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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 19. února 2020 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: 
 
tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících 
se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani  
z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění 
přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona  
č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 4. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle 
jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň 
s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu. 
 
Ministerstvo financí Vám informace v požadovaném členění hazardních her podle 
jejich druhů a v členění na land-based provozování hazardních her a provozování 
hazardních her prostřednictvím internetu poskytuje v níže uvedené tabulce. Veškeré 
číselné údaje jsou zaokrouhleny na tis. Kč. Drobné rozdíly v součtech jsou 
důsledkem zaokrouhlení. 
 

Druh hazardní hry (v tis. Kč) 4. čtvrtletí 2019 

Loterie 
internet 76 721 
land-based 423 116 
celkem 499 837 

Kursová sázka 
internet 515 182 
land-based 71 342 
celkem 586 569 

Totalizátorová hra 
internet 0 
land-based 61 
celkem 61 

Bingo internet 0 
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land-based 279 
celkem 279 

Technická hra 
internet 315 946 
land-based 1 431 522 
celkem 1 747 468 

Živá hra 
internet 13 677 
land-based 153 386 
celkem 167 079 

Tombola land-based 26 
Turnaj malého rozsahu land-based 0 

 

Vyměřována je pouze celková daň z hazardních her, za všechny druhy hazardních 
her dohromady. V rámci daňového řízení jsou pak tvrzeny, aniž by však byly 
vyměřovány, výše jednotlivých dílčích daní, a to bez jejich členění na provozování  
land-based a prostřednictvím internetu. V členění na provozování land-based 
a prostřednictvím internetu jsou v daňovém přiznání tvrzeny pouze odpovídající části 
základů dílčích daní, a proto je údaj o výši odpovídající části dílčí daně v tabulce 
dopočten z tohoto tvrzeného základu dílčí daně.  

Závěrem Ministerstvo financí upozorňuje na skutečnost, že se jedná o údaje o výši 
výnosu dílčích daní z hazardních her, kterou má Ministerstvo financí momentálně  
k dispozici, a která se může v průběhu času měnit v závislosti na počtu podaných 
dodatečných daňových přiznání či doměření daně z moci úřední. 
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