MINISTERSTVO
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přihrádka
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PID:
Č.j.:
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MF -26084/2014/34
257 043 322

SLOT Grollp, a.s.
Jáchymovská 142
360 10 Karlovy Vary

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 10 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a ustanovení § 50 odst. 3
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon"), projednalo podání společnosti SLOT Grollp, a.s., 1Č: 62741560, se sídlem Jáchymovská 142,
Sedlec, 36010 Karlovy Vary (dále jen "provozovatel"),
a to žádost ze dne 7.3.2014, doručenou dne
7.3.2014, ve věci povolení k provozování loterií a jiných podobných her dle § 2 písmo 1) zákona, a v souladu
s § 45 odst. 1 zákona ve spojení s § 67 odst. 1 správního řádu

doplňuje
rozhodnuti ministerstva Č. j.
bylo provozovateli, který je
podobné hry dle ustanovení
VLT (dále jen "rozhodnutí")

34/100172/2009 ze dne 22.12.2009,
v tomto řízení jediným účastníkem,
§ 2 písmo 1) zákona prostřednictvím
tak, že:

ve znění pozdějších rozhodnutí, kterým
povoleno provozování loterie nebo jiné
Centrálního loterního systému KAJOT

I.
Ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí budou provozovány
terminály (dále jen "rVT") v následujících provozovnách:

rovněž koncové interaktivní videoloterní

Osoby odpovědné
Provozovna

za zákaz hry osob
Model

Výrobní

číslo

Herna/KasirlO1
Zvláštní
provozní

18 let 1

oprávněné

jednat

s orgány státního
dozoru

Adresa

režim

Herna

mladších

Tyršovo náměstí 158,

KAJOT

Mimoň r, 47124 Mimoň

VLT

91111lO002925

Václav Kurdziel
nar. 6.7.1978

a to v provozní době stanovené v návštěvním řádu provozovny. V případě, že obec, na jejímž území je výše
uvedené rVT umístěno, upravuje v souladu s § 50 odst. 4 zákona nebo § 10 písmo a) zákona Č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou časové určení pro

provozování loterií a jiných podobných
s tímto časovým určením.

her, je provozovatel

povinen provozní dobu rVT uvést do souladu

II.
Pro řádné provozování sázkových her dle ustanovení § 2 písmo 1) zákona prostřednictvím
Centrálního
loterního systému, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 50 odst. 3 zákona, ministerstvo
stanovuje následující podmínky:

1. Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána.
Provozovatel je povinen učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit.
2. V případě, že osoba uvedená ve výroku 1. pověří výkonem opatření dle § 1 odst. 8 zákona
v příslušné provozovně třetí osobu, je provozovatel povinen skutečnost o pověření třetí
osoby písemně oznámit státnímu dozoru nad provozováním loterií ajiných podobných her,
který vykonává v souladu s § 46 odst. 1 písmo c) loterního zákona ve spojení s § 10 a § 11
zákona č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
finanční úřad místně příslušný sídlu provozovatele a finanční úřad místně příslušný sídlu
provozovny (dále jen "orgány státního dozoru"), a to nejpozději 1 den před účinností tohoto
pověření. Oznámení dle předcházející
věty musí obsahovat identifikační
údaje takto
pověřené osoby, která je povinna svým podpisem vyjádřit souhlas s takovým pověřením.
3. Provozovatel je povinen zaslat orgánům státního dozoru návštěvní řád s uvedením provozní
doby provozovny, a to nejpozději 1 den před zahájením provozování loterie nebo jiné
podobné hry. V případě změny provozní doby je provozovatel povinen ohlásit tuto změnu
orgánům státního dozoru nejpozději 1 den před její předpokládanou účinností.
4. Provozovatel
je povinen zajistit umístění návštěvních
řádů příslušných
provozoven
a schválených herních plánů na viditelném místě v provozovně.
5. Provozovatel je povinen písemně oznámit orgánům státního dozoru zahájení provozování
loterie nebo jiné podobné hry, a to nejpozději 1 den před tímto zahájením. Ukončení
provozování loterie nebo jiné podobné hry (mimo mimořádných událostí - např. požár,
zcizení apod.) je provozovatel povinen písemně oznámit orgánům státního dozoru nejpozději
1 den před tímto ukončením.
6. Ode dne zahájení provozování sázkové hry dle ustanovení § 2 písmo 1) zákona podle tohoto
rozhodnutí je provozovatel povinen provozovat loterie nebo jiné podobné hry po celou dobu
vymezenou v návštěvních řádech uvedených provozoven.
7. V místech, která splňují podmínky zvláštního provozního režimu dle § 17 odst. 8 zákona ve
spojení s § 17 odst. 10 zákona, lze provozovat nejvýše 6 povolených přístrojů a zařízení ve
smyslu § 41 b odst. 3 zákona.
8. Provozovatel je povinen v případě změny názvu provozovny, na jejíž adrese jsou rVT
uvedené ve výroku 1. umístěny, oznámit tuto změnu ministerstvu, a to nejpozději 1 den před
předpokládanou účinností této změny.
9. Provozovatel je povinen uchovávat kopie zahajovacích protokolů a protokolů s měsíčním
vyÚčtováním a na požádání je předložit ke kontrole orgánu státního dozoru.

