
Žádost podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení důvodů nebo 
zaslání stejnopisu rozhodnutí, kterým: 
a) Ministerstvo financí změnilo pravomocné rozhodnutí o provozování interaktivního 
videoloterního terminálu (lVT) tak, že povolenou dobu provozování zkrátilo na 1rok 
b) ministr financí údajně zrušil rozhodnutí Ministerstva financí, které je zde uvedenoad a). 
 
Vážení, 
obracíme se na Vás s výše uvedenou žádostí. Neznáme jednací čísla výše uvedených rozhodnutí  
a nemáme možnost zjistit tato čísla ani název účastníka/provozovatele, kterého se týkají obě výše 
uvedená rozhodnutí. Proto přikládáme zprávu z tisku k identifikaci rozhodnutí ad b), ve kterém  
je jistě uvedeno jednací číslo rozhodnutí ad a). 
Usuzujeme, že neexistuje žádný z těch důvodů, které jsou stanoveny zákonem č. 106/1999 Sb. 
jako překážka poskytnutí informace. Naopak se domníváme, že obě shora uvedená rozhodnutí 
mají tak zásadní význam pro praxi provozování sázkových her, že by je Ministerstvo financí 
mělo zpřístupnit veřejnosti. Proto žádáme, aby toto naše podání bylo Ministerstvem financí 
posouzeno také jako podnět k tomu, aby Ministerstvo financí zveřejnilo obě výše uvedená 
rozhodnutí na svých webových stránkách. 
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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 
  
Ministerstvo financí obdrželo dne 27. srpna 2014 datovou zprávu se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žadatel se domáhal poskytnutí následující informace: 

“sdělení důvodů nebo zaslání stejnopisu rozhodnutí, kterým: 

a) Ministerstvo financí změnilo pravomocné rozhodnutí o provozování interaktivního 
videoloterního terminálu (lVT) tak, že povolenou dobu provozování zkrátilo na 1 rok 

b)  ministr financí údajně zrušil rozhodnutí Ministerstva financí, které je zmíněno v bodu a)”. 

K tomu Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí vydalo dne 24. 4. 2014 povolení 
k provozování loterií a jiných podobných her dle § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „loterijní 
zákon“), kterým stanovilo platnost tohoto povolení na 1 rok ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení rozklad, kterému ministr 
financí vyhověl a věc vrátil k novému rozhodnutí orgánu I. stupně.  

Nad to je nutno uvést, že Ministerstvo financí vydáním shora uvedeného rozhodnutí 
nezměnilo pravomocné rozhodnutí o provozování interaktivního videoloterního terminálu. 
Ministerstvo financí v dané věci rozhodlo o nové žádosti o vydání povolení k provozování 
loterií a jiných podobných her dle § 2 písm. l) loterijního zákona a vydalo zcela nové 
rozhodnutí ve věci.  

Uvedená rozhodnutí Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. 

 

 

 


