
"1. Informativní přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu ve stavu k 
dnešnímu dni v rozsahu uveřejňovaném na www.mfcr.cz, rozšířením o tyto údaje, pokud jsou 
dostupné: 
- Název provozovny 
- Typ provozovny 
- Model zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti) 
- Výrobce zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti) 
- Počet herních míst (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti) 
 
2. Seznam VHP povolených obcemi pro rok 2017 ve stavu k dnešnímu dni v níže uvedeném 
rozsahu, pokud jsou tyto údaje dostupné: 
- Název provozovatele 
- Evidenční (výrobní) číslo VHP 
- Model zařízení 
- Výrobce zařízení 
- Název obce, případně konrkétní adresa umístěná včetně nýzvu a typu provozovny." 
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 V Praze dne 5. 6. 2017 

 
 PID: MFCR7XJAGH 
 Č. j.: MF-16012/2017/10-5/1297 IK 
  

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 23. května 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 "žádost"). Žádáte o poskytnutí 
informací v tomto znění: 
 
"1. Informativní přehled technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu ve stavu 
k dnešnímu dni v rozsahu uveřejňovaném na www.mfcr.cz, rozšířením o tyto údaje, pokud jsou 
dostupné: 
- Název provozovny 
- Typ provozovny 
- Model zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti) 
- Výrobce zařízení (u těch typu zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti) 
- Počet herních míst (u těch typů zařízení, kde je tato informace součástí SDSL žádosti) 
 
2. Seznam VHP povolených obcemi pro rok 2017 ve stavu k dnešnímu dni v níže uvedeném 
rozsahu, pokud jsou tyto údaje dostupné: 
- Název provozovatele 
- Evidenční (výrobní) číslo VHP 
- Model zařízení 
- Výrobce zařízení 
- Název obce, případně konrkétní adresa umístěná včetně nýzvu a typu provozovny." 
 
 Ad 1) 
 Požadovaný přehled ke dni podání této žádosti Vám ministerstvo zasílá v příloze 
dopisu ve formátu tabulky MS Excel. 
 
 Ad 2) 
 Požadovaný seznam za rok 2017 ke dni podáné této žádosti Vám ministerstvo rovněž 
zasílá v příloze dopisu ve formátu tabulky MS Excel.   
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 K oběma požadavkům ministerstvo dodává, že v jeho evidenci nejsou dostupné 
informace o veškerých modelech a názvech provozoven a dále nejsou dostupné informace 
ohledně výrobce zařízení,. Z  tohoto důvodu tyto zmíněné informace chybějí v přiložených 
seznamech, jelikož tyto údaje nebyly žádným jiným způsobem strukturovaně zaznamenávány 
do databáze informačního systému ministerstva a nejsou tudíž ministerstvu známy. 
Ministerstvo (odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami) ani obce, které povolení vydaly, 
nežádalo o předání této informace. Ministerstvo Vám tedy doporučuje za účelem zjištění 
chybějících informací obrátit se na jednotlivé obce, které povolení vydaly. 
 
 
 
  
 


