
V našem městě Slapanice máme Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o regulaci provozování 
loterií a jiných podobných her na území města Slapanice. 
Ráda bych se informovala, zda běží ve věci povolení těchto heren (výherních automatů  
a podobných zařízeních) nějaká správní řízení? 
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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 5. 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. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"V našem městě Slapanice máme Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o regulaci provozování loterií 
a jiných podobných her na území města Slapanice. Ráda bych se informovala, zda běží ve věci 
povolení těchto heren (výherních automatů a podobných zařízeních) nějaká správní řízení?" 
 
K tomu Vám sděluji následující informace. Ministerstvo financí zahájilo z výše uvedeného důvodu 
následující správní řízení: č.j. MF-81261/2013/34, č.j. MF-81262/2013/34, č.j. MF-84078/2013/34  
a č.j. MF-81264/2013/34. Všechna uvedená rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií  
a jiných podobných her nabyla právní moci kromě rozhodnutí č.j. MF-81264/2013/34-3  
ze dne 12. 8 2014. Pravomocné rozhodnutí je dle ustanovení § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), závazné pro účastníky a všechny 
správní orgány. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud rozhodnutí o zrušení povolení k provozování 
loterií a jiných podobných her nabylo právní moci, tak provozovatel již nedisponuje platným 
povolením k provozování loterií a jiných podobných her, a tudíž nemůže provozovat loterie a jiné 
podobné hry uvedené v takovém rozhodnutí. Provozovatel, který je účastníkem řízení ve správním 
řízení č.j. MF-81264/2013/34 využil svého procesního práva a podal v zákonné lhůtě rozklad  
dle § 152 správního řádu proti rozhodnutí č.j. MF-81264/2013/34-3. Včas podaný rozklad má  
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 4 správního řádu odkladný 
účinek, tedy rozhodnutí nenabyde právní moci. O rozkladu rozhoduje ministr financí na základě 
návrhu rozkladové komise. Rozklad proti výše uvedenému rozhodnutí byl předán rozkladové komisi, 
která rozhoduje podle časové posloupnosti. S ohledem na velké množství rozkladů podaných proti 
rozhodnutím o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her nelze předjímat nabytí 
právní moci výše uvedených rozhodnutí. 
 


