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Praha 21. 5. 2021 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážená paní, 
 
Ministerstvu financí byla dne 6. května 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 
 
„Ministerstvo financí České republiky je dle § 114 písm. i) zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, orgánem pověřeným vedením 
seznamu nepovolených internetových her a dle § 129 odst. 4 uvedeného zákona 
projednává správní delikty poskytovatelů připojení k Internetu na území České 
republiky.  
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informaci:  
1) kolik správních deliktů dle § 129 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí České republiky projednalo od 
začátku účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2017, a to za každý jednotlivý rok;  
2) souhrnná výše uložených sankcí za správní delikty dle § 123 odst. 5 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, od začátku 
účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. ledna 2017, pokud byly uloženy, a to za každý 
jednotlivý rok.“  
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 

ad 1)  

Na základě věcné příslušnosti podle § 129 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí od 1. 1. 2021 
až dosud neprojednalo žádný přestupek. Ministerstvo financí rovněž neeviduje žádné 
přestupkové řízení s pověřenými osobami, poskytovateli připojení k internetu na území 
České republiky a poskytovateli platebních služeb zahájené v období od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2020. 

Pro úplnost uvádíme, že výše uvedené ustanovení o příslušnosti bylo změněno 
s účinností od 1. 1. 2021 zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Do 31. 12. 2020 
ustanovení § 129 zákona č. 186/2016 Sb. znělo: „Přestupky v oblasti internetových her 
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podle toho zákona v prvním stupni projednává ministerstvo. Přestupky v ostatních 
případech podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad.“ 
 
ad 2) 

Jelikož dosud nebylo vedeno žádné přestupkové řízení s poskytovateli připojení 
k internetu na území České republiky, nebyl dosud uložen ani žádný správní trest. 
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