
tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající  
se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon")  
v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona. 
Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry 
vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat 
dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: „Povolení podle 
odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona." 
Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická 
hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala povinnost 
registrace a nabídky sebeomezuiících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud ano, bude 
provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného podle zákona  
č. 202/1990 Sb.? 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 26. 6. 2017 

 
 PID: MFCR7XJTGJ 
 Č. j.: MF-18215/2017/10-4/11394 IK 
  

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

Vážení, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 13. června 2017 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 informací v tomto znění: 
 
"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající  
se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon")  
v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona. 
Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné 
hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo 
prodlužovat dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: 
„Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona." 
Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická 
hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala 
povinnost registrace a nabídky sebeomezuiících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud 
ano, bude provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného 
podle zákona č. 202/1990 Sb.?" 
 
 K tomu Vám Minsiterstvo financí sděluje následující informace. Ustanovení § 138 
odst. 1 č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění (dále jen „ZHH“) uvádí,  
že povolení k provozování loterií a jiných podobných her vydané podle loterního zákona 
nelze od 1. 1. 2017 rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti. Uváděné 
ustanovení však nezakazuje povolení vydaná podle loterního zákona měnit. Hlavním 
smyslem a účelem tohoto ustanovení je ve spojení s § 136 ZHH ponechat stávající povolení 
v platnosti po dobu uvedenou v povolení a zároveň zamezit obcházení nových podmínek 
stanovených ZHH prostřednictvím těchto povolení. Povolení vydaná podle loterního zákona 
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lze tedy měnit, ale pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k rozšíření oprávnění 
k provozování hazardních her z nich plynoucí, tak aby byl zachován smysl a účel tohoto 
ustanovení. Ustanovení § 136 odst. 3 ZHH mimo jiné uvádí, že provozovatel s povolením 
vydaným dle loterního zákona provozuje příslušnou hazardní hru podle loterního zákona  
a podle podmínek uvedených v povolení, kdy do roku od nabytí účinnosti ZHH musí splnit 
povinnosti podle § 44 až 48 ZHH. Za účelem splnění uváděných povinností musí dojít  
ke změně již vydaného povolení, spočívající především ve schválení nového herního plánu  
a doložení nové výstupní dokumentace k zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra 
provozována. Žádost o změnu povolení vydaného podle loterního zákona spočívající ve výše 
uvedeném bude v souladu s § 138 odst. 1 ZHH.     
 
 
  
 


