
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., v platném znění, doručena 2. 3. 2021, pod č. j. 
33839/2021-520000-11, odpověď odeslána 12. 3. 2021 
pod č. j. 33839-2/2021-520000-11  
 
Obsah žádosti:  

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

žádám poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených pro porušení zákona číslo 

186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně bych Vás touto 

cestou chtěl požádat o následující 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 22. 4. 2020 do 2. 3. 2021 

 

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

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

znění pozdějších předpisů, které Váš úřad provedl od 22. 4. 2020 do 2. 3.2021 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 rozhodnutí o přestupcích dle § 122 a § 123 zákona o hazardních hrách 

vydaných od 22. 4. 2020 do 2. 3. 2021 v řízeních vedených s držiteli platných základních 

povolení k provozování hazardních her podle § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona o haz.hrách. 

 

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 Technická hra 186/2016, § 71, (1) 

186/2016, § 44, (1) 

186/2016, § 87, (2) 

186/2016, § 123, (3), j) 

186/2016, § 123, (2), l) 

186/2016, § 123, (1), c) 

Pokuta  

150.000 

Rozhodnutí Technická hra 186/2016, § 87, (2) 

186/2016, § 68, (2) 

186/2016, § 7, (3) 

186/2016, § 65, (1) 

 

186/2016, § 123, (1), c)  

186/2016, § 123, (3), g) 

186/2016, § 123, (1), g) 

186/2016, § 123, (1), d) 

Pokuta  

250.000 



V období od 22. 4. 2020 do 2. 3. 2021 vydal povinný subjekt dalších pět rozhodnutí o 

přestupcích dle § 122 a § 123 zákona o hazardních hrách (v těchto případech nešlo o držitele 

základního povolení k provozování hazardních her).  

 

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

pozdějších předpisů, které celní úřad provedl od 22. 4. 2020 do 2. 3. 2021 ve vztahu k 

dodržování ustanovení zákona o hazardních hrách a podmínek stanovených v základním 

povolení. 

 

Druh hazardní hry Počet 

kontrol 

Živá hra 15 

Technická hra 15 

 Technická hra („Nelegál“) 18 

 

 
 


