
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., v platném znění, doručena 22. 4. 2020, pod č. j. 
53361/2020-520000-11, odpověď odeslána 30. 4. 2020 
 
Obsah žádosti:  

 

- na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

poskytnutí informace ve věci správních řízení vedených s držiteli základního povolení k 

provozování hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona o hazardních hrách, a to o: 

statistický přehled všech vydaných rozhodnutí o přestupcích dle § 122 a § 123 zákona o 

hazardních hrách od 1.1.2018 do 22.4.2020, a to ve stanoveném formátu 

 

- na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

informaci o počtu kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, které Váš úřad provedl od 1.1.2018 do 22.4.2020 ve vztahu k dodržování 

ustanovení zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v základním povolení, a to vždy 

s uvedením druhu hazardní hry, jejíž provozování bylo předmětem kontroly (v případě kontroly 

týkající se nelegálního provozování hazardních her uvedení poznámky „Nelegál“ k 

příslušnému druhu hazardní hry, jejíž nelegální provozování bylo předmětem kontroly). 

 

 

Odpověď: 

  

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 106/99 Sb. povinný subjekt 

žadateli informace poskytuje:  

 

       - statistický přehled již vydaných rozhodnutí o přestupcích dle § 122 a § 123 zákona o 

hazardních hrách od 1.1.2018 do 22.4.2020 

 

 

Forma 

rozhodnutí 

Druh hazardní hry Konkrétní právní 

povinnost, která byla 

pachatelem porušena 

Skutková podstata 

přestupku dle § 122 

nebo 123 zákona o 

hazardních hrách 

Druh a výše 

trestu (v Kč) 

Příkaz Informační povinnost 186/2016, § 123, (1), c) 186/2016, § 123, (1), c) Pokuta 10000 

Rozhodnutí Informační povinnost 186/2016, § 7, (2), b) 186/2016, § 123, (1), b) Pokuta 10000 

Příkaz Oznamovací 

povinnost 

186/2016, § 87, (2) 186/2016, § 123, (1), c) Pokuta 25000 

Rozhodnutí Vstup a umožnění hry 

mladistvému 

186/2016, § 7, (1), 

186/2016, § 69 

186/2016, § 123, (1), a), 

186/2016, § 123, (3), h) 

Pokuta 80000 

Rozhodnutí Výhoda potravin, 

neohlášený turnaj 

malého rozsahu 

186/2016, § 7, (3), 

186/2016, § 106 

186/2016, § 123, (1), g), 

186/2016, § 123, (1), f) 

Pokuta 10000 

Příkaz Nedodržena pravidla 

živé hry – kolo štěstí 

186/2016, § 68, (4) 186/2016, § 123, (1), g), 

186/2016, § 123, (1), c) 

Pokuta 130000 

 



- informace o počtu kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, které celní úřad provedl od 1.1.2018 do 22.4.2020 ve vztahu k 

dodržování ustanovení zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v základním 

povolení 

 

Druh hazardní hry Počet 

kontrol 

Technická hra 32 

Technická hra – „Nelegál“ 60 

Živá hra 13 

Turnaj malého rozsahu 1 

 

 


