
 
1. Porušení kterých ustanovení právních předpisů bylo státními orgány zjištěno, kdo je porušil, 

v jakém řízení, jakým mechanismem, v jakém časovém období a v jakém rozsahu? 
2. Jak zjištěné porušení právních předpisů ovlivnilo procesy vydávání osvědčení  

o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), resp. také zda mělo vliv na 
počet povolených VHP a roční výsledek z provozování VHP? 

3. Jaké opatření či řízení, a kterým státním orgánem, byla realizována k nápravě zjištěného 
porušení právních předpisů a jaké sankce byly viníkům uloženy? 

4. V jakém rozsahu bylo uplatněno ust. § 2 odst. 3 správního řádu? 
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 V Praze dne 22. 10. 2015 

 
 Č. j.: MF-47351/2015/10-4/2002 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 Na Ministerstvo financí bylo dne 14. října  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací:  
 

1. Porušení kterých ustanovení právních předpisů bylo státními orgány zjištěno, kdo je 
porušil, v jakém řízení, jakým mechanismem, v jakém časovém období a v jakém 
rozsahu? 

2. Jak zjištěné porušení právních předpisů ovlivnilo procesy vydávání osvědčení  
o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), resp. také zda 
mělo vliv na počet povolených VHP a roční výsledek z provozování VHP? 

3. Jaké opatření či řízení, a kterým státním orgánem, byla realizována k nápravě 
zjištěného porušení právních předpisů a jaké sankce byly viníkům uloženy? 

4. V jakém rozsahu bylo uplatněno ust. § 2 odst. 3 správního řádu? 
 
 K tomu Vám sděluji následující: 
 
 Ad 1)  
 Nebylo zjištěno porušení žádných ustanovení právních předpisů. 
 
 Ad 2)  
 Jak již vyplývá z odpovědi Ad 1) nedošlo k žádnému ovlivnění procesu vydávání 
osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů a tudíž nedošlo ani k žádnému 
ovlivnění počtu povolovaných VHP ani ročního výsledku z provozování VHP. 
 
 Ad 3)  
 Jak již vyplývá z odpovědi Ad 1 nebyla přijata žádná opatření ani uloženy žádné 
sankce. 
 Ad 4)  
 S ohledem na odpovědi uvedené v Ad 1-3 nebylo uplatněno ust. 2 odst. 3 správního 
řádu v žádném rozsahu. 
 
 Ministerstvo financí ke shora uvedeným odpovědím podává níže uvedené vysvětlení: 
 



 Ministerstvo financí, s využitím informací dostupných v době Vašeho podání ve věci 
maximálních limitů vkladu/sázky u loterií a jiných podobných her provozovaných 
prostřednictvím výherních hracích přístrojů, v minulosti dospělo k závěru, že se bude Vaším 
podnětem podaným v kontextu  konceptu tzv. „horní hry“ zabývat, neboť informace uvedené 
ve Vašem  podnětu považovalo za dostatečně důvodné.  
 
 Z výše uvedeného důvodu tak Ministerstvo financí realizovalo celou řadu odborných 
konsultací nejen se zástupci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., ale i se zástupci 
pověřených autorizovaných osob. 
 
 Z jednání vyplynuly následující závěry: 
 
 V souladu s § 1 odst. 2 větou první zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) se loterií nebo 
jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která 
zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. 
 
 V souladu s § 17 odst. 3 zákona o loteriích se za jednu hru považuje ukončený proces, 
při kterém se po jednom spuštění uvede VHP do režimu hry a nejpozději před ukončením této 
hry se odečte z ukazatele peněz sázka na jednu hru. Ukazatel peněz zobrazuje výši finančních 
prostředků vložených hráčem do hry. Z těchto vložených finančních prostředků mohou být 
následně realizovány jednotlivé sázky. Dle § 17 odst. 4 zákona o loteriích nejvyšší vsazená 
částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách  
a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč, u výherních 
hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu. 
 
 Při provozování tzv. „horní hry“ se při sázce odečte z ukazatele peněz částka, která 
svou výší odpovídá maximální možné výši sázky uvedené v § 17 odst. 4 zákona o loteriích. 
Vzhledem ke skutečnosti, že nelze považovat prostředky shromážděné v tzv. „horní hře“  
za prostředky, které vložil účastník (sázející) do hry, neboť nedochází k odečtení ekvivalentní 
částky z ukazatele peněz tak, jak předpokládá § 17 odst. 3 zákona o loteriích, nedochází při 
tzv. „horní hře“ k porušení podmínek stanovených v § 17 odst. 4 zákona o loteriích. Finanční 
prostředky zobrazené v tzv. „horní hře“ je proto nezbytné považovat za prostředky, jejichž 
původ lze shledat v kumulaci nevyplacených výher. Z výše uvedených důvodů tak použití 
nashromážděných prostředků z nevyplacených výher nelze považovat za sázku ve smyslu  
§ 17 odst. 3 zákona o loteriích. 
 
 Oprávnění k odbornému posuzování a osvědčování provozuschopnosti, včetně 
posuzování parametrů maximálních sázek dle typu herních režimů v souladu s § 17  
zákona o loteriích vyplývá z pověření Ministerstva financí č. j.: 34/61430/2011 ze dne 
27.6.2011.  
 
 Výše uvedené odborné závěry Ministerstvo financí nerozporuje.  
 
 Ministerstvo financí z výše uvedených důvodů neshledalo důvody pro zahájení 
správního řízení ve věci překročení stanovených limitů uvedených v § 17 odst. 4 zákona  
o loteriích. Z tohoto důvodu se pak odpovědi na Vámi položené otázky jeví jako 
bezpředmětné. 
 
 


