
Žádost o poskytnutí informací týkajících se platných obecně závazných vyhlášek obcí regulující 
provozování loterií a jiných podobných her, přijatých obcemi na základě § 50 odst. 4 nebo 5 
zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "loterní zákon"), které byly Ministerstvu financí, odboru 34, Státní dozor nad sázkovými 
hrami a loteriemi, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 loterního zákona zaslány ze strany 
zastupitelstev obcí, resp. Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami  
a loteriemi skutečnost jejich schválení zjistilo z vlastní úřední činnosti (dále jen "OZV regulující 
hazard"). 
  
Konkrétně žadatel požaduje:  
(a) sdělení, jaká OZV regulující hazard jsou aktuálně platná; 
(b) sdělení, jaké platná OZV regulující hazard zakazují provozování loterií a jiných podobných 
her na celé území příslušných obcí; a 
(c) sdělení všech platných OZV regulující hazard, jež nezakazují plošný provoz loterií  
a jiných podobných her, ve smyslu písm. (b) výše, a rozsah zákazu jimi stanových   
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 15. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"žádost o poskytnutí informací týkajících se platných obecně závazných vyhlášek obcí 
regulující provozování loterií a jiných podobných her, přijatých obcemi na základě § 50 odst. 
4 nebo 5 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "loterní zákon"), které byly Ministerstvu financí, odboru 34, Státní dozor 
nad sázkovými hrami a loteriemi, v souladu s ustanovením § 50 odst. 7 loterního zákona 
zaslány ze strany zastupitelstev obcí, resp. Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad 
sázkovými hrami a loteriemi skutečnost jejich schválení zjistilo z vlastní úřední činnosti (dále 
jen "OZV regulující hazard"). 
  
Konkrétně žadatel požaduje:  

(a) sdělení, jaká OZV regulující hazard jsou aktuálně platná; 
(b) sdělení, jaké platná OZV regulující hazard zakazují provozování loterií a jiných      
podobných her na celé území příslušných obcí; a 
(c) sdělení všech platných OZV regulující hazard, jež nezakazují plošný provoz loterií  
a jiných podobných her, ve smyslu písm. (b) výše, a rozsah zákazu jimi stanových" . 

 
 
 K tomu Vám sděluji následující. V příloze dopisu Vám k otázce pod písm. a) zasílám 
kompletní evidenci platných obecně závazných vyhlášek regulujících provozování loterií a 
jiných podobných her, včetně specifikace dle Vašich otázek pod písm. b) a c). 
 
 Závěrem si Vás dovoluji upozornit, že Ministerstvo financí pravidelně zveřejňuje 
kompletní evidenci platných obecně závazných vyhlášek regulujících provozování loterií  
a jiných podobných her, na internetových stránkách Ministerstva financí, a to na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/pravni-ramce.  
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