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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 3. února 2018 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 informací v tomto znění: 
 
"Chci se zeptat proč se musím zaregistrovat při vstupu do herny i když nechci hrát ale jenom 
konzumovat nápoje.Požadují po mě registraci a pokud ne tak je mi odepřen vstup." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Povinnost identifikace,  
narozdíl od registrace k účasti na technické hře, se vztahuje na všechny návštěvníky herního 
prostoru, tedy i osoby, které se technické hry v herním prostoru neúčastní. Identifikaci  
je provozovatel povinen provádět při vstupu do herního prostoru, tedy do herny nebo kasina, 
ve kterých jsou provozovány hazardní hry na základě povolení k umístění herního prostoru 
vydaného obecním úřadem v souladu se zákonem o hazardních hrách. Návštěvník je tak  
při vstupu do herního prostoru povinen prokázat svoji totožnost. Způsob provádění 
identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí zákonem upravujícím některá opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Toto opatření bylo přijato 
zejména s ohledem na společenskou nebezpečnost hazardních her provozovaných v herním 
prostoru. 
 
 Podmínkou samotné účasti na technické hře je registrace, ta však není pro 
návštěvníky, kteří se nechtějí účastnit technické hry, povinná. Pro účely registrace je osoba 
žádající registraci v souladu s § 45 odst. 1 zákona o hazardních hrách povinna poskytnout 
provozovateli své identifikační a kontaktní údaje, jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření 
nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout. 
 
 
 
  
 


