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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody
Určení lhůty k uplatnění nároku
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), jako věcně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 114 písm. c) a § 129 zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění do 31. 12. 2020 (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a na základě
podnětů zajištěných a předaných Celním úřadem pro hlavní město Prahu, dne 22.
12. 2020 zahájilo správní řízení vůči právnické osobě
MAXI-TIP a.s., se sídlem Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5, IČO 256 89 053
(dále jen „obviněný“), a to pro
podezření ze spáchání přestupku obviněným dle § 123 odst. 1 písm. l) zákona
o hazardních hrách, kterého se měl obviněný dopustit tím, že
v rozporu s § 10 odst. 5 zákona o hazardních hrách konkrétním účastníkům
internetové kursové sázky, kteří v období od 8. 2. 2020 do 26. 4. 2020 požádali
o výběr výher z uživatelského konta internetové kursové sázky, nevyplatil tyto výhry
z uživatelského konta na registrovaný platební prostředek ve lhůtě 60 dnů ode dne
uplatnění nároku na výhru.
Z postoupeného spisového materiálu vyplývá, že jednáním obviněného mohla být
způsobena majetková škoda tím, že obviněný při provozování povolené hazardní,
resp. internetové kursové hry nevyplatil výhru ve lhůtě stanovené herním plánem,
nejpozději však dle § 10 odst. 5 zákona o hazardních hrách do 60 dnů ode dne
uplatněného nároku na výhru prostřednictvím uživatelského konta vedeného
obviněným a na jméno účastníka hazardní hry (tj. poškozeného).
Podle § 70 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán
bezodkladně vyrozumí o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody nebo uplatnit
nárok na vydání bezdůvodného obohacení a o nařízeném ústním jednání osobu,
které byla spácháním přestupku způsobena škoda nebo na jejíž úkor se obviněný
spácháním přestupku obohatil, pokud je mu tato osoba známa.
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Ministerstvo ze spisového materiálu zjistilo, že v rámci kontrolních úkonů, učiněných
Celním úřadem pro hlavní město Prahu, bylo identifikováno minimálně 17
poškozených (mnozí podali podnět ke kontrole a udělili souhlas s použitím osobních
údajů pro účely kontroly). Již vzhledem k uvedenému jsou splněny podmínky pro
využití institutu vyrozumění prostřednictvím veřejné vyhlášky, mimo režim § 66
zákona o přestupcích, v souladu s § 70 odst. 1, věta poslední, zákona o přestupcích.
Ministerstvo proto tímto všechny poškozené vyrozumívá, že mohou uplatnit
nárok na náhradu majetkové škody, která mohla být způsobena výše
uvedeným jednáním obviněného, a to za období výše uvedené (tj. od 8. 2. 2020
do 26. 4. 2020).
Níže je uveden výčet účastníků hazardní hry (tj. možných poškozených), známých
ministerstvu, jimž neměla být řádně vyplacena výhra. Těmto je doručováno touto
listinou způsobem podle § 70 odst. 1 zákona o přestupcích, tj. veřejnou vyhláškou:
1)

Ladislav Škramlík, nar. 11. 11. 1988, Fr. Malíka 988/53, 434 01 Most

2)

David Buřil, nar. 28. 05. 1976, Hrubínova 1462, Hradec Králové, 500 02

3)

Jan Šťovíček, nar. 17. 02. 1992, Nad přívozem 1680/1, Praha 4–147 00

4)

Marek Vondrák, nar. 04. 11. 1989, A. M. Toskánské 437, Drahelčice, 252 19

5)

Josef Brda, nar. 04. 11. 1984, Trnovanská 1529/4, Teplice, 41501

6)

Petr Zábrodský, nar. 04. 04. 1980, Merhautova 144, Brno, 613 00

7)

Michaela Dušková, nar. 19. 08. 1971, Chodská 1225, Ústí nad Orlicí, 562 06

8)

Malaník Daniel, nar. 28. 06. 1983, Dr. E. Beneše 102/24, Bruntál, 792 01

9)

