Příloha č. 1
Žádost o vydání základního povolení
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ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁKLADNÍHO POVOLENÍ
určena správnímu orgánu:

Ministerstvo financí ČR | Letenská 15, 118 10 Praha 1 | IČ: 00006947

Prostor vyhrazený pro razítko / ID štítek podatelny MF

Žadatel (název nebo
obchodní firma)

Klikněte sem a zadejte text.

Sídlo

Klikněte sem a zadejte text.

Doručovací adresa

Klikněte sem a zadejte text.

Identifikační číslo nebo
jiný obdobný údaj

Klikněte sem a zadejte text.

Oprávněná osoba činící
úkony / vystupující
jménem žadatele

Klikněte sem a zadejte text.

Funkce
Kontakt

Místo pro vylepení kolků / údaje o platbě
Klikněte sem a zadejte text.

Žadatel touto žádostí po Ministerstvu financí žádá o vydání základního povolení podle ustanovení § 86 zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), jejíž specifikace jsou uvedeny níže:
Druh hazardní hry:

ŽIVÁ HRA (§ 3 odst. 2 písm. f)

Specifikace jednotlivých
hazardních her:

Klikněte sem a zadejte text.

Způsob provozování
hazardní hry:

☐ LAND-BASED
☒ INTERNET

Doba, na kterou má být
6 let
základní povolení vydáno:

-1-

Datum požadované
účinnosti od:

Klikněte sem a zadejte datum.

PŘÍLOHY I – OBECNÉ POŽADAVKY NA PROVOZOVATELE1
podle § 6 odst. 1 písm. b) ZHH; včetně § 87 odst. 1 písm. c) ZHH
OZNAČENÍ PROKAZOVANÉ
POVINNOSTI

ŽADATEL ŽÁDÁ O ZAJIŠTĚNÍ
PODKLADU MINISTERSTVEM
FINANCÍ2

ŽADATEL DOKLÁDÁ
+
NÁZEV PŘÍLOH(Y)

☐

☒

1) Doložení formy3 a sídla
právnické osoby
Zvolte položku.

Klikněte sem a zadejte text.

Výpis ze zahraničního obchodního rejstříku,
opatřený apostilou
Potvrzení o založení společnosti žadatele ze dne


2) Doložení organizační
struktury

☐

☒

Zvolte položku.

Organizační schéma společnosti

Klikněte sem a zadejte text.

Stanovy žadatele

3) Doložení zřízení
kontrolního orgánu

☐
Zvolte položku.
Klikněte sem a zadejte text.

☒
Výpis ze zahraničního obchodního rejstříku,
opatřený apostilou
(doloženo k bodu 1)
Stanovy žadatele (doloženo k bodu 2)
Výpis ze zahraničního obchodního rejstříku
společnosti

4) Doložení vlastních zdrojů
v min. výši 2.000.000 €

☐

☒

Zvolte položku.

Jiná, specifikována níže:

Klikněte sem a zadejte text.

Dopis potvrzující investici do základního kapitálu
a emisního ážia ze dne 
Výkaz o finanční pozici žadatele ke dni 

5) Doložení průhledného a
nezávadného původu
zdrojů

☐
Zvolte položku.



Klikněte sem a zadejte text.

6) Doložení průhledné
vlastnické struktury

☐
Zvolte položku.

1
2

☒



Dopis potvrzující investici do základního
kapitálu a emisního ážia ze dne 
Výkaz o finanční pozici žadatele k 
(oba dokumenty doloženy k bodu 4)

☒
Organizační schéma společnosti

Povinné pro všechny druhy hazardních her vyžadujících základní povolení.

Vyžádáním podkladů z jiného spisového materiálu žadatel deklaruje, že se stav dokládaných skutečnosti nezměnil. Pokud žadatel uvede jakoukoli
možnost, musí ji specifikovat ve formulářovém poli níže.
3
Podle § 6 odst. 1 písm. b) ZHH je nutné doložit, že se jedná o právnickou osobu.
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Klikněte sem a zadejte text.

7) Doložení věcných,
personálních a
organizačních
předpokladů

(doloženo k bodu 2)

☐
Zvolte položku.
Klikněte sem a zadejte text.

