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Praha 15. 11. 2021 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 29. října 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
(N)a základě zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o poskytnutí následující informace: 
 
1) Počet osob, kterých se k aktuálnímu datu týká RVO - rejstřík vyloučených osob 
(celkem ze všdch důvodů) 
 
2) Počet osob, které se nechaly zapsat na základě vlastní vůle do RVO, tento počet 
poprosím od spuštění po měsících do dnešního dne (tedy vývoj v měsících, jak 
narůstal tento počet.). 
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
Ad1)  
 
Počet fyzických osob zapsaných v Rejstříku vyloučených osob (dále jen „RVO“) ke 
dni  3. 11. 2021 byl 193 830. 
 
Počet fyzických osob zapsaných v RVO se v čase mění s ohledem na vznik či zánik 
důvodu pro vyloučení. 
 
Ad 2) 
 
Fyzické osoby mohly zažádat o zápis do RVO ode dne 15. 9. 2020. Provozovatelé měli 
povinnost fyzické osoby zapsané v RVO nevpustit do herního prostoru a neumožnit 
jim zřízení nebo používání uživatelského konta ode dne 20. 12. 2020. 
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Počty osob zapsaných na základě vlastní žádosti jsou v níže uvedené tabulce: 
 

Stav ke dni 

Počet osob 
zapsaných 
na žádost 

15.09.2020 0 

01.10.2020 36 

01.11.2020 106 

01.12.2020 149 

01.01.2021 306 

01.02.2021 579 

01.03.2021 739 

01.04.2021 885 

01.05.2021 1009 

01.06.2021 1122 

01.07.2021 1298 

01.08.2021 1479 

01.09.2021 1645 

01.10.2021 1771 

03.11.2021 1970 
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