Změny v rozhodnutích o povolení provozování a umístění nových
technických zařízení dle § 2 písm. l ), § 2 písm. n) a § 50 odst. 3 zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)


Pojem „herní středisko“ nahrazen termínem „místa, která splňují podmínky
zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 10 zákona“
Vzhledem ke skutečnosti, že pojem „herní středisko“ nevystihoval s dostatečnou
přesností všechny náležitosti míst, která splňují podmínky zvláštního provozního
režimu dle § 17 odst. 10 zákona, přistoupilo Ministerstvo financí v rámci průběžného
zdokonalování své rozhodovací praxe k zpřesnění terminologie užívané v rámci svých
rozhodnutí.



Ministerstvo již nebude schvalovat návštěvní řády jednotlivých provozoven.
Jelikož návštěvní řád již nebude součástí rozhodnutí Ministerstva financí, nevzniká
žadateli povinnost předkládat tento interní dokument jako přílohu ke své žádosti.
Provozovatel bude však nadále povinen tento dokument vyhotovit a umístit na
viditelném místě příslušného herního prostředí.



Provozní doba příslušné provozovny musí být v souladu s obecně závaznou
vyhláškou obce, na jejímž území je technické zařízení umístěno.
Ve spojitosti s novým přístupem Ministerstva financí k návštěvním řádům je nutné
uvést též do souladu další povinnosti provozovatele ve vztahu k provozní době
jednotlivých technických zařízení. V případě, že obec, na jejímž území je technické
zařízení umístěno, 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 technických zařízení uvést do souladu s tímto
časovým určením. Bude tak na provozovateli samotném zajistit soulad provozní doby
s obecně závaznou vyhláškou konkrétní obce. Tímto postupem Ministerstvo financí
reaguje na bod 38. nálezu Ústavního soudu Pl.ÚS 22/11 ze dne 27.10.2011.



Osoby odpovědné za zákaz hry osob mladších 18 let a oprávněné jednat s orgány
státního dozoru
Nově bude nedílnou součástí rozhodnutí o povolení provozování technických zařízení
též výčet osob odpovědných za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let
a oprávněných jednat s orgány státního dozoru. Zařazení tohoto výčtu plně odpovídá
přiměřené aplikaci § 19 odst. 1 písm. e) zákona, kterou Ministerstvu financí ukládá
§ 50 odst. 3 zákona. Případné změny takových osob pak budou spojeny s žádostí
o změnu příslušného povolení.



Název provozovny
Oproti původním rozhodnutím, nebude již do výroku rozhodnutí začleněn název
provozovny. V důsledku této praxe nebude již nutné žádat o změnu povolení v případě
změny názvu provozovny. Název však bude dále v rámci povolovacího řízení od
žadatele nadále vyžadován jako součást žádosti a jeho změna bude nově podléhat
oznamovací povinnosti ve vztahu k Ministerstvu financí a to ve lhůtě 7 dnů před
předpokládanou účinností této změny.
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Zvláštní provozní režim dle § 17 odst. 10 zákona – pouze 4 herní místa !
V rámci nových rozhodnutí dojde k úpravě ustanovení týkajícího se provozování
technických zařízení v místech splňujících podmínky zvláštního provozního režimu
dle § 17 odst. 10 zákona. Dle nové úpravy vycházející z přiměřené aplikace ustanovení
§ 17 odst. 8 zákona bude v těchto místech možné provozovat nejvýše 4 povolené
přístroje a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 zákona. Na základě tohoto ustanovení
„…se pro účely zákona rozumí jednotlivé herní místo
a) povoleného výherního hracího přístroje,
b) povoleného koncového interaktivního videoloterního terminálu,
c) povoleného lokálního loterního systému,
d) jiného technického herního zařízení povoleného dle § 50 odst. 3 zákona.“



Herní plány uvnitř technických zařízení
V rámci provozování loterií a jiných podobných prostřednictvím technických zařízení
bude možné umisťovat herní plány jednotlivých her tzv. „dovnitř“ těchto technických
zařízení v elektronické podobě ve znění schváleném Ministerstvem financí.



Nové požadavky na přílohy k žádosti o povolení
Vzhledem ke změně rozhodnutí bylo Ministerstvo financí povinno upravit též seznam
příloh.
1. Novinkou je v tomto směru prohlášení žadatele, v jakém typu provozovny (kasino,
herna, místo splňující podmínky zvláštního provozu dle § 17 odst. 10 loterního
zákona) budou technická zařízení provozována, které nahrazuje dosavadní kolaudační
rozhodnutí.
2. S ohledem na skutečnost, že nová rozhodnutí budou obsahovat též výčet osob
odpovědných za dodržování zákazu hry osob mladších 18 let resp. oprávněné jednat
s orgány státního dozoru, bude nově obligatorní přílohou též seznam těchto
pověřených osob, přičemž tyto osoby svým podpisem stvrdí souhlas s takovým
pověřením.
3. V souvislosti s upraveným ustanovením rozhodnutí o počtu technických zařízení
provozovaných v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle
§ 17 odst. 10 zákona bude žadatel povinen předložit prohlášení o tom, že v těchto
místech nebudou schválením žádosti provozovány více než 4 povolené přístroje
a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 loterního zákona (viz. výše).
4. Na základě novely zákona č. 300/2011 Sb. byl do zákona nově začleněn § 50 odst. 5
zákona. Z tohoto důvodu bude žadatel povinen předložit prohlášení o tom, že
technická zařízení nebudou provozována v budovách, v nichž je provozování loterií a
jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 loterního zákona. Jedná se
konkrétně o budovy škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a o
budovy, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo
činnost registrovaných církví či náboženských společností.
5. Pokud jde o výpis z osvědčení o provozuschopnosti, pak bude v rámci nových
žádostí vyžadována pouze kopie tohoto výpisu.
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