
Naše město má schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o regulaci provozování 
některých sázkových her, loterii a jiných obdobných her na území města., která je platná  
od 11.5.2012. Je v ní článek 4 o časovém určení provozu her od 18.00 do 24.00 h. 
Žádáme Vás o sděleni, které povolené NT, EMR a LLS v našem obvodu nejsou v souladu s výše 
uvedenou vyhláškou a.to ve formátu: číslo povolení, výrobní číslo přístroje, obec, ulice,  
typ činnosti, provozovatel, povoleno do. 
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                   V Praze dne 10.6.2014 
                   Č. j.: MF-44465/2014/21/688IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
 Na Ministerstvo financí bylo dne 27. května 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádala jste o poskytnutí následujících informací: 
 
 "Naše město má schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o regulaci 
provozování některých sázkových her, loterii a jiných obdobných her na území města., která 
je platná od 11.5.2012. Je v ní článek 4 o časovém určení provozu her od 18.00 do 24.00 h. 
Žádáme Vás o sděleni, které povolené NT, EMR a LLS v našem obvodu nejsou v souladu  
s výše uvedenou vyhláškou a.to ve formátu: číslo povolení, výrobní číslo přístroje, obec, 
ulice, typ činnosti, provozovatel, povoleno do." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. V současné době existují dva druhy 
povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Prvním druhem jsou povolení,  
u kterých Ministerstvo financí dříve schvalovalo návštěvní řády provozoven. Tato povolení 
jsou v současné době předmětem správních řízení o změnu povolení, kdy cílem těchto 
správních řízení je jejich uvedení do souladu se současným zněním zákona č. 202/1990 Sb.,  
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „loterní 
zákon“). S ohledem na uvedené je nutno uvést, že je  pravdou, že v současné době dochází  
k provozování loterií a jiných podobných her v rozporu s čl. 4 OZV č. 2/2012,  
avšak provozovatelé těchto loterií a jiných podobných her nadále disponují platným 
povolením. Ministerstvo financí dále upozorňuje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/11  
ze dne 27. září 2011, který konstatuje, že „obec není oprávněna nerespektování obecně 
závazné vyhlášky sankcionovat vůči provozovatelům, neboť ti jednají v důvěře v existující  
a dosud platné akty státu (rozhodnutí o povolení vydaná Ministerstvem financí).“  
 
 Ministerstvo financí v polovině roku 2012 přistoupilo ke změně rozhodovací praxe 
a vložilo do povolení k provozování loterií a jiných podobných her novou podmínku,  
která provozovateli ukládá povinnost, že pokud obec, na jejímž území jsou technická zařízení 
umístěna, upravuje v souladu s § 50 odst. 4 zákona nebo § 10 písm. a) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhláškou časové určení pro provozování loterií a jiných podobných her, je provozovatel 
povinen provozní dobu uvést do souladu s tímto časovým určením. Kontrolu nad 
dodržováním obecně závazné vyhlášky pak provádí příslušné orgány obce.  
  
 S ohledem na shora uvedené a ve smyslu nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 22/11  
ze dne 27. září 2011 Ministerstvo financí uvádí, že pokud provozovatelé disponují povoleními 



k provozování loterií a jiných podobných her vydanými před polovinou roku 2012, disponují 
platnými povoleními. 
 
 
 
 
 


