
Žádost o informaci doručena dne 25. 5. 2020 pod č. j. 114014/2020-570000-11, 

odpověď odeslána dne 6. 6. 2020 e-mailem 

Požadovaná informace: 

Žádost o poskytnutí informací: 

Předmětnou písemností žádáte o poskytnutí údajů 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: 

• 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 
v následujícím formátu 

 

 
Forma 

Rozhodnutí 
(příkaz nebo  
rozhodnutí) 

 
Druh hazardní 

hry 

 
Konkrétní právní povinnost, 

která byla pachatelem 
porušena (např. porušení 
herního plánu, porušení 

podmínky povolení,  
porušení § XY zákona o 

hazardních hrách) 
 

 
Skutková podstata 
přestupku dle § 122 
nebo § 123 zákona 
o hazardních hrách 

 

 
Druh a výše 

trestu 

     

     

 

 …Dále si Vás dovoluji na základě zákona č. 106/19999 sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o 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 Vás žádám o 

uvedení poznámky „Nelegál“ k příslušnému druhu hazardní hry, jejíž 

nelegální provozování bylo předmětem kontroly). 

 

 

 

 

 



Odpověď CÚ MSK: 

Počet kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

provedených CÚ MSK v období od 1. 1. 2018 do 22. 4. 2020, ve vztahu 

k dodržování ustanovení zákona č. 186/2016, o hazardních hrách: 

 

živá hra – 26 kontrol 

technická hra – 72 kontrol 

technická hra „nelegál“ – 117 kontrol 

 

Statistický přehled všech vydaných rozhodnutí o přestupcích dle § 122 a 

§ 123 zákona o hazardních hrách od 1. 1. 2018 do 22. 4. 2020 je uveden v tabulce, 

která tvoří přílohu tohoto sdělení. 

 

Dále Vám sdělujeme následující: 

 

1. Váš dotaz se týká zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tudíž 
v odpovědi nejsou zahrnuta řízení dle starého loterijního zákona (zákon 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách). 

2. Jsou vynesena pouze pravomocně ukončená řízení. 
3. Kolonka „Druh hazardní hry“ není vyplněna, neboť pro správní řízení je 

tato informace nepodstatná anebo je naopak zahrnuta v podstatě 
skutkové podstaty – současně je několik řízení vedeno ve společném 
řízení (např. živá hra a nelegální reklama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


