí uděleno povolení.  

Hazardní hry podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách mohou být 
v souladu s § 73 odst. 1 tohoto zákona provozovány rovněž jako internetová hra, a to 
za podmínek stanovených tímto zákonem pro jednotlivé druhy hazardních her, 
nevylučuje-li to povaha provozování těchto hazardních her, dálkovým přístupem 
prostřednictvím internetu.  

Aktuálně disponují povolením k provozování hazardní hry provozované 
prostřednictvím internetu tři zahraniční subjekty.  
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Aktuální přehled všech subjektů oprávněných k provozování hazardních her je 
k dispozici na internetové adrese https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-
hry/prehledy-a-statistiky/prehledy-legalnich-provozovatelu-whiteli/2019/seznam-
legalnich-provozovatelu-hazardnic-36311. 
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