
"- která právnická osoba byla v období od května 2013 do prosince 2014 provozovatelem 
kasinana adrese: Václavské náměstí 808/66, Praha." 
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 V Praze dne 22.2. 2016 

 Č. j.: MF-6430/2016/10-4/415 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 10. února 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"- která právnická osoba byla v období od května 2013 do prosince 2014 provozovatelem 
kasinana adrese: Václavské náměstí 808/66, Praha." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. v období od května 
2013 do března 2014 bylo kasino na dotčené adrese provozováno obchodní společností APEX 
gaming EUROPE a. s., IČ: 47252481, se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1, 
jíž bylo Ministerstvem financí povoleno provozování loterií a jiných podobných her podle 
ustanovení § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), a to v kasinu APEX CASINO PRAHA na dotčené 
adrese povolením č. j. 34/100694/2011 ze dne 19. 12. 2011. 
 
 V období od března 2014 do listopadu 2014 bylo kasino na dotčené adrese 
provozováno obchodní společností LIVE TIP a.s., IČ: 27183742, se sídlem Václavské 
náměstí 794/38, 110 00 Praha 1, jíž bylo Ministerstvem financí povoleno provozování  
loterií a jiných podobných her podle ustanovení § 2 písm. i) zákona, a to v kasinu  
LIVE TIP CASINO PRAHA na dotčené adrese povolením č. j. MF-113175/2012/34  
ze dne 19. 11. 2013. 
 
 Za prosinec 2014 Ministerstvo financí neeviduje na dotčené adrese žádného 
provozovatele loterií a jiných podobných her podle ustanovení § 2 písm. i) zákona. 
  
 


