
Žádost o informaci doručena dne 2. 1. 2020, 

odpověď odeslána dne 24. 1. 2020 pod č. j. 

293-8/2020-640000-11  

Celní úřad pro Zlínský kraj obdržel dne 2. 1. 2020 podání označené jako: „Žádost o poskytnutí informací 

o projednání přestupků dle ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny obligatorně zákonem stanovené náležitosti, byl 

žadatel dne 9. 1. 2020 vyzván k doplnění žádosti. Doplnění žádosti bylo Celnímu úřadu pro Zlínský kraj 

doručeno prostřednictvím e-mailové komunikace dne 23. 1. 2020.  

 

Předmětnou písemností fyzická osoba xxxxxxxxxxxxxxx, dat. narození xxxxxxxxxxx  žádala o poskytnutí 

údajů o projednání přestupků dle ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 

hrách, ve znění pozdějších předpisů, a výši udělených a uhrazených pokut za období let 2018 a 2019. 

 

Celním úřadem pro Zlínský kraj byly pravomocně projednány níže uvedené přestupky dle ustanovení                 

§ 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 186/2016 Sb.“): 

1. přestupek dle § 123 odst. 1 písm. b) 186/2016 Sb. v souvislosti s porušením ustanovení § 7 odst. 2 

téhož právního předpisu:  

 

uložena pokuta ve výši 50 000 Kč, uhrazena dne 17. 7. 2018, 

uložena pokuta ve výši 800 000 Kč, uhrazena dne 18. 7. 2018, 

uložena pokuta ve výši 21 000 Kč, uhrazena dne 14. 1. 2019,  

2. přestupek dle § 123 odst. 3 písm. e) 186/2016 Sb. v souvislosti s porušením ustanovení                  § 

66 odst. 2 téhož právního předpisu:  

 

uložena pokuta ve výši 50 000 Kč, uhrazena dne 19. 6. 2019. 

Požadavek uvedený v žádosti: 

Vážení,  

tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona                               č. 

186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“).  

Ráda bych Vás chtěla touto cestou požádat o zpřístupnění informací o správních řízení vedených na 

základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, konkrétně pak o 

informace o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut, a informaci o konkrétním zákonném 

ustanovení, na základě jehož porušení, byly tyto pokuty konkrétně uděleny, a to za období 2018 a 2019.  



Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě v elektronické formě na tuto e-mailovou 

adresu. 

 

 


