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Praha 25. 6. 2018   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 
5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 11. června 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: 

b.1) Potřeboval bych znát celkový (absolutní) počet účinných obecně závazných 
vyhlášek regulujících provozování hazardních her od roku 2010 do roku 2018 na 
území České republiky a Ústeckého kraje, 
 
b.2) informace a data o absolutním počtu legálních provozovatelů hazardních her dle 
ZHH  a loterií a jiných podobných her dle ZoL na území statutárního města Ústí nad 
Labem za roky 2010 až 2018, 
 
b.3) informace a data o absolutním počtu legálně provozovaných heren a kasin 
provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města 
Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad 
Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO 
Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018, 
 
b.4) informace a data o počtu nelegálně provozovaných heren a kasin provozujících 
hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem  
a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO 
Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - 
Severní Terasa) za roky 2010 až 2018, 
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b.5) data, statistické údaje o počtu videoloterijních terminálů (VLT), výherních hracích 
strojů (VHS), elektronických herních zařízení (EHZ) a počtu všech technických 
zařízení  na území České republiky a Ústeckého kraje. 
 
Statistická data nemusí být vymezena jen podle roků 2010 až 2018. Jestliže by však 
k tomuto období data existovala, bylo by to velmi užitečné. Může tedy jít jen  
o nejaktuálnější data, vývoj v pětiletém nebo desetiletém období, vždy ale k 
nejaktuálnějšímu datu. Statistická data budu zapracovávat do bakalářské práce.   
 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje 
následující informace: 

 

Ad 1) 

Ministerstvo eviduje 1166 obecně závazných vyhlášek regulujících provozování na 
území České republiky. V příloze Vám zasíláme přehled evidovaných obecně 
závazných vyhlášek (z poskytnutého přehledu tak získáte i informace vztahující se 
pouze k Ústeckému kraji). 

 

Ad 2) 

K tomuto dotazu Vám ministerstvo sděluje, že na svých níže uvedených 
internetových stránkách od roku 2013 pravidelně zveřejňuje údaje o počtu legálních 
provozovatelů hazardních her, povolených zařízení povolených podle zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zároveň přehled technických 
zařízení povolených obecními úřady podle zákona o hazardních hrách: 
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky. 

Údaje za roky 2010 - 2013 Vám ministerstvo zasílá v příloze dopisu. 

Údaje za zbývající roky zveřejněné na internetových stránkách ministerstva týkající 
se provozovatelů provozujících hazardní hry se vztahují pouze k území celé České 
republiky. K poskytnutí informací vztahujících se k počtu provozovatelů na území 
města Ústí nad Labem by znamenalo data dále zpracovávat a zkoumat, zda ve 
vybraných letech měl konkrétní provozovatel provozovnu na území tohoto města.  
Z tohoto důvodu ministerstvo požaduje úhradu nákladů za vyhledání požadovaných 
informací, viz Oznámení o výši úhrady úhrady za poskytnutí informací podle § 
17 odst. 3 Zákona v bodu 5) tohoto dopisu. 

 

Ad 3)  
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K počtu legálně provozovaných heren a kasin na území statutárního města Ústí nad 
Labem v dělení za jeho jednotlivé městské obvody za roky 2010 až 2018 
ministerstvo uvádí, že nemá tato data uceleně zpracována. Poskytnutí 
požadovaných informací v takovém členění, v jakém požadujete, je spojeno  
s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. V případě, že by Váš zájem na 
poskytnutí těchto informací trval, bylo by vhodné uvést, zda požadujete rovněž 
uvedení míst, kde docházelo k provozování v tzv. zvláštním provozním režimu 
(restaurace, bary apod.), aby ministerstvo mohlo případně vyčíslit výši požadované 
úhrady nákladů za vyhledání požadovaných informací.  

Informace o herních prostorech (herny a kasina) povolených příslušným městským 
úřadem podle zákona č. 186/2018 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou od roku 2013 dostupné na internetových stránkách Ministerstva 
financí, viz odkaz v bodu 2). 

