
Nedávno jsem zjistil, že skončil provoz herny, umístěné v budově Spolku, Nádražní 13 v Ostravě 
provozovatele 3E Projekt a.s., IČ 25389092 (dál 3E).  
Když jsem se ptal na místním úřadu, jaké rozhodnutí k tomu nyní vydali,  odkázali mne  
na Ministerstvo financí. Oni že nyní nic nerozhodovali. Dali mi Obecně závaznou vyhlášku  
č. 11/2011 vydanou Statutárním městem Ostrava, a  účinnou od 1.1.2012, tím že se oni řídí. 
Proto v rámci základního práva na informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod,  
a zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, zda jste v roce 2014 rozhodovali o ukončení provozu 
výherních přístrojů a videoloterijních terminálů v ostravských hernách provozovatele 3E, a pokud 
ano, kdy jste pod  jakým číslem jednacím ke kterému dni rozhodli o ukončení jejich provozu   
ve kde situovaných hernéch (adresa) provozovatele 3E v Ostravě. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
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                   V Praze dne 12.9. 2014 
                   Č. j.: MF-61202/2014/21/1043IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 30. srpna 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
 ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"v rámci základního práva na informace dle čl. 17 Listiny základních  práv a svobod,  
a zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, zda jste v roce 2014 rozhodovali o ukončení provozu 
výherních přístrojů a videoloterijních terminálů v ostravských hernách provozovatele 3E,  
a pokud ano, kdy jste pod  jakým číslem jednacím ke kterému dni rozhodli o ukončení jejich 
provozu  ve kde situovaných hernéch (adresa) provozovatele 3E v Ostravě." 

 K tomu Vám sděluji, že Ministerstvo financí nevydalo v roce 2014 rozhodnutí o 
zrušení povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her, kterým by došlo  
ke zrušení technických zařízení společnosti 3E PROJEKT, a.s., IČ 253 89 092, se sídlem  
mjr. Nováka 1490/14, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, na území statutárního města Ostrava. 

 Nad rámec Vaší žádosti Ministerstvo financí uvádí, že v roce 2013 vydalo společnosti 
3E PROJEKT, a.s. rozhodnutí č. j.: MF-59488/3/2013/34 ze dne 7. listopadu 2013,  
kterým došlo ke zrušení povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle ustanovení 
§ 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o loteriích"), a to na adrese hlavní třída 557/89,  
Ostrava - Poruba, a dále rozhodnutí č. j.: MF-58968/3/2013/34 ze dne 7. listopadu 2013, 
kterým došlo ke zrušení povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle ustanovení 
§ 50 odst. 3 zákona o loteriích, a to na adresách Ahepjukova 2859/9, Ahepjukova 3041/10,  
Nádražní 13/143, Nádražní 26, Nádražní 46, Nádražní 181, Náměstí Republiky 1562/1, 
Sokolská 2, Střelniční 6, Vitězná 2 a Wattova 2, Ostrava.  

 Výše uvedená rozhodnutí dosud nenabyla právní moci, a to z důvodu podání rozkladů 
společností 3E PROJEKT, a.s. O podaných rozkladech rozhoduje ministr financí na základě 
návrhu rozkladové komise.  

 

  

 
 
 


