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Praha 19. 12. 2019   
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 4. prosince 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: 

„dle vaší odpovědi č. j.: MF-29423/2019/484 nemá ministerstvo k dispozici informace 
o tom, že by na účtenkové loterii vznikala nebo mohla vzniknout závislost. Dva roky 
stará reportáž(https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/uctenkovka-zavislost-sberaci-
vymenauctenek. 
A171221_090851_ekonomika_pas) však ukazuje něco jiného – ve videu jsou patrné 
zjevné znaky možné závislosti na této hře. S ohledem na stáří reportáže mi přijde 
velmi podivné, že by ministerstvo o něčem takovém nevědělo. Z toho pak plynou 
následující otázky: 
Otázka 1: Ví ministerstvo o této reportáži? 
Otázka 2: Jakým způsobem ministerstvo provádí průběžný monitoring chování 
účastníků hry, se zaměřením na možný vznik závislosti? Nerozhoduje, zda takový 
monitoring provádí ministerstvo samo, nebo zda získává potřebná data odjinud. 
Zákon o EET, který účtenkovou loterii zavádí, vylučuje provozování této loterie ze 
zákona o provozování hazardních her. Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. 
upravuje provozování loterií (§ 3 odst. 2 písm. a). Účtenková loterie je loterií jak 
podle názvu, tak i podle charakteru. Zákon uznává možný vznik závislosti na hrách, 
jejichž provozování upravuje (hry typu účtenkové loterie zákon upravuje), v § 16 odst. 
5 písm. e). Zákon tak reaguje na jistou skutečnost, která se reálně projevuje a je 
nezávislá na existenci zákona. Tedy bez ohledu na to, zda provozování účtenkové 
loterie podléhá zákonu o hazardních hrách nebo ne, riziko vzniku možné závislosti 
na účtenkové loterii je reálné, jak ukazuje nejen zmínka v zákonu, ale také výše 
zmíněná reportáž. 
Otázka 3: Nechalo si ministerstvo zhotovit odborný posudek, který by vyhodnotil 
možná rizika vzniku závislostí na účtenkové loterii? 
Otázka 4: Pokud je odpověď na otázku 3 kladná, kdo tento posudek vyhotovil a jaký 
je závěr posudku?“ 
 
K jednotlivým otázkám Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
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Otázka č. 1: 
Ví ministerstvo o této reportáži? 
 
Ano; Ministerstvo financí sleduje denní tisk a elektronická média ve vztahu 
k činnostem vztahujícím se k působnosti Ministerstva financí. 
 
Otázka č. 2: 
Jakým způsobem ministerstvo provádí průběžný monitoring chování účastníků hry, 
se zaměřením na možný vznik závislosti? Nerozhoduje, zda takový monitoring 
provádí ministerstvo samo, nebo zda získává potřebná data odjinud. 
 
Ministerstvo financí průběžný monitoring s takovýmto zaměřením neprovádí. 

Otázka č. 3: 
Nechalo si ministerstvo zhotovit odborný posudek, který by vyhodnotil možná rizika 
vzniku závislostí na účtenkové loterii? 

Ministerstvo financí si nenechávalo zhotovit žádný takový odborný posudek. 

Otázka č. 4: 
Pokud je odpověď na otázku 3 kladná, kdo tento posudek vyhotovil a jaký je závěr 
posudku? 

S ohledem na odpověď na otázku č. 3 je odpověď na tuto otázku bezpředmětná. 
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