
Žádost o informaci doručena dne 18. 6. 2020 pod č. j. 146677/2020-570000-11, 

odpověď odeslána dne 26. 6. 2020 poštou 

Požadovaná informace: 

Žádost o poskytnutí informací: 

Předmětnou písemností žádáte o: 

Poskytnutí informace o porušování zákona barem ……………… 

- zda ji byla vystavena pokuta za nepovolené otevření baru v době 
nouzového stavu 

- zda automaty jsou povolené 
- kdy a s jakým výsledkem byla provedena kontrola této firmy …………. 

 
Odpověď CÚ MSK: 

O tom, zda byla udělena pokuta za nepovolené otevření baru, nemá 
CÚ MSK žádnou informaci, jelikož ke kontrolám a projednávání přestupků jsou 
oprávněny v mezích své působnosti Orgány krizového řízení, mezi něž nepatři 
celní úřady.  

Na otázku, zda jsou automaty povolené, nedokážeme odpovědět. 
Důvodem je skutečnost, že nám není známo, jaké automaty byly v provozovně při 
Vaší návštěvě provozované. Dále sdělujeme, že místně příslušným obecním 
úřadem nebylo provozovně na adrese: ………………, vydáno povolení k umístění 
herního prostoru dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon 
o hazardních hrách“), tudíž nelze provozovat hazardní hru definovanou týmž 
zákonem.   

V jedné z provozoven společnosti ………………, byla provedena kontrola dne 

25. 2. 2020 s podezřením, že provozovatel zde provozuje hazardní hru, ke které 

nebylo uděleno povolení dle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách a 

technická zařízení byla dle § 121 odst. 1 téhož zákona zadržena.  

Problematika EET:  

K Vašemu sdělení ohledně nevystavení účtenky a vyslovení podezření na 
porušení zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, Vás musíme upozornit, že 
zákonem č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v 
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, byla povinnost evidovat tržby 
pozastavena do 31. 12. 2020 



Citace § 1 zákona č. 137/2020 Sb, o některých úpravách v oblasti evidence 
tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ve znění zákona č. 263/2020 Sb. 

(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona 
upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, 
certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, 
do 30. září 2020. 

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího 
evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení do 
31. prosince 2020. 

 

 

 


