
1) Jaké ustanovení zákona, popř. jaká konkrétní právní norma, či právní předpis brání tomu, aby 
Ministerstvo financí jako správní orgán rozhodlo o zrušení pravomocných rozhodnutí o povolení 
provozování videoloterijních terminálů, popř. jiných technických zařízení, která jím byla 
povolena před vyhlášením Nálezu ÚS ve Sbírce zákonů, v místech která jsou v rozporu s obecně 
závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, neboť od vyhlášení Nálezu ÚS uplynulo již více jak 6 měsíců 
2) V kolika případech na území hlavního města Prahy došlo v období od 03.04.2013 do současné 
doby ze strany Ministerstva financí k pravomocnému rozhodnutí o zrušení povolení  
k provozování videoloterijních terminálů či podobných zařízení v souvislosti s důvody 
vyplývajícími z Nálezu ÚS. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Dne 31. října 2013 obdrželo Ministerstvo financí písemnost, jejímž obsahem byla žádost 
o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích“). Žadatelka  
v žádosti o poskytnutí informace požaduje poskytnutí následujících informací, za 1) jaké 
ustanovení zákona, popř. jaká konkrétní právní norma, či právní předpis brání tomu, aby 
Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení pravomocných rozhodnutí o povolení k provozování 
videoloterijních terminálů, popř. jiných technických zařízení, která jím byla povolena před 
vyhlášením Nálezu ÚS ve Sbírce zákonů a za 2) v kolika případech na území hlavního města 
Prahy došlo v období od 3.4.2013 do současné doby ze strany Ministerstva financí  
k pravomocnému rozhodnutí o zrušení povolení k provozování videoloterijních terminálů  
či podobných zařízení v souvislosti s důvody vyplývajícími z Nálezu ÚS. Ministerstvo financí 
žadatelce v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích poskytuje 
následující informace týkající se správních řízení vedených ve věci rušení povolení  
k provozování loterií a jiných podobných her na území hlavního města Prahy. 
Ad 1) Ministerstvo financí v souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990, Sb., o loteriích  
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,loterní zákon“) a v souladu 
s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13 zahájilo správní řízení o zrušení povolení  
k provozování loterií a jiných podobných her (dále jen „správní řízení o zrušení povolení“), 
která jsou v rozporu s obecně závaznými vyhláškami měst a obcí. V případě hlavního města 
Prahy byla zahájena správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií a jiných 
podobných her pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č.18/2011, 
kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry. Hlavní 
město Praha, vystupující v těchto řízeních v pozici dotčeného orgánu dle § 136 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád“) požádalo  
o prodloužení lhůty k poskytnutí všech informací důležitých pro správní řízení do 23.9.2013, 
a to z důvodu připravované změny právní úpravy týkající se regulace provozování loterií  
a jiných podobných her na území hlavního města Prahy. S ohledem na skutečnost, že příprava 
nové obecně závazné vyhlášky představuje významnou okolnost (podklad) pro správní řízení, 
Ministerstvo financí této žádosti o prodloužení lhůty vyhovělo. Hlavní město Praha vydalo 
dne 19. 9. 2013 obecně závaznou vyhlášku č.10/2013, kterou se stanoví místa a čas,  
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení 
jejich propagace (dále jen ,,OZV č.10/2013“), jež nabyla účinnosti dne 4.10.2013. S ohledem 
na vydání OZV č. 10/2013, která změnila regulaci provozování loterií a jiných podobných her 
na území hlavního města Prahy, musí Ministerstvo financí znovu posoudit rozpor povolení  
k provozování loterií a jiných podobných her na území hlavního města Prahy s touto obecně 
závaznou vyhláškou. Vzhledem k výše uvedenému Ministerstvo financí konstatuje, že dále 
postupuje v daných správních řízení v souladu se správním řádem při zachování všech 



procesních práv účastníků řízení a dotčeného orgánu. 
Ad 2) Vzhledem k výše uvedenému nedošlo v žádném správním řízení, ve věci rušení 
povolení k provozování loterií a jiných podobných her na území hlavního města Prahy,  
k vydání pravomocného rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií a jiných 


