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Domains By Proxy, LLC 
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 

Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
ve spojení s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), oznamuje obchodní společnosti Exinvest 
Limited, se sídlem Chirosima 2, Levanta Court, Block A, 1 st Floor, Office 101, 3055, Limassol, 
Cyprus (dále jen „provozovatel Exinvest Limited“), obchodní společnost 1XCorp N.V.,  
se sídlem Van Engelenweg 21 A, Curacao (dále jen „provozovatel 1XCorp N.V.“) a obchodní 
společnosti Domains By Proxy, LLC, se sídlem 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, 85260, 
Spojené státy americké (dále jen „držitel domény“), (dále společně též jen „účastníci řízení“), 
že v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu  
 

z a h a j u j e 
 
z moci úřední správní řízení o zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona 
o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her. 
 

Správní řízení dle § 46 správního řádu je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení 
řízení účastníkům řízení. Dle ustanovení § 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách  



se účastníkům řízení doručují písemnosti veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou 
se dle ustanovení § 25 správního řádu provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení 
o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. V souladu 
s § 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách se účastníkům řízení písemnost zašle rovněž  
na vědomí.   

Důvodem zahájení správního řízení je skutečnost, že Ministerstvo financí v rámci vlastní 
úřední činností zjistilo, že pod obchodním názvem 1xBET je provozována hazardní hra  
ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách (dále jen „hazardní hra“), a to dálkovým 
přístupem prostřednictvím internetu, přičemž je hazardní hra provozována v českém jazyce 
a bez jakéhokoli omezení je možné založit uživatelské konto a přijímat nové sázky. 
Ministerstvo financí dospělo k závěru, že se jedná o neoprávněné provozování hazardní hry, 
která je zaměřena, resp. cílí mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České 
republiky, neboť hazardní hra je provozována v českém jazyce, obsahuje aktivní výzvy 
k účasti na hazardní hře, umožňuje registraci osob, které mají bydliště na území České 
republiky, a po zaplacení sázky zároveň umožňuje i účast na samotné hazardní hře. Z vlastní 
úřední činnosti je Ministerstvu financí známo, že k dnešnímu dni nebylo vydáno povolení  
ve smyslu zákona o hazardních hrách k provozování hazardních her pod obchodním názvem 
1xBET. 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ustanovení § 83 odst. 2 zákona o hazardních hrách 
se na seznam nepovolených internetových her zapíše internetová stránka,  
na níž je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních 
hrách a platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 
písm. b) zákona o hazardních hrách. Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách 
vede seznam nepovolených internetových her a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední 
Ministerstvo financí ve správním řízení.  

V souladu s výše uvedeným Ministerstvo financí účastníky správního řízení upozorňuje, 
že podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; Ministerstvo financí může usnesením 
prohlásit, dokdy mohou účastníci správního řízení činit své návrhy. 

V případě osobního kontaktu je možné taky činit veškeré úkony osobně v budově 
Ministerstva financí, na adrese Praha 1, Legerova č. 69, po předchozí dohodě na telefonním 
čísle +420 257 043 322.  
 
 
                    

Mgr. Karel Blaha 
ředitel odboru 

                                                                     Státní dozor nad hazardními hrami       
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