 

Ad 4)  

K bodu 4) Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Působnost ministerstva je 
vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona 
vyplývá, že ministerstva a ostatní ústřední správní úřady řeší zejména úkoly 
koncepčního charakteru a další záležitosti obecnějšího významu. Veřejná správa v 
České republice je formována principem decentralizace, kdy mohou jednotlivé 
subjekty – v rámci působnosti a pravomoci svěřené jim právním předpisem – 
rozhodovat samostatně, z vlastní iniciativy, bez zásahů centrálního subjektu a také 
principem dekoncentrace, kdy je výkon veřejné správy rozdělen na více jednotek v 
rámci organizační struktury jednoho subjektu veřejné moci. 
 
Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, 
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
 
Vzhledem k tomu, že dozor nad dodržováním zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, a projednávání přestupků v oblasti hazardních 
her spadá do působnosti celních úřadů, nevztahuje se Vaše žádost v tomto bodě  
k působnosti Ministerstva financí. Obraťte se proto na věcně a místně příslušný 
orgán, tj. Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4. 

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 
Vaši žádost o poskytnutí informací v tomto bodě o d k l á d á. 

 
Ad 5) 
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Ohledně údajů o počtu všech technických zařízení (povolených dle zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v dělení podle tohoto zákona) 
na území České republiky a Ústeckého kraje ministerstvo uvádí, že tyto údaje jsou 
v období od dubna 2013 (stav ke dni 30. 4. 2013) pravidelně zveřejňovány  
na internetových stránkách ministerstva, viz odkaz v bodu 2). V průběhu roku 2014 
byla do těchto přehledů rovněž přidána informace o tom, v jakém konkrétním kraji  
se technické zařízení nachází. 

Z dřívějších přehledů však není znatelná informace o tom, v jakém kraji je konkrétní 
technické zařízení umístěno. Data od roku 2010 až do roku 2013 nebyla uceleně 
zpracována ani pro Českou republiku, ani pro Ústecký kraj. Ke kompletnímu 
poskytnutí informací tak, jak je v tomto bodu specifikujete, bude potřeba projít celou 
databázi povolení vydaných Ministerstvem financí. 

Podle sdělení věcně příslušného odboru (odbor 34 - Státní dozor nad hazardními 
hrami) se v tomto případě jedná o vyhledání objemného množství dat, s jejichž 
zjišťováním je spojená značná administrativní zátěž. K poskytnutí požadovaných 
informací bude třeba prohledat celou databázi ministerstvem vydaných povolení, 
získané informace z nich extrahovat a dále pak souhrnně zpracovat do požadované 
formy.  

S ohledem na výše uvedené si vyřízení Vaší žádosti v části tohoto bodu a v části 
budu 2) vyžádá práci jednoho odborného referenta odboru 34 po dobu 6 hodin.  

Dle ustanovení § 17 odst. 3 Zákona Vás proto vyzýváme k úhradě částky 2 100,- Kč 
na účet Ministerstva financí. Bankovní spojení pro tyto účely je následující:  
č. ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol: 11180628. Uvedená výše nákladů 
vynaložených v souvislosti s vyřízením Vaší žádosti vychází ze Sazebníku úhrad 
Ministerstva financí, konkrétně byla stanovena jako násobek 6 hodin práce jednoho 
odborného referenta příslušného odboru a částky 350,- Kč za každou započatou 
hodinu vyhledávání. Sazebník úhrad je k dispozici na elektronické úřední desce 
ministerstva přístupné na webových stránkách ministerstva www.mfcr.cz. 

Výše uvedenou částku uhraďte, prosím, do 60 dnů ode dne, kdy Vám bude 
doručeno toto oznámení. V opačném případě Ministerstvo financí část Vaší žádosti  
v těchto bodech odloží. 

Proti výši úhrady můžete podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) Zákona podat do 
30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení stížnost ministru financí, Letenská 15, 
118 10 Praha 1 – Malá Strana, prostřednictvím Ministerstva financí, Letenská 15, 
118 10 Praha 1 – Malá Strana. 

Údaje o počtu výherních hracích přístrojů povolených příslušnými obecními úřady  
a počtech provozovatelů těchto výherních hracích přístrojů ministerstvo nemá  
k dispozici a tudíž ani nejsou zahrnuty ve zveřejněných přehledech, jelikož obce 
nemají povinnost tyto informace ministerstvu předávat. Ministerstvo Vám tedy 
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doporučuje za účelem zjištění chybějících informací obrátit se na jednotlivé obce, 
které povolení vydaly. Z tohoto důvodu ministerstvo část Vaší žádosti v bodu 5)  
o d k l á d á. 
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