
Dle ustanovení § 13 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám  
o poskytnutí informace, zda rozhodnutí č.j. MF-60247/2013/34 ze dne 4.9.2013, rozhodnutí  
č.j. MF-60262/2013/34 ze dne 10.9.2013, nabylo právní moci. V případě, že předmětná 
rozhodnutí nenabyla právní moci, žádám o sdělení dalšího postupu ze strany Ministerstva financí 
a určení časového horizontu, do kdy budou interaktivní videoloterní terminály zrušeny. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Dne 8.1.2014 obdrželo Ministerstvo financí písemnost, 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 rozhodnutích 
vedených pod č.j. MF-60246/2013/34, č.j. MF-60247/2013/34 a MF-60262/2013/34. 
Konkrétně, zda tato rozhodnutí nabyla právní moci a v případě, že právní moci doposud 
nenabyla, pak požádalo o sdělení, jaký bude další postup ze strany Ministerstva financí  
a určení časového horizontu, ve kterém budou interaktivní videoloterní terminály zrušeny. 
Ministerstvo financí žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona  
o informacích poskytuje následující informace. 
Ministerstvo financí vydalo ve správních řízeních vedených pod č.j. MF-60246/2013/34, 
č.j. MF-60247/2013/34 a MF-60262/2013/34 rozhodnutí ve věci, přičemž všichni 
provozovatelé loterií a jiných podobných her využili svého procesního práva a proti vydaným 
rozhodnutím podali rozklad. Vzhledem k uvedenému nejsou tato rozhodnutí o zrušení 
povolení k provozování loterií a jiných podobných her doposud pravomocná. V daných 
správních řízení dospělo Ministerstvo financí k závěru, že není přípustný postup dle 
ustanovení § 87 správního řádu a rozklady předalo rozkladové komisi k vypracování návrhu 
rozhodnutí ministra financí. 
Ministerstvo financí zahájilo z moci úřední v rámci správních řízení o zrušení povolení přes 
jedenáct set správních řízení, přičemž provozovatelé loterií a jiných podobných her využívají 
svých procesních práv a vydaná rozhodnutí (nejen rozhodnutí ve věci samé, ale také usnesení 
vydaná v průběhu vedení správního řízení) napadají, v souladu s ustanovením § 81 ve spojení 
s ustanovením § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), rozkladem. Na základě výše uvedeného eviduje Ministerstvo financí  
v současné době více než devět set rozkladů, z čehož lze dovodit, že Ministerstvo financí 
může jen velmi těžce predikovat konkrétní datum nabytí právní moci daných rozhodnutí. 
Závěrem bych Vás chtěl s plnou odpovědností ujistit, že Ministerstvo financí vynakládá 
veškeré úsilí směřující k ukončení správních řízení o zrušení povolení v co nejkratším 
možném termínu a současně nadále pracuje na legislativním řešení problematiky rušení 
povolení, která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami obcí. 
  
 
 