☒
Profesní životopis 5 osob s min. délkou praxe 3
roky
Dopis MFČR ze dne  oznamující seznam zemí
ve kterých  vykonává relevantní činnost

8) Doložení neexistence
likvidace/úpadku
v posledních 3 letech

☐

☒

Zvolte položku.

Jiná, specifikována níže:

Klikněte sem a zadejte text.

Čestné prohlášení žadatele

PŘÍLOHY II – PODKLADY
podle § 88 odst. 2 ZHH (stáří příloh max. 3 měsíce)4
OZNAČENÍ PROKAZOVANÉ
POVINNOSTI

ŽADATEL ŽÁDÁ O ZAJIŠTĚNÍ
PODKLADU MINISTERSTVEM
FINANCÍ5

ŽADATEL DOKLÁDÁ
+
NÁZEV PŘÍLOH(Y)

☐

☒

1) Seznamy osob
Zvolte položku.

Jiná, specifikována níže:

Klikněte sem a zadejte text.

Seznam osob dle § 88 odst. 2 písm. a) ZHH

2) Doklad o poskytnutí
kauce

☐

☐

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

3) Doklad o bezdlužnosti

☐
Zvolte položku.
Klikněte sem a zadejte text.

☒







4) Doklad o bezúhonnosti

☐
Zvolte položku.
Klikněte sem a zadejte text.

4

Čestné prohlášení člena statutárního orgánu
Čestné prohlášení zástupce člena statutárního
orgánu
Čestné prohlášení skutečného majitele
Potvrzení o neexistenci nedoplatku na sociálním
pojištění
Potvrzení o neexistenci nedoplatku na dani
z příjmu
Dopis potvrzující neexistenci soudního řízení proti
společnosti

☒
Jiný (obdobný) doklad - zahraniční


Čestné prohlášení žadatele (doloženo
k bodu 8)



Čestné prohlášení zástupce člena
statutárního orgánu



Čestné prohlášení člena statutárního orgánu

Dokládá se pro všechny či většinu hazardních her vyžadujících základní povolení, více viz pokyn.
Vyžádáním podkladů z jiného spisového materiálu žadatel deklaruje, že se stav dokládaných skutečnosti nezměnil. Pokud žadatel uvede jakoukoli
možnost, musí ji specifikovat ve formulářovém poli níže.
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Výpisy z rejstříku trestů – statutární orgán



Dopis potvrzující neexistenci soudního řízení
proti společnosti (doloženo k bodu 3 této
části Přílohy)

5) Herní plán6

☒

6)

☐
a. Doklad o odborném
posouzení

Klikněte sem a zadejte text.

b. Osvědčení o
provozuschopnosti

☐
Klikněte sem a zadejte text.

7) Dokument o umístění
serveru

☐

☒

Zvolte položku.

Čestné prohlášení o umístění serveru

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

PŘÍLOHY III – SPECIÁLNÍ PODKLADY
podle § 88 odst. 3, 4 a 5 ZHH (stáří příloh max. 3 měsíce)7
OZNAČENÍ PROKAZOVANÉ
POVINNOSTI

ŽADATEL ŽÁDÁ O ZAJIŠTĚNÍ
PODKLADU MINISTERSTVEM
FINANCÍ8

ŽADATEL DOKLÁDÁ
+
NÁZEV PŘÍLOH(Y)

1) ŽIVÁ HRA – sada
znehodnocených vzorů
hodnotových a hracích
žetonů

☐

2) PENĚŽITÁ / VĚCNÁ /
OKAMŽITÁ LOTERIE

☐

a. Vzor losu

b. Dokumentace
prokazující
zabezpečení losu /
výrobní specifikace

☐
Klikněte sem a zadejte text.

3) KURSOVÁ SÁZKA /
TOTALIZÁTOROVÁ HRA
a. Seznam míst, kde
bude umožňována
účast na hře

6
7

☐

☐

Zvolte položku.
Klikněte sem a zadejte text.

Výchozí stav – zaškrtnuto, neboť herní plán se dokládá vždy, a to pouze tímto způsobem.

