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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 10. března 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

(T)ímto 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 (dále také 
„ZHH"). 

Konkrétně žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování přestupků dle 
ustanovení § 122 a § 123 ZHH, a to s výjimkou neoprávněného provozování 
internetových her porušujícího ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZHH.  

Vzhledem k tomu, že ve své vědecké práci plánuji zkoumat správní trestání mimo 
jiné i v oblasti neoprávněného provozování internetových hazardních her, si Vás 
tímto dovoluji požádat o zpřístupnění anonymizované verze všech pravomocných 
rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena sankce 
za spáchání přestupků dle výše uvedených ustanovení zákona o hazardních hrách, a 
to v souvislosti s provozováním internetových hazardních her, vydaných od 1.1.2017 
do 10.3.2020. 

Ministerstvo financí Vám v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. svým 
dopisem ze dne 23. března 2020, č. j. MF-6850/2020/48-4, oznámilo, že poskytnutí 
požadovaných informací je vázáno na zaplacení úhrady ve smyslu § 17 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb. Požadovaná úhrada nákladů ve výši 2 450 Kč byla na účet 
Ministerstva financí připsána dne 25. března 2020. 
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Ministerstvo financí Vám prostřednictvím tohoto dopisu zasílá požadované 
dokumenty. Jednotlivé dokumenty byly anonymizovány, pokud v nich byly obsaženy 
chráněné údaje. Vzhledem k tomu, že výslovně žádáte o poskytnutí 
anonymizovaných verzí dokumentů, nebyl důvod, aby Ministerstvo financí přistoupilo 
k vydání rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti v částech, které byly v poskytovaných 
dokumentech znečitelněny. 
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Požadované informace byly poskytnuty. 


