
Na Ministerstvo financí byl dne 24.2.2014 doručen dopis se žádostí o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatel se domáhá poskytnutí informací, které se týkají vydaných rozhodnutí, resp. zahájenýoch 
řízení o povolení pro provoz VHP na území města Frýdlant n. Ostravicí.  
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 14.3.2014 
                   Č. j.: MF-20126/2014/2102/237 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Na Ministerstvo financí bylo dne 24. února 2014 doručeno Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, ve které se domáháte poskytnutí informací, které se týkají vydaných 
rozhodnutí, resp. zahájených řízení o povolení pro provoz VHP na území města  
Frýdlant n. Ostravicí.  
 
V příloze k tomuto dopisu Vám zasíláme požadované informace.  
 
Příloha k žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím,  č.j. MF-20 126/2014/2102/237 IK: 
 
Informace o průběhu a neukončení správních řízení týkajících se rušení Ministerstvem financí 
povolených výherních hracích zařízení na území města Frýdlant nad Ostravicí. Konkrétně  
se jedná o následující čísla jednací: MF�59869/1/2013/34, MF-59874/2013/34, 
MF�59884/1/2013/34, MF�59993/1/2013/34, MF-59994/5/2013/34, MF�59995/2013/34, 
MF�61429/2/2013/34, MF�61473/2/2013/34, MF�61489/1/2013/34, 
MF�61491/2/2013/34, MF�61535/2/2013/34, MF�61537/2/2013/34 
 
a zda: 
 
a) Bylo k tomuto rozhodnuti zahájeno řízení o rozkladu? 
b) Kdy k tomuto rozhodnutí zasedala rozkladová komise a s jakým výsledkem? 
c) Na kdy je k tomuto rozhodnuti naplánováno zasedání rozkladové komise? 
d)Byly při projednávání tohoto rozhodnuti dodrženy lhůty pro vydání rozhodnutí (Správní 
řád, § 49)? 
e) Byly při projednávání řízení o rozkladu tohoto rozhodnutí dodrženy lhůty pro vydání 
rozhodnuti (Správní řád, § 49)? 
  
Ministerstvo financí žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona  
o informacích poskytuje následující informace o průběhu správních řízení, jejichž předmětem 
je rušení Ministerstvem financí vydaných povolení k provozování loterií a jiných podobných 
her, která jsou v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Frýdlant nad Ostravicí  
č. 3/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích 
přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a dalších přístrojů podobných výherním 
hracím přístrojům zakázáno. 
 



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 řady 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 města Frýdlant 
nad Ostravicí byla zahájena správní řízení o zrušení povolení k provozování loterií a jiných 
podobných her pro rozpor s obecně závaznou vyhláškou města Frýdlant nad Ostravicí  
č. 3/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích 
přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a dalších přístrojů podobných výherním 
hracím přístrojům zakázáno. 
 
Ad 1) k č.j. MF-59869/1/2013/34: 
a) Ano 
b) 23.1.2014, výsledek rozhodnutí o rozkladu bude znám až po schválení a podpisu 
návrhu rozhodnutí o rozkladu ministrem 
c) proběhlo 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád  
je irrelevantní, jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí  
ve správním řízení. 
e)  Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty  
pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 2) k č.j. MF-59874/2/2013/34: 
a) Ano 
b) 13.2.2014, výsledek rozhodnutí o rozkladu bude znám až po schválení a podpisu 
návrhu rozhodnutí o rozkladu ministrem 
c) Proběhlo 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 3) k č.j. MF-59884/1/2013/34: 
Jedná se o zastavení řízení z důvodu zrušení technických zařízení dřívějším rozhodnutím,  
jak je uvedeno v odůvodnění č.j. MF-59884/1/2013/34. Vzhledem k tomu, že proti usnesení  



o zastavení řízení nelze podat rozklad, jak je ostatně uvedeno v poučení  
č.j. MF-59884/1/2013/34, jsou dotazy žadatele irrelevantní. 
 
Ad 4) k č.j. MF-59993/1/2013/34: 
Jedná se o zastavení řízení z důvodu zrušení technických zařízení dřívějšími rozhodnutími, 
jak je uvedeno v odůvodnění č.j. MF-59993/1/2013/34. Vzhledem k tomu, že proti usnesení  
o zastavení řízení nelze podat rozklad, jak je ostatně uvedeno v poučení  
č.j. MF-59993/1/2013/34, jsou dotazy žadatele irrelevantní. 
 
Ad 5) k č.j. MF-59994/5/2013/34 
a) Ano 
b) Ne 
c) Duben 2014 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád  
je irrelevantní, jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí  
ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 6) k č.j. MF-59995/2013/34 
a) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 7) k č.j. MF-61429/2/2013/34 
a) Ano 
b) Ne 
c) Květen 2014 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 



Ad 8) k č.j. MF-61473/2/2013/34: 
a) Ano 
b) Ne 
c) 6.3.2014 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 9) k č.j. MF-61489/1/2013/34: 
a) Ano 
b) 13.2.2014, výsledek rozhodnutí o rozkladu bude znám až po schválení a podpisu 
návrhu rozhodnutí o rozkladu ministrem 
c) Proběhlo 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 10) k č.j. MF-61491/2/2013/34: 
a) Ano 
b) Ne 
c) Duben 2014 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
 



Ad 11) k č.j. Mf-61535/2/2013/34 
a) Ano 
b) 23.1.2014, výsledek rozhodnutí o rozkladu bude znám až po schválení a podpisu 
návrhu rozhodnutí o rozkladu ministrem 
c) Proběhlo 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
Ad 12) k č.j. MF-61537/2/2013/34: 
a) Ano 
b) 23.1.2014, výsledek rozhodnutí o rozkladu bude znám až po schválení a podpisu 
návrhu rozhodnutí o rozkladu ministrem 
c) Proběhlo 
d) Ministerstvo financí při vedení správních řízení o zrušení povolení postupuje  
v intencích zákona, tedy zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“)  
a rozhodnutí ve věci správních řízení o zrušení povolení se vydá, jakmile jsou shromážděny 
veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech účastníků řízení  
a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, jelikož tento upravuje 
ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
e) Rozkladová komise při vedení řízení o rozkladu postupuje v intencích zákona, tedy 
zákona č.500/2004, Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“) a rozhodnutí o rozkladu vydá, 
jakmile jsou shromážděny veškeré podklady pro rozhodnutí a naplněna procesní práva všech 
účastníků řízení a dotčených orgánů. Žadatelův odkaz na §49 správní řád je irrelevantní, 
jelikož tento upravuje ústní jednání, nikoli lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. 
 
 
 
                            
 
 
 
 


