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Odpověď na dotaz ke stanovisku k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti 
rozhodnutí vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb. 
 
 
Dne 28. 7. 2021 obdrželo Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy 
a regulace hazardu (dále jen „odbor 73“) podání vedené pod č. j. 
MF-23255/2021/73-1. Obsahem podání jsou dílčí dotazy k výkladovému 
stanovisku odboru 73 k okamžiku nabývání právní moci a účinnosti rozhodnutí 
vydaných podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „stanovisko“), evidované pod 
č. j. MF-20005/2021/73-1.  

Konkrétně se jedná o následující dotazy: 

 1) Příklady uváděné v části 4 Stanoviska. K příkladu č. 1 - Vzniká-li oprávnění 
provozovat posledním okamžikem dne 9. 7. 2021, dá se tento okamžik určit na 
přesný časový údaj dne 9. 7., např. 23.59 nebo se má za to, že samotný provoz 
může být tedy zahájen až 00:00 dne 10. 7. 2021? Obdobně pak pro rozhodnutí o 
zrušení povolení, právní moci, resp. účinnosti nabývá takové rozhodnutí posledním 
okamžikem dne 9. 7. 2021, tedy od 10. 7. 2021 již nemohu dle tohoto povolení 
provozovat?  

2) Nabude-li rozhodnutí o povolení právní moci poslední okamžik dne 30. 9. 2021, je 
už tento den považováno technické zařízení za povolené a počítá se tedy do počtu 
povolených herních pozic v 3. kvartálu roku 2021 pro výpočet minimální dílčí daně, 
nebo až do 4. kvartálu roku 2021 od 1. 10.?  

3) Uváděné nabývá na významu zejména u plynulého navazování provozů. Nabývá-li 
rozhodnutí o zrušení/změně právní moci poslední okamžik dne 10. 7. a rozhodnutí 
o povolení poslední okamžik dne 10. 7., považuje se technické zařízení, které je 
předmětem těchto rozhodnutí, povolené v den 10. 7. v podstatě dvakrát? Jednou na 
základě "starého" a podruhé na základě "nového" rozhodnutí. Nebo se tyto okamžiky 
nepřekrývají a spíše plynule na sebe navážou, tedy zařízení na základě starého 
povolení je považováno za povolené ještě dne 10. 7. a stejné zařízení na základě 
nového povolení je považováno pak za povolené až od 11. 7.? 
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K Vašim dotazům uvádíme následující. 

1) Poslední okamžik dne 

Poslední okamžik dne lze přesně určit jako 23 hodin 59 minut 59,99 sekund 
s periodou, matematicky je přitom tento okamžik roven půlnoci, tj. hranici mezi dny. 
Fakticky se však účinky spojené s posledním okamžikem dne projeví na začátku dne 
následujícího, a to např. pro to, aby subjekt s právem na odvolání měl k dispozici na 
podání odvolání skutečně celý den.  

Aplikací zmíněného principu na příklad č. 1 uvedený ve stanovisku lze dovodit, že de 
iure nabyde povolení k umístění herního prostoru právní moci posledním okamžikem 
dne 9. 7. 2021, což de facto znamená, že samotný provoz herního prostoru může být 
zahájen okamžikem “00.00 10. 7. 2021“. Časový údaj 00.00 však odpovídá hranici 
mezi dny a nelze jej bez dalšího k jednomu z dní přiřadit. Zjednodušeně lze však říci, 
že od půlnoci dne 10. 7. 2021 lze provozovat hazardní hru povolenou na základě 
povolení, které nabylo právní moci (či odložené účinnosti) 9. 7. 2021.   

Obdobně pro rozhodnutí o zrušení povolení platí, že počínaje posledním okamžikem 
dne 9. 7. 2021 de iure, tj. 10. 7. 2021 de facto nelze již dle rušeného povolení 
provozovat hazardní hry v daném herním prostoru, resp. vůbec. 

2) Den rozhodný pro výpočet minimální dílčí daně 

Pokud rozhodnutí nabyde právní moci dne 30. 9. 2021, resp. posledním okamžikem 
tohoto dne, pro účely výpočtu minimální daně z hazardních her u technické hry se 
herní pozice započítávají až do 4. kvartálu roku 2021, tj. od 1. 10. 2021. 

3) Navazování jednotlivých povolení 

Stanovisko pamatuje na navazování jednotlivých povolení, a to jak základních 
povolení, tak povolení k umístění herního prostoru. Pokud platnost dosavadního 
povolení uplyne dne 10. 7., případně pokud nabyde právní moci rozhodnutí o zrušení 
nebo změně povolení 10. 7., a nové povolení nabyde účinnosti dne 10. 7., případně 
nabyde téhož dne právní moci., je technické zařízení vždy povolené právě jednou. 
Situaci, kdy by byla technická zařízení povolená “nadvakrát“ lze v praxi předejít 
v okamžiku, kdy se určí odložená účinnost právě na den, kdy končí platnost 
původního povolení. Tedy zařízení povolené podle “starého“ povolení je považováno 
za povolené ještě celý den 10. 7. a podle povolení, které má účinnost odloženou na 
den 10. 7., jej lze ode dne 11. 7. provozovat. Tak je zaručeno, že na sebe jednotlivá 
povolení budou navazovat. 

S pozdravem 

 

 ………..……………………………… 
 Ing. Martin Šabo 
 ředitel odboru 

Procesní agendy a regulace hazardu 
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