
Obracíme se na Vás ohledně casina, které se nachází na Václavském náměstí 48. 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracíme  
s dotazem, kdy byla udělena licence o provozování casina a kdo je provozovatelem tohoto casina. 
Dále bychom se Vás chtěli zeptat, zda se jedná o casino či hernu a z jakého důvodu jste povolili 
casino na Praze, když se jich na Praze 1 nachází desítky. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Dne 18. října 2013 obdrželo Ministerstvo financí písemnost Sdružení Nového Města 
pražského, IČ: 268 86647, adresa Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1(dále jen ,,žadatel“), 
jejímž obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon  
o informacích“), o sdělení, kdy byla udělena licence k provozování casina na adrese 
Václavské náměstí 48, Praha 1 a kdo je provozovatelem tohoto casina. Dále ve své žádosti 
žadatel žádá o sdělení, zda se jedná o hernu a či casino a z jakého důvodu Ministerstvo financí 
povolilo casino na Praze, když se jich na Praze 1 nachází desítky.   
 
Ministerstvo financí žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona  
o informacích poskytuje následující informace o kasinu ,,Casino Magic Planet“ 
provozovaném na adrese Václavské náměstí 48, Praha 1.  
 
      Oprávněným držitelem povolení k provozování loterií a jiných podobných her dle § 2 
písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,loterní zákon“) je společnost HELVET GROUP a.s., IČ: 27663361,  
se sídlem Vodičkova 791/41, 11209 Praha 1 na základě rozhodnutí ze dne 4. 3. 2009.  
 
Ministerstvo financí k dotazu proč povolilo casino na Praze 1, uvádí následující. Ministerstvo 
financí se při vydávání povolení k provozování loterií a jiných podobných her musí řídit 
ustanovením § 4 odst. 2 loterního zákona ,,Povolení se vydá, jestliže provozování loterií  
a jiných podobných her je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek  
a je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení.“ Řízení o 
vydání povolení k provozování loterií a jiných podobných her dle § 2 loterního zákona je 
řízením nárokovým, tedy pokud jsou splněny všechny zákonem předpokládané náležitosti, 
Ministerstvo financí není oprávněné povolení k provozování loterií a jiných podobných her 
nevydat.  
 


