
 

Požadované informace: 

1. Prosím o kontrolu xxxxxx Praze 9 – Střížkov. Kasino podporuje hráče nápoji zdarma 

formou bonusů na kartě. Každý stálý hráč má kartu a za prohrané peníze se mu sčítají body, 

za které pak dostává nápoje, alkohol či cigarety. Dále peníze zaplatíte na baru a oni se Vám 

načtou v automatu aniž by jste je tam hodili. Prosím o důkladnou kontrolu toho subjektu, 

zdali je vše řádně zaznamenáno a zdaněno.       

     

Poskytnuté informace: 

1. K výše uvedenému povinný subjekt uvádí, že Ministerstvo financí obdržený podnět postoupilo 

povinnému subjektu, který na uvedené adrese zjistil, že jsou zde umístěny dvě provozovny 

označené jako „xxxxxxxx“ a „xxxxxxxx“ (dále jen „kasina“), které mají vydaná platná povolení 

na provozování hazardní hry od Ministerstva financí. Pracovníci povinného subjektu provedli 

analýzu kasin a opakovaně provedli jejich dozor podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Povinným 

subjektem nebylo v kasinech zjištěno porušení zákona o hazardních hrách. V průběhu 

provedeného dozoru povinný subjekt nezjistil s provozováním hazardní hry porušení ustanovení 

§ 7 odst. 3 zákona o hazardních hrách, kdy by bylo účastníkovi hazardní hry poskytována 

jakákoliv výhoda provozovatelem hazardní hry v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků 

nebo povzbuzujících látek. Ve své žádosti uvádíte, že výhody jsou poskytovány „stálým“ 

hráčům. K tomu povinný subjekt uvádí, že dozor provádí způsobem, který nepovede 

k patologickému hráčství kontrolorů tzn. dozor provádí více pracovníků povinného subjektu. 

Nelze tedy zajistit, aby se z dozorového pracovníka stal „stálý“ hráč, který by mohl po určité 

době např. měsíc využít pravděpodobné nabídky provozovatele. Dále uvádíte, že dochází 

načítání vkladů od baru, aniž by hráč vložil peněžní obnos do hracího zařízení. Ani této 

skutečnosti nebyli dozorující pracovníci přímými svědky. Současně povinný subjekt žadatele 

informuje, že může veškeré popsané skutečnosti, kterých byl přímo účasten (svědkem) uvést do 

protokolu u povinného subjektu a případně uvést další svědky, kteří potvrdí uvedené praktiky 

v kasinech. Zjištěné skutečnosti budou následně konfrontovány s držiteli licencí pro provoz 

hazardních her. Povinný subjekt bude nadále provádět dozor nad dodržováním zákona o 

hazardních hrách. Zároveň Vám chce povinný subjekt poděkovat za přínosný podnět, který bude 

využíván při dozoru u dalších subjektů provozující hazardní hry podle zákona o hazardních 

hrách. 

 

 


