
 

Požadované informace: 

1. kolik bylo provedeno kontrol provozoven provozujících hazardní hry ve smyslu ustanovení 

§3 odst. 2 písm. e) zákona o hazardních hrách za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019 na 

území hlavního města Prahy;         

   

2. počet zahájených řízení o přestupku podle § 123 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách 

za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019; 

 

3. kolik peněžitých pokut bylo uloženo za přestupek dle § 123 odst. 1 písm. b) zákona o 

hazardních hrách a jaká byla jejich souhrnná výše za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019; 

 

 

4. jaká byla uložena nejvyšší pokuta a jaká naopak nejnižší za přestupek dle § 123 odst. 1 

písm. b) zákona o hazardních hrách za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019. 

 

Poskytnuté informace: 

1. v souladu s ust. § 6 odst.1 informačního zákona sdělujeme, že tato informace je celní správou 

zveřejňována a průběžně aktualizována na webových stránkách celní správy v sekci statistika, 

podsekce hazardní hry, na adrese 

https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx 

2. počet zahájených řízení o přestupku podle § 123 odst. 1 písm. b) zák. o hazardních hrách za 

období 1.1.2018 – 30.9.2019 na Celním úřadu pro hlavní město Prahu evidováno v aplikaci 54 

případů 

3. kolik peněžitých pokut bylo uloženo za přestupek dle § 123 odst. 1 písm. b) zákona o 

hazardních hrách a jaká byla jejich souhrnná výše za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019 na 

Celním úřadu pro hlavní město Prahu evidováno v aplikacích 10 pravomocně uložených pokut 

v celkové výši 4.470.000,-Kč. 

4. jaká byla uložena nejvyšší pokuta a jaká naopak nejnižší za přestupek dle § 123 odst. 1 písm. 

b) zákona o hazardních hrách za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019 na Celním úřadu pro 

hlavní město Prahu evidována v aplikaci nejnižší pravomocně uložená pokuta ve výši 50.000,-

Kč a nejvyšší pravomocně uložená pokuta ve výši 2.000.000,-Kč. 

 

 

https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/hazard/Stranky/default.aspx

