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Č. j.:     MF-18444/2017/34-10 
PID:         MFCR7XLYBS 
Vyřizuje: Ing. Eva Černobilová 
 
 
 
Eurocasinobet Ltd. 
No 2, Geraldu Frrugia Street 
Zebbug ZBG 4351 
Malta 
 
Eurocasinobet Ltd. 
Abacus Building, Suite 2, Psaila Street 
ST. Venera 9017 
Malta 
 
 
 

Oznámení o uložení písemnosti 
 

Ministerstvo financí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení 
s § 84 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o hazardních hrách“) ve správním řízení vedeném pod č.j. MF-18444/2017/34 
s obchodní společností Eurocasinobet Ltd., se sídlem No 2, Geraldu Frrugia Street, Zebbug 
ZBG 4351, Malta a obchodní společnosti Eurocasinobet Ltd., se sídlem Abacus Building, 
Suite 2, Psaila Street, ST. Venera 9017, Malta (dále jen společně „účastníci řízení“) ve věci 
zápisu údajů podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o hazardních hrách dle ustanovení § 25 
odst. 2 správního řádu oznamuje, že 
 
účastníci řízení mají u Ministerstva financí uloženou písemnost – rozhodnutí o zápisu  
na seznam nepovolených internetových her č.j. MF-18444/2017/34-8. 
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Na základě tohoto rozhodnutí se na seznam nepovolených internetových her podle 
ustanovení § 84 odst. 1 zákona o hazardních hrách zapisuje 
 
a) adresa internetové stránky eurocasinobet.com, na níž je provozována internetová hra 
v rozporu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách,  
 
b) jedinečný platební identifikátor platebního účtu IBAN/číslo účtu: 
MT61VALL22013000000040016675832, SWIFT: VALLMTMT, který je využíván k provozování 
internetové hry v rozporu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách. 
 
 
Účastníci řízení si mohou písemnost vyzvednout v budově Ministerstva financí, na adrese 
Legerova č. 69, odd. 3404 – Správní trestání, místnost č. 307, od 9:00 hod.  
do 15:00 hod. V souladu s ustanovením § 25 správního řádu se patnáctým dnem  
po vyvěšení tohoto oznámení písemnost považuje za doručenou.  
   
 
 
 
                       

Mgr. Karel Blaha 
ředitel odboru 

Státní dozor nad hazardními hrami 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 23. 8. 2017 
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