Dokládá se pouze pro níže uvedené druhy hazardních her.
Vyžádáním podkladů z jiného spisového materiálu žadatel deklaruje, že se stav dokládaných skutečnosti nezměnil. Pokud žadatel uvede jakoukoli
možnost, musí ji specifikovat ve formulářovém poli níže.
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b. Smlouva uzavřená se
subjektem
monitorujícím
ovlivňování
sportovních výsledků

☐

☐

Zvolte položku.

Zvolte položku.

Klikněte sem a zadejte text.

Klikněte sem a zadejte text.

PŘÍLOHY IV – OSTATNÍ PODKLADY DOKLÁDAJÍCÍ JINÁ TVRZENÍ ÚČASTNÍKA9
Klikněte sem a zadejte text.

V  dne 

______________________________________________


9

Jedná se pouze o fakultativní položku. Pokud žadatel zvolí vyplnění této části formuláře, musí uvést název podkladu a tvrzení, které touto přílohou
dokládá.
-5-

Příloha č. 2
Oznámení o zahájení řízení
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MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1-Malá Strana
 257 041 111
Fax: 257 042 360

V Praze dne 24. 1. 2017

Č. j.: MF-3343/2017/3403-3
PID: MFCR7XARQV
Vyřizuje: Mgr. Jiřina Jůzlová

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
ve spojení s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), oznamuje obchodní společnosti EU Lotto Ltd, IČ: 109514, se sídlem
Office Suite A, Ocean Village Promenade, Gibraltar (dále jen „provozovatel hazardní hry“)
a obchodní společnosti Lottoland Ltd, IČ: 109495, se sídlem Suite 2B, 143 Main Street,
Gibraltar (dále jen „držitel domény“ dále společně též jen „účastníci řízení“), že v souladu
s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu
zahajuje
z moci úřední správní řízení o zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona
o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her.
Odůvodnění zahájení řízení:
Správní řízení dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách o zápisu údajů podle
ustanovení § 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových
her se zahajuje v návaznosti na podnět podle § 42 správního řádu, který obdrželo
Ministerstvo financí dne 12. 1. 2017. Správní řízení dle § 46 správního řádu je zahájeno
dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkům řízení. Dle ustanovení
§ 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách se účastníkům řízení doručují písemnosti veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 správního řádu provede tak,
že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě
splněna i povinnost podle věty druhé. V souladu s § 84 odst. 5 zákona o hazardních
hrách se účastníkům řízení písemnost zašle rovněž na vědomí.
Obsahem výše uvedeného podnětu, na jehož základě je toto správní řízení zahajováno,
je sdělení, že pod obchodním názvem lottoland je provozována hazardní hra ve smyslu
§ 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách (dále jen „hazardní hra“), a to dálkovým přístupem
prostřednictvím internetu, přičemž jsou hazardní hry provozovány v českém jazyce a bez
jakéhokoli omezení je možné založit hráčský účet a přijímat nové sázky. Ministerstvo financí

tento podnět prověřilo a dospělo k závěru, že podezření na neoprávněné provozování
hazardní hry, která je zaměřena, resp. cílí mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území
České republiky, je důvodné, neboť hazardní hra je provozována v českém jazyce, obsahuje
aktivní výzvy k účasti na hazardní hře, umožňuje registraci osob, které mají bydliště na území
České republiky, a po zaplacení sázky v české měně zároveň umožňuje i účast na samotné
hazardní hře. Z vlastní úřední činnosti je Ministerstvu financí známo, že k dnešnímu dni
nebylo vydáno základní povolení ve smyslu zákona o hazardních hrách k provozování
hazardních her pod obchodním názvem lottoland.
V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ustanovení § 83 odst. 2 zákona o hazardních hrách
se na seznam nepovolených internetových her zapíše internetová stránka, na níž
je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách
a platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm.
b) zákona o hazardních hrách. Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách vede
seznam nepovolených internetových her a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední
Ministerstvo financí ve správním řízení.
V souladu s výše uvedeným Ministerstvo financí účastníky správního řízení upozorňuje,
že podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; Ministerstvo financí může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci správního řízení činit své návrhy.
V případě osobního kontaktu je možné také činit veškeré úkony osobně v budově
Ministerstva financí, na adrese Praha 1, Legerova č. 69, po předchozí dohodě na telefonním
čísle +420 257 043 322.

