
Vážený pane, 
 
dne 21.6.2013 mi přišla od Vás odpověď (č.j.:MF-61627/1/2013/34, PID:MFCR3XGLPF)  
na náš podnět k zahájení řízení o zrušení povolení provozu VLP a jiných podobných her v našem 
městě. Ve Vaší odpovědi nás informujete mimo jiné o tom, že byla zahájena správní řízení  
o zrušení těchto povolení, která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou č.6/2011 našeho 
města Nového Boru. 
 
Na naše telefonické dotazy nám bylo zodpovězeno, že nám nemůže být nic o průběhu řízení 
sděleno. Proto Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informací,  
jak probíhá rušení vámi povolených výherně hracích zařízení v Novém Boru. 
 
Náš zájem je, aby hrací automaty z našeho města zmizely co nejdříve a neprodlužoval se záměrně 
jejich provoz až do konce roku 2014, kdy musí zmizet jednoznačně. Za petiční výbor a všechny 
občany našeho města, kteří jsou proti hazardu a podepsali naši petici v prosinci 2011. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 16.10. 2013 
                   Č. j.: MF-103754/2013/10/1511IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Dne 14. října 2013 obdrželo Ministerstvo financí, jejímž obsahem byla žádost o poskytnutí 
informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích"), o průběhu rušení Ministerstvemfinancí 
povolených výherních hracích zařízení na území města Nový Bor. 
 
Ministerstvo financí žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písmo d) zákona  
o informacích poskytuje následující informace o průběhu správních řízení, jejichž předmětem 
je rušení Ministerstvem financí vydaných povolení k provozování loterií a jiných podobných 
her, která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Nový Bor č. 6/2011, o zákazu 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor. 
 
Ministerstvo financí v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990, Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lotemí zákon") a v souladu  
s nálezem Ústavního soudu pt. ÚS 6/13 zahájilo správní řízení o zrušení povolení  
k provozování loterií a jiných podobných her (dále jen "správní řízení o zrušení povolení"), 
která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami měst a obcí. V případě města Nový Bor 
byla zahájena správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her 
pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou města Nový Bor č. 6/2011, o zákazu provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Nový Bor. 
 
Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje v intencích 
zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen "správní řád") a rozhodnutí ve věci 
správních řízení o zrušení povolení vydá, jakmile budou shromážděny veškeré podklady  
pro rozhodnutí a budou naplněna procesní práva všech účastníků řízení. 
 
Rozhodnutí ve věci bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno pouze účastníkovi řízení, 
tedy provozovateli, a dotčenému orgánu, tedy městu Nový Bor. 