III.
Platnost tohoto rozhodnutí o doplnění je stanovena na dobu 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí, není-li v rozhodnutí č. j. 34/1 00 172/2009 ze dne 22.12.2009 stanovena doba kratší.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7.3.20 I 4, doručeným dne 7.3.20 I 4, požádal žadatel o změnu povolení k provozování
loterie nebo jiné podobné hry dle § 2 písmo I) zákona prostřednictvím centrálního loterního systému KAJOT
VL T, provozovaného podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona. Změna se týkala doplnění povolení o schválení
provozování a umístění rVT v provozovně. Ministerstvo žádost posoudilo a neshledalo rozpor s právními
předpisy. Proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Pou.čenÍ o opravném prostředku.:
Proti tomuto rozhodnutí lze k Ministerstvu financí podat rozklad podle
řádu, a to ve lhůtě 15 dnů po jeho oznámení. O rozkladu rozhoduje
rozkladové komise. Včas podaný rozklad má podle ustanovení § 152
ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Lhůta pro
následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději
kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

ustanovení § 152 odst. 1 správniho
ministr financí na základě návrhu
odst. 4 správního řádu ve spojení s
podání rozkladu se počítá ode dne
po uplynutí desátého dne ode dne,
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Mgr. Karel B I aha
pověřený ředitel odboru
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Podepsáno
pod č.j. MF26084/2014/34

Ing. Andrej BABIŠ
1. místopředseda

vlády a ministr financí
V Praze dne 28. července 2014
PID: MFCR4XHMDR
Č.j. MF-44443/2014/34-2901-RK

SLOT Group, a.s.
Jáchymovská 142
36004 Karlovy Vary

ROZHODNUTÍ
Ministr financí podle ustanovení § 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád''), rozhodlo rozkladu ze dne 22. května
2014, doručeném 27. května 2014, podaném obchodní společností SLOT Group, a.s., IČ:
627 41 560, se sídlem Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary (dále jen "navrhovateľ'),
proti rozhodnutí Ministerstvafinancí
č.j. MF-26084/2014/34 ze dne 24. dubna 2014 takto:
Rozkladu podle §152 odst. 5 pism. a) správniho řádu vyhovuji, rozhodnuti
č.j. MF-26084/2014/34
ze dne 24. dubna 2014 zrušuji a věc vracím k novému
rozhodnuti orgánu prvniho stupně.
Odůvodněni:
Žádostí ze dne 7. března 2014, doručenou dne 7. března 2014, požádal navrhovatel
o doplnění rozhodnutí čj. 34/100172/2009 ze dne 22. prosince 2009 a povolení dalšího
interaktivního videoloterního terminálů, výrobní číslo 9111110002925 (dále jen "lVT'') na
adrese Tyršovo náměstí 158, Mimoň 1. Ministerstvo financí žádosti vyhovělo a rozhodnutím
čj. MF-26084/2014/34
ze dne 24. dubna 2014 povolilo navrhovateli provozovat
IVT na
předmětné adrese s tím, že platnost tohoto povolení stanovilo na dobu 1 roku ode dne nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí s pod podmínkou, že v rozhodnutí čj. 34/100172/2009 ze dne
22. prosince 2009 není stanovena kratší doba platnosti.
Navrhovatel podal proti rozhodnutí čj. MF-26084/2014/34 ze dne 24. dubna 2014,
doručeného dne 7. května 2014, lj. řádně a včas, dne 22. května 2014 rozklad, doručený dne
27. května 2014.
Argumenty uvedené v rozkladu:
Omezení platnosti povolení je ve zjevném rozporu s obsahem Žádosti o doplnění
povolení. i v rozporu s § 43 odst. 5 písmo b) zákona o loteriích ve spojitosti se základními

zásadami správniho řizení. Platnost základního povolení
konči
Ministerstvo financí v minulosti vydalo opakovaně rozhodnuti o
povoleni, aniž by stanovilo krat§i dobu takového povoleni, než je
povoleni. Nejsou dány žádné ospravedlnitelné důvody pro takový postup

21. prosince 2019.
doplnění základního
uvedena v základnim
Ministerstvafinancí.