Rozdělovník:
EU Lotto Ltd.
Office Suite A
Ocean Village Promenade
Gibraltar
Lottoland Ltd.
Suite 2B
143 Main Street
Gibraltar

Mgr. Karel Blaha
ředitel odboru
Státní dozor nad hazardními hrami

MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1-Malá Strana
 257 041 111
Fax: 257 042 360

V Praze dne 15. 2. 2017

Č. j.: MF-5790/2017/3403-2
PID: MFCR7XCDNR
Vyřizuje: Mgr. Jiřina Jůzlová

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
ve spojení s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), oznamuje obchodní společnosti Bayton Ltd, Villa Seminia, 8, Sir
TemiZammit Avenue, Ta XBiex XBX1011, Malta (dále „provozovatel hazardní hry“) a
obchodní společnosti Domain Name Brand Company Limited, 130 Hampstead House, 176
Finchley Road, Londýn, Velká Británie, (dále jen „držitel domény“), (dále společně též jen
„účastníci řízení“), že v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu
zahajuje
z moci úřední správní řízení o zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona
o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her.
Odůvodnění zahájení řízení:
Správní řízení dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách o zápisu údajů podle
ustanovení § 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových
her se zahajuje v návaznosti na podnět podle § 42 správního řádu, který obdrželo
Ministerstvo financí dne 28. 12. 2016. Správní řízení dle § 46 správního řádu je zahájeno
dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkům řízení. Dle ustanovení
§ 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách se účastníkům řízení doručují písemnosti veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 správního řádu provede tak,
že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě
splněna i povinnost podle věty druhé. V souladu s § 84 odst. 5 zákona o hazardních
hrách se účastníkům řízení písemnost zašle rovněž na vědomí.
Obsahem výše uvedeného podnětu, na jehož základě je toto správní řízení zahajováno,
je sdělení, že pod obchodním názvem Jackpot City je provozována hazardní hra ve smyslu
§ 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách (dále jen „hazardní hra“), a to dálkovým přístupem
prostřednictvím internetu, přičemž jsou hazardní hry provozovány v českém jazyce a bez
jakéhokoli omezení je možné založit hráčský účet a přijímat nové sázky. Ministerstvo financí

tento podnět prověřilo a dospělo k závěru, že podezření na neoprávněné provozování
hazardní hry, která je zaměřena, resp. cílí mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území
České republiky, je důvodné, neboť hazardní hra je provozována v českém jazyce, obsahuje
aktivní výzvy k účasti na hazardní hře, umožňuje registraci osob, které mají bydliště na území
České republiky, a po zaplacení sázky v české měně zároveň umožňuje i účast na samotné
hazardní hře. Z vlastní úřední činnosti je Ministerstvu financí známo, že k dnešnímu dni
nebylo vydáno základní povolení ve smyslu zákona o hazardních hrách k provozování
hazardních her pod obchodním názvem Jackpot City.
V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ustanovení § 83 odst. 2 zákona o hazardních hrách
se na seznam nepovolených internetových her zapíše internetová stránka, na níž
je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách
a platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm.
b) zákona o hazardních hrách. Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách vede
seznam nepovolených internetových her a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední
Ministerstvo financí ve správním řízení.
V souladu s výše uvedeným Ministerstvo financí účastníky správního řízení upozorňuje,
že podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; Ministerstvo financí může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci správního řízení činit své návrhy.
V případě osobního kontaktu je možné také činit veškeré úkony osobně v budově
Ministerstva financí, na adrese Praha 1, Legerova č. 69, po předchozí dohodě na telefonním
čísle +420 257 043 322.

Rozdělovník:
Bayton Ltd,
Villa Seminia, 8,
Sir TemiZammit Avenue,
Ta XBiex XBX1011,
Malta,
Domain Name Brand Company Limited,
130 Hampstead House,
176 Finchley Road,
Londýn,
Velká Británie.

