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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 28. dubna 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: 

"Na adrese Studánky 89, 382 73 Vyšší Brod je provozováno kasino Blue Casino, 
které provozuje společnost Blue bar s.r.o., IČ 27658741, se sídlem Libušská 319, 
140 00 Praha 4 (webové stránky provozovatele: http://www.bluecasino.eu/).  
S ohledem na existenci zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. dříve účinného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích  
a jiných podobných hrách, se domnívám, že dané kasino musí disponovat určitými 
povoleními ke své činnosti či k provozování jednotlivých zařízení pod jeho střechou. 
 
Touto cestou žádám o poskytnutí informace v podobě výčtu všech povolení  
či správních rozhodnutí, která byla dle uvedených zákonů a jejich prováděcích 
předpisů udělena, resp. vydána z Vaší strany ve vztahu k provozovateli dotyčného 
kasina či kasinu samotnému (změnil-li se za dobu existence kasina provozovatel),  
a to vč. spisové značky, názvu, dne vydání a uvedení doby, na kterou bylo povolení, 
resp. správní rozhodnutí vydáno." 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Pro daný herní 
prostor a pro daného provozovatele je platné povolení k umístění herního prostoru 
ev. č. 545848/2019/0007-1 viz příloha první list tabulky „ZHH – povolení obce“ 
(příznak platné). Současné povolení k umístění herního prostoru je vedeno na 
adresu Studánky 89 a 90. V příloze rovněž zasíláme historii vydaných povolení  
k umístění herního prostoru podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v 
platném znění (dále jen "ZHH") na této adrese viz první list tabulky „ZHH – povolení 
obce“ (příznak zrušené). Dříve na této adrese byl držitelem povolení provozovatel 
Paradise Casino Admiral, a.s. (25336991).   
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Na prvním listu „ZHH – povolení obce“ jsou všechna povolení na tuto adresu  
dle ZHH, u každého je rovněž uvedeno č.j. základního povolení Ministerstva financí, 
na jehož základě bylo povolení k umístění herního prostoru vydáno.   

Na druhém listu „ZHH – základní povolení“ jsou uvedena základní povolení a jejich 
změny, která byla vydána provozovatelům, kteří provozovali herní prostor na základě 
povolení k umístění herního prostoru podle ZHH na uvedené adrese (obchodní 
společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. a Blue bar s.r.o.). Na tomto listu datum 
zrušeno vyjadřuje datum „přechodu“ na změnové základní povolení. Koncepce 
vydávání licencí podle ZHH je taková, že Ministerstvo financí vydává základní 
povolení k provozování vybraného druhu hazardní hry (např. pro technickou hru 
nebo živou hru) a obec, na jejímž území má být herní prostor umístěn, vydává 
povolení k umístění herního prostoru (herna nebo kasino). Povolení k umístění 
herního prostoru nemůže být vydáno bez vydaného základního povolení pro druh 
hazardní hry, která má být v herním prostoru provozována. Pokud provozovatel žádá 
o změnu vydaného povolení a této změně je vyhověno, dochází ke zrušení 
předchozího rozhodnutí a nahrazení novým – proto např. u druhého listu je 
naznačeno několik zrušených rozhodnutí, neboť předchozí rozhodnutí bylo 
nahrazeno novým, změnovým rozhodnutí (předchozí je tak evidováno jako zrušené).  

Třetí list tabulky obsahuje přehled vydaných povolení podle zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném ke dni jeho zrušení (dále jen 
„ZOL“), vztahující se k dané adrese. Koncepce povolování byla podle předchozího 
zákona odlišná, neboť k jednomu hernímu prostoru neexistovalo právě jedno 
povolení, ale oprávnění k provozování mohlo plynout z více vydaných povolení. 
Konec platnosti povolení na listu „ZOL“ vyjadřuje konec povolení a v případě 
rozhodnutí o doplnění nebo změně či jiné změně vyjadřuje datum konce 
„kmenového“ povolení dle ZOL, které bylo měněno nebo doplňováno. 
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