
dovolte mi Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace o všech povolení k 
provozování číselných loterií prostřednictvím veřejné sítě Internet, která byla vydána 
Ministerstvem financí ČR na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Vaší odpovědi Vás žádám o zaslání kopií všech 
těchto povolení, a to spolu s přehledem, který bude obsahovat údaje o počtu těchto povolení, 
subjektech, kterým byla tato povolení vydána a o době, na kterou byla tato povolení vydána. 
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 V Praze dne 18.3. 2016 

 Č. j.: MF- MF-9237/2016/10-4/601 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 7. března 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: 
 
"dovolte mi Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace o všech povolení 
k provozování číselných loterií prostřednictvím veřejné sítě Internet, která byla vydána 
Ministerstvem financí ČR na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Vaší odpovědi Vás žádám o zaslání kopií všech 
těchto povolení, a to spolu s přehledem, který bude obsahovat údaje o počtu těchto povolení, 
subjektech, kterým byla tato povolení vydána a o době, na kterou byla tato povolení vydána." 
 
 K výše uvedenému sdělujeme, že Ministerstvo financí nikdy nevydalo, a tedy ani 
neeviduje, povolení k provozování číselné loterie ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění (dále jen „zákon“), prostřednictvím 
veřejné sítě Internet, a to ani dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a ani dle ustanovení § 50 odst. 
3 zákona. 
 


