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Stanovisko odboru 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

K POSTUPU PŘI OVĚŘENÍ POSKYTNUTÍ KAUCE
Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami vydává metodické
stanovisko pro správní orgány územně samosprávných celků k postupu při ověření
poskytnutí kauce podle § 99 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
ve znění pozdějších předpisů.

1. Úvod do problematiky
Na základě narůstajících dotazů obcí k postupu při ověřování poskytnutí kauce pro herní prostor
podle § 99 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZHH“) vydává Ministerstvo financí následující metodické stanovisko.
Předně je nutno uvést, že v souladu s § 114 písm. i) ZHH spravuje kauce Ministerstvo financí,
které je za tímto účelem eviduje v informačním systému SDSL, a to ve vztahu ke konkrétnímu
hernímu prostoru. Provozovatel tedy vždy musí Ministerstvu financí sdělit informaci, ke kterým
herním prostorům kauci poskytuje. Informaci o poskytnutí kauce poté Ministerstvo financí vloží
do informačního systému SDSL (dále jen „IS SDSL“) a po nabytí právní moci základního povolení
k provozování technické hry nebo živé hry ji zpřístupní obcím.
2. Prokázání poskytnutí kauce
Provozovatel může obci prokázat poskytnutí kauce dvěma způsoby:
•

doklad o složení kauce vydaný Ministerstvem financí přiloží k žádosti o povolení
k umístění herního prostoru, nebo

•

požádá správní orgán v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), aby si informaci o složení kauce
zjistil z úřední evidence, tedy z informačního systému SDSL Obce (dále jen „IS SDSL
Obce“).

2.1 Doklad o složení kauce
Doklad o složení kauce vydává na žádost provozovatele Ministerstvo financí,
přičemž v takovém dokladu potvrzuje, že příslušná kauce je složena. Doklad o složení kauce
obsahuje následující informace:
•
•
•
•
•

příslušná zákonná ustanovení ZHH, podle kterých je kauce poskytnuta,
výši kauce,
způsob jejího poskytnutí,
v případě bankovní záruky platnost bankovní záruky a
seznam herních prostorů, včetně uvedení jejich názvu a adresy, pro které je kauce
poskytnuta.

Vzhledem ke skutečnosti, že provozovatelé aktualizují svůj seznam herních prostorů
a v důsledku toho žádají o vydání aktuálního dokladu o složení kauce, vydá Ministerstvo
financí aktuální doklad o složení kauce. Vydáním aktuálního dokladu o složení kauce dojde
k nahrazení původně vydaného dokladu, kdy je v tomto nově vydaném dokladu uveden
aktuální přehled herních prostorů, pro které je kauce složena. I v případě doložení takového

dokladu obec skutečnost složení kauce ověří z IS SDSL Obce, neboť nahrání povolení
k umístění herního prostoru je prostřednictvím tohoto systému umožněno pouze k herním
prostorům, na které je kauce složena postupem popsaným níže. V případě, že by již
pro konkrétní herní prostor nebyla v důsledku aktualizace kauce složena, bude
Ministerstvo financí písemně informovat příslušný obecní úřad.

2.2 Zjištění informace o složení kauce z úřední evidence
V případě, že provozovatel požádá, aby si správní orgán informaci o složené kauci zjistil
z úřední evidence, je tato informace správnímu orgánu dostupná v IS SDSL Obce,
a to po přihlášení, založení nového povolení k umístění herního prostoru (viz postup
upravený v Metodickém návodu pro obsluhu IS SDSL-Obce uloženém v nápovědě), vyplnění
výběrových podmínek a stisknutí tlačítka „Vyhledat“. Podle typu výběrových podmínek
se zobrazí následující obrazovka se seznamem herních prostorů základních povolení.

•

Obrázek je pouze ilustrativní.

V uváděném seznamu herních prostorů se zobrazí pouze ty herní prostory, pro které je
kauce složena. Pokud by tedy herní prostor, který je uveden v žádosti, v tomto seznamu
nebyl uveden, znamená to, že pro daný herní prostor není složena kauce a je dán důvod
pro zaslání výzvy provozovateli k odstranění nedostatků žádosti v souladu s § 45 odst. 2
správního řádu a usnesení o přerušení řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Za účelem urychlení vyřízení žádosti je možné prostřednictvím emailové adresy
MetodikaObce@mfcr.cz kontaktovat Ministerstvo financí, protože v některých případech

