1) Počty výherních hracích přístrojů v jednotlivých obcích, jejichž povolení k provozování
vydaly samy obce (k 31. 12. 2014) – nejlépe včetně konkrétních adres provozoven
a provozovatele;
2) Herní adresy a počty všech povolených hracích přístrojů (VHP, VLT, EMR, LLS, ad.)
Ministerstvem financí, tak přístrojů povolených obcemi či kraji, a to včetně provozovatele, vždy
ke konci kalendářního roku (tj. k 31. 12.) – pro roky 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Pokud by
bylo možné poskytnout tyto seznamy i pro dřívější období, byl bych velmi vděčný.
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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
Na Ministerstvo financí bylo dne 31. srpna 2015 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací:
"1) Počty výherních hracích přístrojů v jednotlivých obcích, jejichž povolení k provozování vydaly
samy obce (k 31. 12. 2014) – nejlépe včetně konkrétních adres provozoven a provozovatele;
2) Herní adresy a počty všech povolených hracích přístrojů (VHP, VLT, EMR, LLS, ad.)
Ministerstvem financí, tak přístrojů povolených obcemi či kraji, a to včetně provozovatele, vždy ke
konci kalendářního roku (tj. k 31. 12.) – pro roky 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. Pokud by bylo
možné poskytnout tyto seznamy i pro dřívější období, byl bych velmi vděčný.
Dále žádám, aby poskytnuté přehledy byly ve formátu .xls, aby bylo možné s nimi dále pracovat."
Požadované informace Vám zasílám v příloze tohoto dopisu..K požadavku poskytnout údaje
týkající se VHP i v rozsahu konkrétní adresy umístění jednotlivých technických zařízení Vám sděluji,
že údaji o konkrétních provozovnách Ministerstvo financí nedisponuje, neboť není dle zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, orgánem
příslušným k vydáním povolení pro provozování tohoto typu technického zařízení.

