
V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí informací ve věci správních řízení, vedených  
za účelem odebrání licencí k provozování výherních zařízení, které vede Ministerstvo financí 
České republiky se subjekty působícími na území Města Břeclav. 
 
Žádáme o veškeré informace, které se týkají předmětných řízení. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 31.8. 2015 
 
Č. j.: MF-37375/2015/10-6/1566 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Ministerstvo financí  obdrželo dne 08.06.2015 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se 
domáháte poskytnutí následujících informací ve věci správních řízení, vedených za účelem odebrání 
licencí k provozování výherních zařízení, které vede Ministerstvo financí České republiky se 
subjekty působícími na území Města Břeclav: 

 
„Žádám o veškeré informace, které se týkají předmětných řízení.“ 

 
K žádosti o informaci Ministerstvo financí sděluje následující:  
 
V současné době Ministerstvo financí eviduje sedm správních řízení zahájených z moci 

úřední o zrušení vydaných povolení podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,loterní zákon“), ve věci 
provozování loterie a jiné podobné hry, ve kterých je město Břeclav dotčeným orgánem.  

 
Město Břeclav navrhlo Ministerstvu financí přerušení správních řízení, ve kterých  

je dotčeným orgánem. Tuto žádost odůvodnilo připravovanou změnou obecně závazné vyhlášky 
regulující provozování loterií a jiných podobných her na svém území, když se lze důvodně domnívat, 
že v důsledku přijatých změn již nebudou povolení, jež mají být ve správních řízení zrušena, 
v rozporu s aktuálním zněním obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, kterou se reguluje provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Břeclavi. V návaznosti na toto podání 
zažádali o přerušení řízení taktéž jednotliví provozovatelé jako účastníci předmětných správních 
řízení. Po posouzení těchto žádostí Ministerstvo financí dospělo k závěru, že jsou splněny podmínky 
pro postup podle § 64 odst. 3 správního řádu a rozhodlo o přerušení předmětných správních řízení  
do 31. 12. 2015. 
 
 

 