může být shora uváděné nezobrazení herního prostoru způsobeno probíhajícím zadáváním
herních prostorů do IS SDSL pracovníkem Ministerstva financí.
V údajích uváděných ve shora zobrazeném seznamu herních prostorů není však uveden
údaj ohledně způsobu složení a době platnosti kauce. Doba platnosti kauce je rozhodující
pro stanovení doby právních účinků povolení k umístění herního prostoru v případě, že je
kauce složena formou bankovní záruky, a proto je správní orgán povinen si způsob složení
kauce a v případě bankovní záruky dobu její platnosti zjistit prostřednictvím Ministerstva
financí. To může správní orgán učinit prostřednictvím emailové adresy
MetodikaObce@mfcr.cz, na kterou zašle žádost o potvrzení poskytnutí kauce, ve které
specifikuje přesný název a adresu žádaného herního prostoru a žadatele, včetně uvedení
jeho IČ a sídla. V emailové odpovědi Ministerstvo financí potvrdí, zda je pro daný herní
prostor kauce poskytnuta, jakou formou, tedy zda je složena na účet Ministerstva financí,
nebo bankovní zárukou, a v případě složení kauce bankovní zárukou rovněž dobu její
platnosti. Tento údaj je nutné zohlednit při stanovování právních účinků povolení
k umístění herního prostoru, a to s ohledem na podmínku stanovenou v § 100 odst. 3
poslední věta ZHH, která uvádí, že bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou,
nejméně však na dobu o 1 rok delší, než je žádaná doba provozování.
Pokud je kauce složena ve formě bankovní záruky, jejíž platnost nesplňuje shora uvedenou
podmínku, musí správní orgán stanovit dobu právních účinku povolení konkrétním datem
(příklad č. 1). V ostatních případech, kdy je podmínka trvání bankovní záruky splněna,
stanoví správní orgán právní účinky povolení na dobu 3 let ode dne účinnosti povolení,
případně ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do data, které je o rok menší,
než je doba platnosti bankovní záruky (příklad č. 2). Je tomu především z toho důvodu,
že správní orgán nemůže předvídat okamžik nabytí právní moci a v konečném důsledku by se
mohlo stát, že podmínka v § 100 odst. 3 ZHH nebude splněna.
Příklad č. 1: Bankovní záruka je platná do 31. 12. 2021. Povolení k umístění herního
prostoru je tedy možné vydat pouze do 31. 12. 2020.
Příklad č. 2: Bankovní záruka je platná do 31. 12. 2023. Žádaná doba právních účinků
povolení je 3 roky. Povolení bude vydáváno k 1. 3. 2018. Výrok týkající se právních
účinku bude následující – Doba právních účinků tohoto rozhodnutí je stanovena
na dobu 3 let ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2022.
3. Nejčastěji řešené oblasti vyplývající z dotazů obdržených od obcí
•

Složení kauce pro herní prostor není podmínkou pro vydání základního povolení.
Složení kauce pro herní prostor podle § 100 ZHH není v souladu s § 88 odst. 2 písm. b)
ZHH podmínkou pro vydání základního povolení k provozování technické hry
nebo živé hry. Kauce pro herní prostor může být tedy složena až po vydání takového
základního povolení.

•

Vydání dokladu o složení kauce před vydáním, nebo nabytím právní moci
základního povolení.
Pokud žadatel složí kauci pro herní prostor před vydáním, nebo nabytím právní moci
základního povolení a bude požadovat vydání dokladu o složení kauce, vydá
Ministerstvo financí takový doklad. Správní orgán se tedy může setkat se situací,
že mu jako příloha žádosti bude doložen doklad o složení kauce, ač základní povolení
ještě nebude vydáno, nebo nebude pravomocné. V takovém případě nebude údaj
zjistitelný z IS SDSL Obce a logicky nebude ani možné povolení k umístění herního
prostoru do tohoto informačního systému vložit, neboť nebude splněna podmínka
pro vydání tohoto povolení a to pravomocné základní povolení pro konkrétní druh
hazardní hry.

•

Zakrácení povolení v důsledku kratší doby platnosti bankovní záruky.
V případě, že je kauce složena bankovní zárukou, jejíž platnost je například
do 31. 12. 2021, ale žadatel v žádosti uvádí dobu právních účinku povolení
do 1. 7. 2021, musí správní orgán zaslat žadateli výzvu před vydáním rozhodnutí
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Důvodem zaslání této výzvy je skutečnost,
že správní orgán nemůže žadateli vyhovět v plném rozsahu a stanovit právní účinky
povolení v souladu s datem uvedeným v žádosti, protože není splněna podmínka
§ 100 odst. 3 ZHH, tedy že bankovní záruka je složena o 1 rok déle, než je žádaná
doba provozování.
Řešení nastalé situace jsou následující:
•

žadatel dodá Ministerstvu financí dodatek bankovní záruky, nebo zcela novou
bankovní záruku, s prodlouženou dobou platnosti, o čemž informuje správní
orgán, který vede správní řízení,

•

žadatel zašle své souhlasné vyjádření se stanovením kratší doby právních
účinků povolení v souladu s platností bankovní záruky, nebo

•

žadatel se nevyjádří. V takovém případě správní orgán povolení vydá s kratší
dobou právních účinků a tuto skutečnost zdůvodní v odůvodnění povolení.

