
Žádám Vás o poskytnutí dat o počtu a rozložení (adres) VHP v jednotlivých obcích ČR za roky 
2012, 2013 a 2014 (vždy k 31. 12.), které povolují obce. Dále bych Vás rád požádal o seznam 
všech provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů 
hazardu v režimu kasina na území České republiky a seznam všech provozoven, které provozují 
loterie, sázkové hry a jiné druhy hazardu v režimu herny na území České republiky, a to vše za 
rok 2014. Prosím, aby seznamy provozoven byly poskytnuty ve formátu s koncovkou xls. 
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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  
 

 
Vážený pane, 
na Ministerstvo financí bylo dne 5. ledna 2015 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: 
"Žádám Vás o poskytnutí dat o počtu a rozložení (adres) VHP v jednotlivých obcích ČR za roky 
2012, 2013 a 2014 (vždy k 31. 12.), které povolují obce. Dále bych Vás rád požádal o seznam všech 
provozoven (=adres), které mají oprávnění k provozu loterií, sázkových her a jiných druhů hazardu v 
režimu kasina na území České republiky a seznam všech provozoven, které provozují loterie, 
sázkové hry a jiné druhy hazardu v režimu herny na území České republiky, a to vše za rok 2014. 
Prosím, aby seznamy provozoven byly poskytnuty ve formátu s koncovkou xls.". 
K části žádosti o poskytnutí informací týkajících se provozování VHP Vám Ministerstvo financí 
opakovaně sděluje, že dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, vydává povolení k provozování výherních 
hracích přístrojů pro svůj územní obvod obec a Ministerstvo financí tedy nedisponuje žádnými 
přehledy o provozovaných výherních hracích přístrojích povolených obcemi. Zbývající požadované 
přehledy Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 
 


