
“1) Žádám o seznam všech provozů (= adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových 
her a jiných druhů hazardu v režimu kasino, a včetně otevíracích hodin těchto všech provozů na 
území České republiky 
2) Žádám o seznam všech provozů, (= adres), které provozují loterie, sázkové hry a jiné druhy 
hazardu v režimu herna, a včetně otevíracích hodin těchto všech provozů na území České 
republiky. 
3) Žádám o seznam všech provozů, (= adres), na území České republiky, Ve kterých jsou 
umístěny technické zařízení určeno k provozování hazardních her: zařízení na provozování 
videoher, zařízení na provozování hazardních her provozovaných prostřednictvím technických 
zařízení obsluhovaných přímo hráči (ostatní technické zařízení), výherní přístroje, elektronická 
ruleta, v režimu herna. Dále žádám O každé jedné provozu počet technických zařízení k 
provozování hazardu a druh technického zařízení. příklad: 
(Provoz v Prahe ulice třída míru 22, 
počet výherních automatů = 12 kusů. 
počet elektronická ruleta = 1 kus) 
4) Žádám o seznam všech provozů (= adres) na území České republiky, ve kterých je umístěno 
technické zařízení na provoz hazardních hry elektronická ruleta, provozu v režimu herna. Dále 
žádám o počet těchto elektronických rulet na jednom provozu, a platnost licence. 
5) Žádám o seznam všech provozů (= adres) na území České republiky, ve kterých je umístěno 
technické zařízení na provoz hazardní hry elektronická ruleta, provozu v režimu kasino. Dále 
žádám o počet těchto elektronických rulet na jednom provozu, a platnost licence.“ 
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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 

 
Vážená paní, 
 

na Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) bylo dne 21. února 2017 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádala jste o 
poskytnutí následujících informací: 
 
“1) Žádám o seznam všech provozů (= adres), které mají oprávnění k provozu loterií, 
sázkových her a jiných druhů hazardu v režimu kasino, a včetně otevíracích hodin těchto 
všech provozů na území České republiky 
2) Žádám o seznam všech provozů, (= adres), které provozují loterie, sázkové hry a jiné druhy 
hazardu v režimu herna, a včetně otevíracích hodin těchto všech provozů na území České 
republiky. 
3) Žádám o seznam všech provozů, (= adres), na území České republiky, Ve kterých jsou 
umístěny technické zařízení určeno k provozování hazardních her: zařízení na provozování 
videoher, zařízení na provozování hazardních her provozovaných prostřednictvím technických 
zařízení obsluhovaných přímo hráči (ostatní technické zařízení), výherní přístroje, 
elektronická ruleta, v režimu herna. Dále žádám O každé jedné provozu počet technických 
zařízení k provozování hazardu a druh technického zařízení. příklad: 
(Provoz v Prahe ulice třída míru 22, 
počet výherních automatů = 12 kusů. 
počet elektronická ruleta = 1 kus) 
4) Žádám o seznam všech provozů (= adres) na území České republiky, ve kterých je umístěno 
technické zařízení na provoz hazardních hry elektronická ruleta, provozu v režimu herna. 
Dále žádám o počet těchto elektronických rulet na jednom provozu, a platnost licence. 
5) Žádám o seznam všech provozů (= adres) na území České republiky, ve kterých je umístěno 
technické zařízení na provoz hazardní hry elektronická ruleta, provozu v režimu kasino. Dále 
žádám o počet těchto elektronických rulet na jednom provozu, a platnost licence.“ 
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V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme požadované informace ve formátu tabulek MS 
Excel, a to konkrétně přehled povolených heren (1 Přehled heren.xlsx), přehled povolených 
kasin (2 Přehled kasin.xlsx), přehled povolených technických zařízení určených k 
provozování hazardních her (3 Přehled TZ na provozovně.xlsx) s uvedením druhu 
technického zařízení (tj. EMR = elektromechanická ruleta, LLS = lokální loterní systém, IVT 
= interaktivní videoloterní terminál, TZ = technické zařízení), přehled výherních hracích 
přístrojů povolených obcemi (3a Přehled VHP obcí na provozovně.xlsx) a přehled 
povolených elektronických rulet (4-5 Počet EMR.xlsx).  

 
 K tomu dodáváme, že informace požadované pod body 3-5 Vám nelze poskytnout 
přesně ve formátu a členění, jaké požadujete. Ačkoli ministerstvo vede podrobnou evidenci 
povolených provozů s hazardními hrami a povolených technických herních zařízení, tato 
evidence neobsahuje taková souhrnná data a není vedena v takové formě, aby zcela vyhověla 
Vašim požadavkům (povolené elektronické rulety např. nelze rozdělit do režimu kasino nebo 
herna), nicméně z poskytnutých tabulek lze veškeré požadované informace získat. Pouze 
informace o otevíracích hodinách jednotlivých provozů nebyly do databáze ministerstva nijak 
strukturovaně zaznamenány a nejsou tudíž v této databázi k dispozici.   
 
 Závěrem dodáváme, že ministerstvo na svých webových stránkách pravidelně 
zveřejňuje řadu informací vztahujících se k regulaci hazardu, včetně seznamů legálních 
provozovatelů hazardních her a loterií a jiných obdobných her a též informativních přehledů 
povolených technických herních zařízení, kde lze dohledat řadu dalších informací o 
povolených zařízeních (včetně výrobních čísel zařízení a doby trvání povolení) - 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky. 
 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky

