
REJSTŘÍK FYZICKÝCH OSOB VYLOUČENÝCH Z ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH 

Informační leták 

 

Rejstřík je neveřejný informační systém veřejné správy. Je spravován Ministerstvem financí a bude 

obsahovat seznam hráčů, kteří jsou vyloučeni z účasti na hazardních hrách – to znamená, že osobu 

zapsanou v rejstříku nesmí žádný provozovatel hazardních her vpustit do herního prostoru a nesmí jí 

umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto, bude jí tak zcela znemožněna účast na hazardních 

hrách 

Rejstřík začal plně fungovat od 20. prosince 2020 

Dne 15. 9. 2020 byl spuštěn veřejný pilotní provoz Rejstříku  

Zápis do rejstříku: 

 Automaticky 

o Pokud osoba popírá dávky v hmotné nouzi nebo je osobou společně posuzovanou dle 

zákona upravujícího dávky v hmotné nouzi 

o Pokud je vůči osobě pravomocně zjištěn úpadek (tzn. osoby v insolvenci; ne v exekuci) 

o Pokud osobě bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek dle zákona 

upravujícího trestní řízení 

o Pokud osobě bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se 

hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení, spočívající 

v léčbě závislostí na hazardních hrách podle trestního zákoníku 

 Na vlastní žádost 

o Žádost může podat fyzická osoba sama za sebe nebo prostřednictvím zmocněnce 

pověřeného ověřenou plnou mocí 

o Žádost se podává prostřednictvím webového formuláře zveřejněného na 

internetových stránkách - https://portal.hazard.mfcr.cz/aisg/verejny/rejstrik-

vyloucenych-osob/zapis-vymaz 

o Žádosti týkající se Rejstříku vyloučených osob je možné zaslat elektronicky do datové 

schránky Ministerstva financí, e-mailem na adresu podatelna@mfcr.cz, případně 

v tištěné podobě poštou či osobně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 

118 10 Praha 1 - Malá Strana. Žádosti zasílané v tištěné podobě, resp. e-mailem, je 

nutné opatřit úředně ověřeným podpisem, resp. uznávaným elektronickým podpisem 

Výmaz z rejstříku 

 Osoby, které byly do rejstříku zapsány automaticky, z něj budou neprodleně vymazány, jestliže 

pomine důvod pro tento zápis.  

 V případě osob, které se do rejstříku nechaly zapsat na vlastní žádost je výmaz možný opět na 

vlastní žádost, nejdříve však  po uplynutí jednoho roku ode dne provedení zápisu. 

 

Více info na:  https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/rejstrik-vyloucenych-osob-

rvo/pro-verejnost/2020 
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