Mgr. Karel Blaha
ředitel odboru
Státní dozor nad hazardními hrami

MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1-Malá Strana
 257 041 111
Fax: 257 042 360

V Praze dne 17. 2. 2017

Č. j.: MF-6180/2017/3403-2
PID: MFCR7XCLMJ
Vyřizuje: Mgr. Jiřina Jůzlová

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
ve spojení s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), oznamuje obchodní společnosti 1X Corp NV, se sídlem Dr.
Hugenholtzweg z/n, UTS Building, Curacao (dále jen „provozovatel hazardní hry“) a obchodní
společnosti Domains By Proxy, LLC, 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, 85260, Spojené státy
(dále jen „držitel domény“ dále společně též jen „účastníci řízení“), že v souladu
s ustanovením § 46 odst. 1 správního řádu
zahajuje
z moci úřední správní řízení o zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona
o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her.
Odůvodnění zahájení řízení:
Správní řízení dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách o zápisu údajů podle
ustanovení § 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových
her se zahajuje v návaznosti na podnět podle § 42 správního řádu, který obdrželo
Ministerstvo financí dne 15. 2. 2017. Správní řízení dle § 46 správního řádu je zahájeno
dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkům řízení. Dle ustanovení
§ 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách se účastníkům řízení doručují písemnosti veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 správního řádu provede tak,
že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě
splněna i povinnost podle věty druhé. V souladu s § 84 odst. 5 zákona o hazardních
hrách se účastníkům řízení písemnost zašle rovněž na vědomí.
Obsahem výše uvedeného podnětu, na jehož základě je toto správní řízení zahajováno,
je sdělení, že pod obchodním názvem 1XBET je provozována hazardní hra ve smyslu § 3 odst.
1 zákona o hazardních hrách (dále jen „hazardní hra“), a to dálkovým přístupem
prostřednictvím internetu, přičemž jsou hazardní hry provozovány v českém jazyce a bez
jakéhokoli omezení je možné založit hráčský účet a přijímat nové sázky. Ministerstvo financí

tento podnět prověřilo a dospělo k závěru, že podezření na neoprávněné provozování
hazardní hry, která je zaměřena, resp. cílí mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území
České republiky, je důvodné, neboť hazardní hra je provozována v českém jazyce, obsahuje
aktivní výzvy k účasti na hazardní hře, umožňuje registraci osob, které mají bydliště na území
České republiky, a po zaplacení sázky v české měně zároveň umožňuje i účast na samotné
hazardní hře. Z vlastní úřední činnosti je Ministerstvu financí známo, že k dnešnímu dni
nebylo vydáno základní povolení ve smyslu zákona o hazardních hrách k provozování
hazardních her pod obchodním názvem 1XBET.
V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ustanovení § 83 odst. 2 zákona o hazardních hrách
se na seznam nepovolených internetových her zapíše internetová stránka, na níž
je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách
a platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm.
b) zákona o hazardních hrách. Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách vede
seznam nepovolených internetových her a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední
Ministerstvo financí ve správním řízení.
V souladu s výše uvedeným Ministerstvo financí účastníky správního řízení upozorňuje,
že podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; Ministerstvo financí může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci správního řízení činit své návrhy.
V případě osobního kontaktu je možné také činit veškeré úkony osobně v budově
Ministerstva financí, na adrese Praha 1, Legerova č. 69, po předchozí dohodě na telefonním
čísle +420 257 043 322.

Mgr. Karel Blaha
ředitel odboru
Státní dozor nad hazardními hrami
Rozdělovník:
1X Corp NV,
Dr. Hugenholtzweg z/n,
UTS Building,
Curacao
Domains By Proxy, LLC,
14455 N. Hayden Road,
Scottsdale, 85260,
Spojené státy

MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1-Malá Strana
 257 041 111
Fax: 257 042 360

