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Poskytnutí informace a sdělení o odložení části žádosti podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 2. června 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: 
 
„Konkrétně požaduji tyto informace: 
1) Je Ministerstvu financí známo, že jsou z ČR dostupné internetové hry na URL 
www.drakemall.com, www.1win.pro, a že dříve byla z ČR dostupná též internetová 
hra na URL www.gloryunbox.com, www.1winnw.site a www.1wdjk.xyz? Na základě 
jakého podkladu (např. podnětu spotřebitele) MF toto případné zjištění získalo? 
2) Jsou a případně od kdy jsou některé z uvedených her na seznamu nepovolených 
hazardních her dle § 82 zákona o hazardních hrách?“ 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 

1) Je Ministerstvu financí známo, že jsou z ČR dostupné internetové hry na URL 
www.drakemall.com, www.1win.pro, a že dříve byla z ČR dostupná též internetová 
hra na URL www.gloryunbox.com, www.1winnw.site a www.1wdjk.xyz? Na základě 
jakého podkladu (např. podnětu spotřebitele) MF toto případné zjištění získalo? 
 
Hazardní hrou se podle § 3 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), rozumí hra, sázka 
nebo los, kam sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje. O výhře nebo 
prohře pak rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.  

Z hlediska posuzování souladu provozování hazardní hry prostřednictvím internetu 
se zákonem o hazardních hrách je nezbytné vycházet z § 2 odst. 2 zákona 
o hazardních hrách. Dle zákona o hazardních hrách je hazardní hra provozovaná 
dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra“) 
považována za hazardní hru provozovanou na území České republiky, je-li i jen 
z části zaměřena nebo cílena mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území 
České republiky.  

Cílením dle výše uvedeného se například rozumí nabídka internetových stránek, na 
nichž jsou hazardní hry nabízeny v českém jazyce, vklad do hry je umožněn 
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prostřednictvím české měny nebo jsou odkazy na nabídku hazardních her 
inzerovány prostřednictvím reklamy v českých médiích.  

Z pouhé skutečnosti, že internetová stránka je na území České republiky dostupná, 
tak nelze automaticky dovodit, že i obsah této stránky je zaměřen nebo cílen na 
osoby, které mají bydliště na území České republiky. 

Informace o existenci internetové stránky „1win.pro“ s nabídkou hazardních her 
nebyla doposud Ministerstvu financí známa. Ve věci internetové stránky 
„drakemall.com“ obdrželo Ministerstvo financí od veřejnosti podnět v roce 2018. 
S ohledem na v té době nastavenou správní praxi nebyla, z důvodu absence prvků 
„cílení“ (například absence českého jazyka, přijímání vkladů a výplat výher v české 
měně), nabídka hazardní hry na této internetové stránce vyhodnocena jako 
zaměřující se nebo cílící na osoby s bydlištěm na území České republiky. 

Předmětná internetová stránka byla rovněž posuzována Celní správou České 
republiky z hlediska zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon  o regulaci reklamy“), neboť podle § 2 odst. 1 
písm. f) tohoto zákona je zakázána reklama na hazardní hru provozovanou  
bez základního povolení podle zákona o hazardních hrách. Orgánem, v jehož 
kompetenci je dozor nad dodržováním zákona o regulaci reklamy v oblasti 
hazardních her, je Celní správa České republiky. Z tohoto důvodu Ministerstvo 
financí nedisponuje informacemi o stavu šetření. Obraťte se proto na věcně  
a místně příslušný orgán, tj. Celní úřad pro hl. m. Prahu, se sídlem Washingtonova 7, 
113 54 Praha 1, datová schránka: k8dny3x.  
 
S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí tuto část Vaší žádosti podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
 
Od nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách nicméně došlo k postupnému vývoji 
názoru dozorových orgánů v tom smyslu, jaké znaky představují cílení či zaměření 
se ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o hazardních hrách. Tento vývoj souvisí mimo jiné 
i s postupným účelovým odstraňováním některých znaků charakteristických pro 
cílení, ovšem nikoli se záměrem nenabízet hazardní hry osobám s bydlištěm na 
území České republiky. Aktuálně se dozorové orgány zaměřují rovněž i na hazardní 
hry s obsahem internetové stránky v jiném než českém jazyce, a to za předpokladu, 
že je registrující se osobě s bydlištěm na území České republiky umožněna zároveň 
i účast na hře.  

Podněty týkající se internetových stránek „drakemall.com“ a „1win.pro“ budou 
postoupeny Celní správě České republiky, která se od 1. listopadu 2019 zabývá 
dozorem nad dodržováním podmínek stanovených v zákoně o hazardních hrách 
v oblasti online provozování hazardních her.  

K dalším internetovým stránkám „www.gloryunbox.com“, „www.1winnw.site“ 
a „www.1wdjk.xyz“, které uvádíte v žádosti (se sdělením, že již nejsou dostupné) 
Vám sdělujeme, že k těmto internetovým stránkám, jejichž dostupnost Ministerstvo 
financí rovněž prověřilo, nejsou evidovány žádné informace.  
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2) Jsou a případně od kdy jsou některé z uvedených her na seznamu nepovolených 
hazardních her dle § 82 zákona o hazardních hrách?“ 

Seznam nepovolených internetových stránek je k dispozici na internetových 
stránkách Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-
hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her.  

Vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 nejsou internetové stránky, které ve své žádosti 
zmiňujete, v tomto seznamu uvedeny. 
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