
Z jakého právního předpisu vyplývá povinnost provozovatele interaktivních videoloterních 
terminálů uchovávat herní záznamy (vklad, výhra, obrat, vyplacená výhra atp.) jednotlivých 
hracích přístrojů ke všem uskutečněným hrám, resp. po jaké době je provozovatel interaktivních 
videoloterních terminálů oprávněn tyto záznamy zničit a již je neuchovávat, aniž by tím porušil 
některá z ustanovení dotčených právních předpisů. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 Na Ministerstvo financí bylo dne 22. června  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"Z jakého právního předpisu vyplývá povinnost provozovatele interaktivních videoloterních 
terminálů uchovávat herní záznamy (vklad, výhra, obrat, vyplacená výhra atp.) jednotlivých hracích 
přístrojů ke všem uskutečněným hrám, resp. po jaké době je provozovatel interaktivních 
videoloterních terminálů oprávněn tyto záznamy zničit a již je neuchovávat, aniž by tím porušil 
některá z ustanovení dotčených právních předpisů." 
 

 K tomu Vám sděluji následující.  V působnosti Ministerstva financí není poskytovat 
právní výklady a stanoviska, jakožto i jiné své názory a právní výklady jednotlivých ustanovení, a jak 
vyplývá i z komentářové literatury, viz např. Furek A., - Rothanzl, L., Zákon o svobodném přístupu k 
informacím. Komentář. Praha: Linde, 2012, str. 86), stejně jako z ustálené judikatury Nejvyššího 
správního soudu, viz např. odůvodnění rozhodnutí NSS č.j. 1 As 28/2010 – 86, kde je mj. uvedeno, 
že výluka z práva na informace obsažená v ustanovení § 2 odst. 4 Zákona se týká vytváření či 
vyjadřování názorů povinného subjektu a že pod tyto dotazy na názory lze zařadit právě i žádosti o 
poskytnutí právních výkladů a stanovisek. Přesto Vám nad rámec povinností sdělujeme v obecné 
rovině následující informace. 
 

 Povinnost provozovatele interaktivních videoloterních terminálů uschovávat herní záznamy, 
zejm. vklady (IN) a vyplacené částky (OUT) u každého přístroje, odpovídá standardní povinnosti 
účetní jednotky uschovávat účetní záznamy dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
Povinnost je stanovena v § 31 odst. 2, pokud jde o výkaz za každý přístroj (uvedené odpovídá ex 

lege účetnímu záznamu) – tedy konkrétní záznamy je nutno uschovat po dobu 5 let počínajících 
koncem účetního období, kterého se týkají. Kompletní výkaz, tedy souhrn odpovídající účetní 
závěrce, je nutno archivovat po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 
  

 
 