V Praze dne 27. 2. 2017

Č. j.: MF-6975/2017/3403-2
PID: MFCR7XCZPU
Vyřizuje: Mgr. Jiřina Jůzlová

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
ve spojení s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), oznamuje obchodní společnosti EveryMatrix Ltd, se sídlem Suite 10,
Level 4, Portomaso Business Tower, Vjal Portomaso, St. Julians, STJ 4011, Malta, a obchodní
společnosti EveryMatrix N.V., se sídlem Dr. Hugenholtzweg Z/N, Curacao, a obchodní
společnosti OddsMatrix Ltd of Vincenti Buildings, se sídlem Suite 713, 14/19 Strait Street,
Valletta, Malta (dále jen „provozovatelé hazardní hry“) a obchodní společnosti Domain
Name Proxy Service, Inc, se sídlem P.O. Box 6592, Metairie, LA 70009, Spojené státy (dále
jen „držitel domény“ dále společně též jen „účastníci řízení“), že v souladu s ustanovením
§ 46 odst. 1 správního řádu
zahajuje
z moci úřední správní řízení o zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona
o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her.
Odůvodnění zahájení řízení:
Správní řízení dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách o zápisu údajů
podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách na seznam nepovolených
internetových her se zahajuje v návaznosti na podnět podle § 42 správního řádu, který
obdrželo Ministerstvo financí dne 15. 2. 2017. Správní řízení dle § 46 správního řádu je
zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkům řízení. Dle ustanovení
§ 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách se účastníkům řízení doručují písemnosti veřejnou
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 správního řádu provede tak,
že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.
Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě
splněna i povinnost podle věty druhé. V souladu s § 84 odst. 5 zákona o hazardních
hrách se účastníkům řízení písemnost zašle rovněž na vědomí.
Obsahem výše uvedeného podnětu, na jehož základě je toto správní řízení zahajováno,
je sdělení, že pod obchodním názvem JETBULL je provozována hazardní hra ve smyslu

§ 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách (dále jen „hazardní hra“), a to dálkovým přístupem
prostřednictvím internetu, přičemž jsou hazardní hry provozovány v českém jazyce a bez
jakéhokoli omezení je možné založit hráčský účet a přijímat nové sázky. Ministerstvo financí
tento podnět prověřilo a dospělo k závěru, že podezření na neoprávněné provozování
hazardní hry, která je zaměřena, resp. cílí mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území
České republiky, je důvodné, neboť hazardní hra je provozována v českém jazyce, umožňuje
registraci osob, které mají bydliště na území České republiky, a po zaplacení sázky v české
měně zároveň umožňuje i účast na samotné hazardní hře. Z vlastní úřední činnosti je
Ministerstvu financí známo, že k dnešnímu dni nebylo vydáno základní povolení ve smyslu
zákona o hazardních hrách k provozování hazardních her pod obchodním názvem JETBULL.
V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a ustanovení § 83 odst. 2 zákona o hazardních hrách
se na seznam nepovolených internetových her zapíše internetová stránka, na níž
je provozovaná internetová hra v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách
a platební účet, který je využíván k provozování internetové hry v rozporu s § 7 odst. 2 písm.
b) zákona o hazardních hrách. Dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách vede
seznam nepovolených internetových her a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední
Ministerstvo financí ve správním řízení.
V souladu s výše uvedeným Ministerstvo financí účastníky správního řízení upozorňuje,
že podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; Ministerstvo financí může usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci správního řízení činit své návrhy.
V případě osobního kontaktu je možné také činit veškeré úkony osobně v budově
Ministerstva financí, na adrese Praha 1, Legerova č. 69, po předchozí dohodě na telefonním
čísle +420 257 043 322.

v z.
Mgr. Karel Blaha
ředitel odboru
Státní dozor nad hazardními hrami
Rozdělovník:
EveryMatrix Ltd,
Suite 10, Level 4,
Portomaso Business Tower,
Vjal Portomaso, St.Julians,
STJ 4011, Malta
EveryMatrix N.V.,
Dr. Hugenholtzweg Z/N,
Curacao

OddsMatrix Ltd of Vincenti Buildings,
Suite 713,
14/19 Strait Street,
Valletta,
Malta
Domain Name Proxy Service, Inc,
P.O. Box 6592,
Metairie,
LA 70009,
Spojené státy
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MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1-Malá Strana
 257 041 111
Fax: 257 042 360
V Praze dne 15. 3. 2017
Č. j.: MF-6975/2017/3403-4
PID: MFCR7XEBAV
Vyřizuje: Mgr. Jiřina Jůzlová  257 042 043

