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Praha 7. 2. 2019   
 
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 25. ledna 2019 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: 

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme 
nadepsanou povinnou osobu o informaci: 

a) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry  
od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, heren; 

b) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry  
od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, kasin; 

c) Kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin bylo povoleno v r. 2017, kolik v r. 2018  
a kolik v r. 2019, resp. kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin v těchto letech 
přizpůsobilo svou činnost na provozování hazardních her dle uvedeného zákona." 

Požadované informace Vám Ministerstvo financí poskytuje v níže uvedených 
tabulkách. Tabulky obsahují počty heren a kasin dle zákona č. 186/2016 Sb.,  
o hazardních hrách, ke dni 28. 1. 2019. Z důvodu souběhu povolení podle zákona  
č. 186/2016 a  podle zákona č. 202/1990 není možné zcela přesně určit počet 
herních prostorů, které se přizpůsobily zákonu o hazardních hrách. Níže je tedy 
přiložen i vývoj těchto herních prostorů v požadovaných letech s rozdělením, podle 
jaké právní úpravy byla technická zařízení nebo provozování sázkových her v kasinu 
povoleno. 
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Ad a) a b) 

Počet 
kasin 

Počet 
heren 

548 744 
 

Ad c) 

 Období Počet heren dle 
ZOL 

Počet kasin dle 
ZOL 

Počet heren dle 
ZHH 

Počet kasin 
dle ZHH 

leden 2017 3038 679 0 0 
leden 2018 1967 608 76 8 

prosinec 2018 416 117 795 548 
k 28. lednu 

2019 361 106 548 744 
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