Jakub Škáva, nar. 06. 07. 1987, Opatov 78, Opatov, 569 12

10) Michal Čížek, nar. 31. 08.1989, Svitavská 632/22, Svitavy, 568 02
11) Michal Svoboda, nar. 06. 01. 1977, Husova 322, Vysoké Mýto, 566 01
12) Jan Pilný, nar. 01. 07. 1958, Kpt. Bartoše 331, Pardubice, 530 09
13) Filip Hanák, nar. 08. 07. 1992, Třanovice 280, Třanovice 739 53
14) Martin Romba, nar. 23. 07. 1983, Úvozová 1938, Dobříš, 263 01
15) Lukáš Šinfelt, nar. 03. 12. 1996, Obchodní 540, Štětí, 41108
16) Barbora Hostinská, nar. 23. 04. 1992, Sadová 1390, Kostelec nad Orlicí, 517
41
17) Ing. Mgr. Jan Šebík, nar. 28. 11. 1991, Na Dračkách 844/26, Praha 6, 162 00
Ministerstvo poškozené informuje, že nárok na náhradu majetkové škody pro období
bezprostředně navazující na období projednávané ministerstvem (od 8. 2. 2020 do
26. 4. 2020) je nezbytné uplatnit u Celního úřadu pro Plzeňský kraj, který je dle § 129
odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění od 1. 1. 2021,
příslušný k projednání přestupků v oblasti internetových her.
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S ohledem na to, že v tuto chvíli není plánováno žádné ústní jednání
(i s ohledem na opatření na ministerstvo zpřísněná opatření k zabránění šíření
onemocnění COVID–19), ministerstvo v souladu s § 70 odst. 1, věta druhá,
zákona o přestupcích, všechny poškozené dotčené výše uvedeným skutkem
poučuje a vyzývá,
že nárok (spadající do výše uvedeného období páchání přestupku, tj. nevyplácení
výher od 8. 2. 2020 do 26. 4. 2020) lze uplatnit nejpozději do 20. 5. 2021.
Uplatnění nároků lze učinit prostřednictvím řádného podání, které bude splňovat
formu a obsah podle § 37 správního řádu.
Pokud v řízení o přestupku nárok na náhradu nevyplacené výhry bude uplatněn
opožděně, ministerstvo nárok nepřizná a poškozeného odkáže na soud nebo jiný
příslušný orgán, následně poškozeného vyrozumí o meritorním výsledku řízení
o přestupku.
Aby mohly být veškeré nároky posouzeny jako oprávněné, je nutné k nim doložit
podklady, které budou nárok osvědčovat a identifikovat. Může jimi být zejména:
•

Doklad o neuspokojeném nároku v rámci reklamačního řízení
u obviněného (např. e-mail, záznam z chatu, snímek obrazovky s reklamací
sázejícího),

•

podklady rozlišující samotnou výhru od ostatních zůstatků na
uživatelském kontě (toto rozlišení je podstatnou skutečností pro osvědčení
nároku, resp. prokázání nevyplacené výhry),

•

veškeré další dostupné důkazy (snímky obrazovky, e-mailová
korespondence) svědčící podezření na nevyplacenou výhru, např.:
o pořízený a uschovaný doklad i o tom, že bylo žádáno o vyplacení výhry
z uživatelského konta řádným způsobem,
o kdy a jakým způsobem byl dán pokyn k vyplacení výhry,

o místo úkonu, k jakému způsobu výplaty výhry byl dán pokyn, apod.,

•

osobní, identifikační a ostatní údaje poškozeného (e-mail, uživatelské
jméno a identifikační číslo hráče, pod kterým je evidován u obviněného, výši
uplatněné škody v korunách českých, bankovní spojení zaregistrované
u obviněného).

Poškozený, jakožto účastník řízení podle § 68 písm. b) zákona o přestupcích, má
tyto práva a povinnosti:
−

Veškerá podání v tomto řízení je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě (podepsané elektronickým podpisem) či za použití datové schránky.

−

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může zvolit zástupce. Zástupce vystupuje jménem
zastoupeného, přičemž z úkonů zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.
Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí
prohlášenou do protokolu.