USNESENÍ
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení
§ 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), ve spojení s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), rozhodlo tak, že věci správního řízení vedeného s obchodní společnosti
EveryMatrix Ltd, se sídlem Suite 10, Level 4, Portomaso Business Tower, Vjal Portomaso, St.
Julians, STJ 4011, Malta, obchodní společnosti EveryMatrix N.V., se sídlem Dr.
Hugenholtzweg Z/N, Curacao, a obchodní společnosti OddsMatrix Ltd of Vincenti Buildings,
se sídlem Suite 713, 14/19 Strait Street, Valletta, Malta (dále jen „provozovatelé hazardní
hry“) a obchodní společnosti Domain Name Proxy Service, Inc, se sídlem P.O. Box 6592,
Metairie, LA 70009, Spojené státy americké (dále jen „držitel domény“ dále společně též jen
„účastníci řízení“), podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu

zastavuje
správní řízení zahájené z moci úřední pod č. j. MF-6975/2017/3403-2 ve věci zápisu údajů
podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách na seznam nepovolených
internetových her.
Odůvodnění:
Ministerstvo zahájilo z moci úřední ve smyslu § 46 správního řádu dle ustanovení § 84 odst. 1
zákona o hazardních hrách správní řízení o zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona
o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her, a to na základě oznámení
o zahájení řízení č. j. MF-6975/2017/3403-2 ze dne 27. 2. 2017 (dále jen ,,oznámení o
zahájení řízení“). Správní řízení dle § 46 správního řádu je zahájeno dnem, kdy správní orgán
oznámil zahájení řízení účastníkům řízení. Dle ustanovení § 84 odst. 5 zákona o hazardních
hrách se účastníkům řízení doručují písemnosti veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou se dle ustanovení § 25 správního řádu provede tak, že se písemnost, popřípadě
oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který
písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se
zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

V souladu s § 84 odst. 5 zákona o hazardních hrách se účastníkům řízení písemnost zašle
rovněž na vědomí.
Ministerstvo z vlastní úřední činnosti zjistilo, že hazardní hry provozované pod obchodním
názvem JETBULL nelze nadále považovat za hazardní hry provozované na území České
republiky ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o hazardních hrách, neboť nadále nejsou zaměřeny
nebo cíleny mimo jiné na osoby, které mají bydliště na území České republiky, a to ani
z části. Konkrétně nadále není možná registrace osob, které mají bydliště na území České
republiky, resp., jejichž internetové připojení je vázáno na Českou republiku, a rovněž není
umožněna účast na hazardní hře již zaregistrovaným osobám, které uvádí jako své bydliště
Českou republiku.
Vzhledem k výše uvedenému je další vedení správního řízení o zápisu údajů podle ustanovení
§ 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách na seznam nepovolených internetových her
bezpředmětné a ministerstvo rozhodlo o zastavení řízení podle § 66 odst. 2 správního řádu.
V souladu s § 66 odst. 2 správního řádu se toto usnesení pouze poznamená do spisu
a účastníci řízení se o něm vhodným způsobem vyrozumí. Vzhledem k této skutečnosti
ministerstvo zveřejní toto usnesení na úřední desce po dobu 15 dnů.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí nelze ve smyslu § 76 odst. 5 ve spojitosti s § 152 odst. 4 a ve spojení
s § 66 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Mgr. Karel Blaha
ředitel odboru
Státní dozor nad hazardními hrami
Rozdělovník:
EveryMatrix Ltd
Suite 10, Level 4
Portomaso Business Tower
Vjal Portomaso, St.Julians
STJ 4011, Malta
EveryMatrix N.V.
Dr. Hugenholtzweg Z/N
Curacao

OddsMatrix Ltd of Vincenti Buildings
Suite 713
14/19 Strait Street
Valletta
Malta
Domain Name Proxy Service, Inc
P.O. Box 6592
Metairie
LA 70009
Spojené státy
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