
V souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o informaci (MF níže uvedené údaje 
vede v elektronické podobě) – sdělení současného počtu: 

- Počet provozovatelů casin § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb. 

- Povolených casin 

- Počet měst, kde jsou povolena casina 

- Povolených stolů s živou hrou 

- Povolených VHP v casinech 

- Počet provozovatelů se složenou jistotou 50.mil 

- Počet povolených VLT 

- Počet povolených LTZ 

- Počet EMR 

- Počet provozovatelů kursových sázek (z toho on-line) 

- Počet terminálů na kurzové sázení 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
         o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Dne 30. dubna 2013 obdrželo Ministerstvo financí žádost, jejímž obsahem byla žádost  
o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích“), konkrétně bylo žádáno sdělení 
současného počtu: 
1) Počet provozovatelů kasin § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb. 
2) Povolených kasin 
3) Počet měst, kde jsou povolena kasina 
4) Povolených stolů s živou hrou 
5) Povolených VHP v kasinech 
6) Počet provozovatelů se složenou jistotou 50. mil 
7) Počet povolených VLT 
8) Počet povolených LTZ 
9) Počet EMR 
10) Počet provozovatelů kursových sázek (z toho on-line) 
11) Počet terminálů na kurzové sázení 
 
Ministerstvo financí tímto žadatele informuje a k jednotlivým bodům žádosti sděluje 
následující informativní počty: 
ad 1) Evidujeme 31 provozovatelů, kteří mají povolenou sázkovou hru v kasinu. 
ad 2) Evidujeme 401 míst, kde je možné provozovat sázkovou hru v kasinu. 
ad 3) Ve 128 obcích jsou povoleny sázkové hry v kasinu. 
ad 4) Sázkové hry v kasinu povolované dle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, evidujeme bez rozdělení na technické nebo netechnické (živé) hry. 
Sázkových her v kasinu evidujeme 3202. 
ad 5) Evidujeme 2497 výherních hracích přístrojů (VHP) v kasinech. 
ad 6) Evidujeme 43 provozovatelů. 
ad 7) Evidujeme 49319 interaktivních videoloterních terminálů (IVT). 
ad 8) Evidujeme 2791 lokálních loterních systémů (LLS). 
ad 9) Evidujeme 1708 elektromechanických rulet (EMR). 
ad 10) Evidujeme 12 provozovatelů kursových sázek (z toho 8 provozovatelů internetové 
kursové sázky). 
ad 11) Neevidujeme počty terminálů na kurzové sázení. 


