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Odpověď ve věci správního poplatku za žádost o zrušení herního prostoru 

 
 
 

Vážená paní vedoucí, 
 

odbor 34 prostřednictvím odboru 39 (Správní činnosti v oblasti poplatků) Ministerstva 
financí obdržel Váš dotaz ve věci úhrady správního poplatku za žádost o zrušení 
povolení k umístění herního prostoru. 

 

K Vašemu dotazu sdělujeme následující. Podle současného znění přílohy zákona 
č. 634/2004  Sb.,  o  správních  poplatcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále jen 
„zákon o správních poplatcích“) část I položka č. 21 je správním poplatkem 
zpoplatněno  mimo  jiné  i přijetí  žádosti  o  povolení  k umístění   herního  prostoru  
a žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna 
hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování. Důvodová 
zpráva k zákonu č. 188/2016 Sb., kterým došlo ke změně přílohy zákona o správních 
poplatcích  v části  I  položka  č.  21  uvádí:  „Dosud  je  zpoplatňováno  přijetí žádosti 
o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (sazba 5 000 Kč)       
a přijetí žádosti o změnu takového povolení (sazba 3 000 Kč). S ohledem na to, že 
zákon  o  provozování  hazardních  her  zavádí  nový  typ  povolení,  a  to  povolení  
k umístění herního prostoru, navrhuje se nově zpoplatnit i přijetí žádosti o vydání 
tohoto povolení, resp. přijetí žádosti o jeho změnu….I nadále je zpoplatněno 
přijetí žádosti o změnu základního povolení k provozování hazardní hry, a to stávající 
sazbou ve výši 3 000 Kč, avšak nově pouze jde-li o takovou změnu, která se týká 
hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování (např. 
změna modelu technického zařízení nebo herního plánu). Zpoplatněny tak nejsou 
žádosti, kdy provozovatel žádá o změnu povolení pouze z důvodu změny 
identifikačních údajů provozovatele  apod.  Rovněž  v  případě  nového  povolení  
k umístění  herního  prostoru  se  zpoplatňuje  přijetí  žádosti   o  jeho  vydání   
a o jeho změnu, a to opět pouze jde-li o takovou změnu, která se týká hazardní 
hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování (např. změna 
adresy herního prostoru, typ a identifikační číslo koncového zařízení nebo 
provozní dobu herního prostoru).“ 
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Sarnovský 

Příloha v části I. položka 21 zákona o správních poplatcích, včetně důvodové zprávy 
k zákonu č. 188/2016 Sb.,  který změnil tuto přílohu zákona o správních poplatcích   
v důsledku přijetí zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), opravňuje správní orgán vybírat 
správní poplatek pouze za přijetí žádosti o vydání, nebo změnu základního povolení, 
nebo povolení k umístění herního prostoru. Nikoliv tedy za žádost o zrušení 
základního povolení podle § 94 odst. 3 zákona o hazardních hrách a rovněž za 
žádost o zrušení povolení k umístění herního prostoru podle § 103 odst. 3 zákona    
o hazardních hrách. 

 

Zákon o hazardních hrách již zcela přesně rozlišuje, co se rozumí změnou povolení  
k umístění herního prostoru a co zrušením takového povolení. Metodické doporučení 
k činnosti územně samosprávných celků č. 5 na str. 89 až 90 k tomuto rozlišení 
uvádí: „Pokud provozovatel žádá o zrušení jen některých koncových zařízení, pak  
tak musí činit prostřednictvím změny povolení k umístění herního prostoru (viz 
předchozí kapitola), pokud však žádá o zrušení povolení celého, musí tak učinit 
prostřednictvím žádosti o zrušení, přičemž povolení k umístění herního prostoru 
se při podání takové žádosti ruší vždy jen celé, tedy pokud dochází k ukončení 
provozu….Přijetí žádosti o zrušení povolení k umístění herního prostoru není 
zatíženo správním poplatkem.“ 

 

Zdůvodnění nevybírání správního poplatku za žádost o zrušení povolení k umístění 
herního prostoru je tedy dáno přímo zákonnou úpravou, protože zákon o správních 
poplatcích neopravňuje správní orgán k vybírání správního poplatku za takový druh 
žádosti. 

 
 

S pozdravem 
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