Ministerstvo financí doplňovánim základniho povoleni o daW povoleni mající stejnou
dobu platnosti jako základni povolení, vytvořilo správni praxi zakládající legitimni očekáváni
účastnika řizení, že ve shodných případech bude Ministerstvo financí postupovat shodným
způsobem.Ministerstvo
financí nezákonným způsobem změnilo svou dosavadní ustálenou
rozhodovací praxi. Ministerstvo financí poru§ilo základni zásady správního řizeni zakotvené
zejména v § 2 .~právního řádu. Podle § 2 odst. 4 správního řádu platí, že správni orgán dbá,
aby přijaté řešeni bylo v souladu s vdejným zájmem a aby odpovidalo okolnostem daného
případu, jakož i na to, aby při rozhodováni skutkově shodných nebo podobných případů
nevznikly nedůvodné rozdíly.
Navrhovatel poukazuje na rozhodnuti Nejvy§§iho :Jprávniho soudu ze dne 27. července
2009, čj. 6 Ads 88/2006-132, ve kterém se uvádi mimo jiné následtljící: "Princip vázanosti
správního orgánu vlastní správni praxí, jestliže se taková praxe vytvořila ... ". V zásadách
správniho Fádu je vyjádl~en požadavek ustálené rozhodovací praxe, jež by měla být měněna
jen v odÚvodněných případech, když přitom tyto důvody budou vždy legitimní. Správní praxe
zakládající legitimni očekáváni je ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost orgánů veřejné
,~právy. Takovou praxi je ,~právni orgán vázán. Správni praxi zakládajicí legitimní očekávání
lze změnit, pokud je taková změna činěna do budoucna, dotčené subjekty mají možnost se s ni
seznámit a je Fádně odÚvodněna závažnými okolnostmi. Ministerstvo financí změnilo správni
praxi, ačkoliv v daném případě nebyla splněna žádná ze tři kumulativnich podmínek.
Stanovením platnosti povolení na krat§i dobu, než je doba uvedená v základním
povolení, Ministerstvo financí poru§ilo ústavně a mezinárodně právně garantovaná práva
účastníka řizeni a ústavně a mezinárodně právně zakotvené zásady, včetně zásady
demokratického právniho státu a ochrany legitimního očekáváni, které jsou nedílnou součástí
Ústavy České republiky, Listiny základnich práv a svobod, práva EU a požívají právni
ochrany dle ustálené rozhodovací praxe
Ústavniho soudu i Evropského soudu pro lidská
práva.
Ministerstvo financí poru§ilo též ustanoveni § 101 pism. c) správního řádu, které se
dle judikatury NejvyHího správniho soudu aplikuje na rozhodnutí doplňujicí základní
povoleni k provozováni loterd a jiných podobných her. Dle § 101 písmo c) správního řádu
platí, že zkrácení doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí je možné pouze tehdy, stanoví-li
tuto možnost zákon.

Rozhodnuti Ministerstva financí je nepřezkoumatelné

pro nedostatek dÚvodů.

Navrhovatel s ohledem na vý§e uvedené navrhuje, aby ministr financí zru§il omezení
platnosti předmětného
rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 24. dubna 2014, čj.
MF-26084/2014/34
na dobu jednoho roku, kteréžto omezení je obsaženo ve výroku III.
předmětného rozhodnuti.
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Vyjádlení k argumentům v rozkladu:
V rozhodnutí promítnutá změna správní praxe, tj. vydání povolení na dobu 1 roku,
není dle mého názoru dostatečně odůvodněná a proto jsem rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

Poučeni.
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu odvolat.

"otisk úledního razítka"

Digitálně podepsal Ing. Andrej
Babiš
DN; c=CZ, (n=lng. Andrej Babiš,
/;j; o=Ceská republika - Ministerstvo
;l\;;:{inanci,
ou=14802, ou=Letenská
T.~,11810PRAHA1,

Ing.
Andrej
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Babiš
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