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………. ČOI 104693/17/O100 ČOI 109991/17/O100 21.8.2017

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Xxxxxx xxxx,

České obchodní inspekci byla dne 6. 8. 2017 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZSPI), evidovaná pod čj. ČOI 104693/17/0100, v níž požadujete:

1. Zda Česká obchodní inspekce jakožto správní orgán vykonávající ve smyslu 
ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen 
„zákon o ochraně spotřebitele“), dozor nad ochranou spotřebitele při své činnosti pod 
pojem „hra založená na náhodě“ ve smyslu písm. o) Přílohy č. 1 zákona o ochraně 
spotřebitele zařazuje i sázky;

2. Kolik osob Česká obchodní inspekce shledala vinným ze spáchání přestupku 
spočívajícího v porušení zákazu nekalých obchodních praktik z důvodů prohlášení, 
že prodávajícím nabízené nebo prodávané výrobky nebo služby usnadní výhru ve 
hrách založených na náhodě;

3. Jaká byla nejvyšší výše pokuty uložené Českou obchodní inspekcí za spáchání 
přestupku spořívajícího v porušení zákazu nekalých obchodních praktik s důvodů 
prohlášení, že prodávajícím nabízené nebo prodávané výrobky nebo služby usnadní 
výhru ve hrách založených na náhodě;

4. Zda a případně jak Česká obchodní inspekce postihuje sázkové poradenství, tj. 
úplatné poskytování tipů k sázkám spotřebitelům.  

K Vaší žádosti sdělujeme:

ad 1. Upozorňujeme, že tento dotaz má již spíše charakter dotazu na názor povinného 
subjektu, které nespadají do režimu zákona č. 106/1999 Sb. (viz § 2 odst. 4). Obecně 
můžeme uvést, že nelze a priori vyloučit, že by v konkrétním případě byla pod pojem „hra 
založená na náhodě“ podřazena i služba označená jako „sázka“. Záleželo by však na 
posouzení konkrétních okolností daného případu. 



ad 2. Byly uloženy 3 pokuty, z toho jedna není dosud pravomocná.  

ad 3. Nejvyšší výše pokuty byla 50. 000, - Kč. 

ad 4. Poskytování sázkového poradenství doposud ČOI jako nekalou obchodní praktiku 
nevyhodnotila, a tedy ani nepostihovala. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce 