−

Podle § 35 správního řádu, v řízeních, v nichž více účastníků uplatňuje shodný zájem,
může k usnadnění průběhu řízení správní orgán vyzvat tyto účastníky, aby si
v přiměřené lhůtě zvolili společného zmocněnce. Účastníci si mohou společného
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zmocněnce zvolit sami i bez výzvy. Pokud si účastníci společného zmocněnce na výzvu
správního orgánu nezvolí a pokud v souvislosti s tím lze očekávat vznik průtahů v řízení,
může správní orgán usnesením ustanovit některého z účastníků, který je fyzickou osobou,
nebo některou fyzickou osobu uvedenou v § 30 odst. 1 správního řádu, společným zástupcem
pro účastníky, kteří uplatňují shodný zájem, a to s přihlédnutím k jejich zájmům. Do doby, než
se tak stane, jim může písemnosti doručovat uložením u správního orgánu; na tuto možnost
musí být účastníci upozorněni ve výzvě uvedené v této odrážce, větě první. Funkce
společného zástupce zaniká dnem, kdy účastníci oznámí správnímu orgánu, že si zvolili
společného zmocněnce podle této odrážky, věty první.
−

Podle § 36 správního řádu, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy lze po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí. Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovat
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, při jednání se
správním orgánem mají právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku
může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník
jednu z nich. Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou
listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný
údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho
oprávněného držitele.

−

Podle § 38 správního řádu má právo nahlížet do spisů (a to i v případě, že rozhodnutí ve věci
je již v právní moci) a pořizovat si z nich výpisy. Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho
části, které obsahují utajované skutečnosti nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem
uložená nebo uznaná mlčenlivost.

−

Podle § 52 správního řádu je účastník řízení povinen označit důkazy na podporu svých
tvrzení.

−

Podle § 82 zákona o přestupcích, účastníci řízení mají právo klást otázky sobě navzájem,
svědkům a znalcům. Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného, osoba přímo
postižená spácháním přestupku, která dala souhlas se zahájením nebo pokračováním řízení,
a orgán sociálně-právní ochrany dětí mají právo klást otázky účastníkům řízení, svědkům
a znalcům. Dotazovaná osoba má právo odmítnout odpovědět a nesmí být tázána za stejných
podmínek jako svědek. Správní orgán tuto osobu poučí o právu nevypovídat a o zákazu
provádět výslech.

−

Správní orgán uloží obviněnému povinnost nahradit poškozenému škodu, jestliže byla
tato škoda způsobena spácháním přestupku, nebyla obviněným dobrovolně nahrazena
a její výše byla spolehlivě zjištěna; jinak poškozenému nárok na náhradu škody
nepřizná a odkáže ho s jeho nárokem na soud nebo jiný orgán veřejné moci. Obdobně
postupuje rovněž v případě, kdy by zjišťování škody vedlo ke značným průtahům
v řízení (§ 89 odst. 2 zákona o přestupcích). Nezbytným předpokladem pro přiznání
nároku na náhradu způsobené škody je tedy předložení přesvědčivého dokladu
o spolehlivém zjištění škody a její výše.

−

Náhradu škody lze přiznat též pouze v části uplatněného nároku; ve zbytku správní orgán
nárok na náhradu škody poškozenému nepřizná a odkáže ho na soud nebo jiný orgán veřejné
moci (§ 89 odst. 3 zákona o přestupcích). Pokud byla škoda již nahrazena, není možno
rozhodovat o uplatněném nároku na náhradu škody.

− Správní orgán přizná poškozenému na jeho návrh náhradu v řízení účelně vynaložených

nákladů spojených s uplatněním nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání
bezdůvodného obohacení vůči obviněnému, pokud byl poškozený ve věci nároku na náhradu
škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení úspěšný a prokázal jejich vznik
a výši; pokud byl poškozený úspěšný alespoň v části svého nároku, správní orgán mu přizná
vůči obviněnému náhradu poměrné části těchto nákladů (§ 95 odst. 2 zákona o přestupcích).
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Pro další informace související s problematikou nevyplácení výher sázejícím
odkazujeme na
− Informaci odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu k postupu
sázejících při uplatnění nároku na nevyplacenou výhru z účasti na hazardní
hře, č. j. MF-1497/2021/7302-1, a
− Stanovisko odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu k problematice
výplaty výhry v případě hazardních her se zřízeným uživatelským kontem, č. j.
MF-1497/2021/7302-2,
obojí dostupné na internetových stránkách ministerstva, viz
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prihlasovaninevyplacenych-vyher/obecne-informace.

JUDr. Marta
Balnerová
Uzlová
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