1. Kolik kusů 1lVT ke dni 1.3. 2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí (dále jen
Ministerstvo) k provozování v obci Jindřichov, PSČ 793 83.
2. Ohledně každého z výše uvedených kusů IVT žádám o sdělení informací uvedených
v jednotlivých sloupcích následující tabulky, přičemž informace o částkách ve sloupcích
E,F,G uveďte v českých korunách.

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257043399Fax: 257049272
V Praze dne 20.3. 2013
Č. j.: MF-41020/2013/10/483IK
Dne 5. března 2013 obdrželo Ministerstvo financí písemnost, jejímž obsahem byla žádost
o informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích“), konkrétně je žádána
informace:
1) kolik kusů IVT ke dni 1.3.2013 pravomocně povolilo Ministerstvo financí v obci
Jindřichov, PSČ 793 83;
2) ohledně každého kusu IVT uvedeným pod 1) sdělení informace uvedené v přiložené
tabulce, přičemž informace o částkách uvedených ve sloupci E,F,G mají být uvedeny v Kč.
Ministerstvo financí v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích
poskytuje žadateli následující informace:
ad 1) Ministerstvo financí ke dni 1.3.2013 pravomocně povolilo 3 ks IVT.
ad 2) Požadované údaje postupujeme v příloze. Ministerstvo financí žadatele informuje,
že došlo k přeoznačení sloupců tabulky, neboť v žádosti zmiňovaný sloupec F nebyl obsažen.
Tato skutečnost nemá žádný vliv na poskytnutí informace. K údaji o maximální povolené
výhře z 1 hry uvádíme, že tento údaj se liší podle her, kdy jejich výše je nastavena pro každou
jednotlivou hru, jejichž výčet je součástí herního plánu. Maximální výhru lze zpravidla získat
až při nejvyšší vsazené částce. U her umožňujících hru s kumulativní výší výhry je výše výhry
odvislá od aktuální hodnoty kumulativního součtu vložených prostředků v závislosti na počtu
hrajících a vyhrávajících účastníků hry. Tento údaj je uveden ve sloupci “F“ v postoupené
příloze.
Ministerstvo financí tímto sděluje, že v rámci požadovaných údajů není možné uvést údaj
o maximální povolené výši hodinové prohry. Ministerstvo financí tento údaj nemá
k dispozici, tj. není uveden v rozhodnutích o povolení loterie a jiné podobné hry. V loterním
zákoně je nejvyšší hodinová prohra používána pouze v případě jednoho segmentu her –
klasických výherních hracích přístrojů. Loterní zákon vyžaduje doložení provozuschopnosti
výherních hracích přístrojů, kdy testování této provozuschopnosti provádí v České republice
dvě autorizované osoby – Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. a Institut pro testování a
certifikaci, a.s. Obě tyto zkušebny vycházejí z praxe celosvětového zkušebnictví, které
předepisuje pro objektivní statistické vyhodnocení testování výherních hracích přístrojů
odehrání 100 000 her. Pouze tento vzorek je schopen exaktně doložit hodnotu výherního
podílu, včetně dalších požadovaných parametrů, a tím i zajistit rovné podmínky pro sázející a
provozovatele. Je zcela nepochybné, že 100 000 her nelze odehrát za jednu hodinu, a proto
jakákoli prohraná částka za tuto hodinu je kolísavým a statisticky nevýznamným parametrem.
Z tohoto důvodu tento institut do podmínek provozu IVT a dalších technických herních
zařízení nikdy nezakomponovalo.

JINDŘICHOV - informativní přehled povolených interaktivních videoloterních terminálů, stav k 1.3.2013
A
Rozhodnutí
Ministerstva
ze dne
30.10.2012
28.07.2011
27.05.2011

B
Číslo jednací
rozhodnutí
Ministerstva

C
Povolená adresa provozování

D
Firma provozovatele a IČ
provozovatele

MF-91781/2012/34
34/44727/2011
34/44729/2011

Jindřichov 50, Jindřichov
Jindřichov 92, Jindřichov
Jindřichov 92, Jindřichov

HELVET GROUP a.s., 27663361
TIPGAMES a.s., 26709112
TIPGAMES a.s., 26709112

E
F
Max. povolená Max. povolená
výše sázky na výše výhry z 1
1 hru
hry*
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

až 10.000.000 Kč
až 10.000.000 Kč
až 10.000.000 Kč

