
 
 
v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. si dovoluji požádat o poskytnutí kopie rozhodnutí  
o udělení licence společnosti BANCO - CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Praha l,  
Na Příkopě 959/27, PSČ 11000, k provozování sázkových her provozovaných ve zvláště k tomu 
určených hernách (kasinech) podle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb. 
 
Na základě výzvy povinného subjektu upřesňuji podanou žádost tak, že žádám o poskytnutí kopie 
rozhodnutí o udělení licence pro provozovny umístěné na adresách: 
− Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1; 
− U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1. 
 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 9.11. 2015 

 
 Č. j.: MF-48835/2015/10-8/2086 IK 
  

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 23. října  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: 
 
"v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. si dovoluji požádat o poskytnutí kopie rozhodnutí  
o udělení licence společnosti BANCO - CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Praha l,  
Na Příkopě 959/27, PSČ 11000, k provozování sázkových her provozovaných ve zvláště  
k tomu určených hernách (kasinech) podle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb. 
 
Na základě výzvy povinného subjektu upřesňuji podanou žádost tak, že žádám o poskytnutí 
kopie rozhodnutí o udělení licence pro provozovny umístěné na adresách: 
− Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1; 
− U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1." 
 
 Požadovaná rozhodnutí o povolení k provozování sázkových her v kasinu dle § 2 
písm. i) loterního zákona vydané provozovateli pro adresy Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1 
a U Obecního domu 660/3, 110 00 Praha 1 Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 
 


