
"1) v kolika obcich k dnešnímu dni celkem platí regulace nebo zákaz (částečný nebo úplný) 
provozování her podle § 50 odst. 4 loterijního zákona, 
 
 2) v kolika obcích k dnešnímu dni platí úplný zakaz provozování všech her  uvedených v § 50 
odst. 4 loterijního zákona na celém území obce." 
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 V Praze dne 1.3. 2016 

 Č. j.: MF-6703/2016/10-4/441 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 16. února 2016 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: 
 
"1) v kolika obcich k dnešnímu dni celkem platí regulace nebo zákaz (částečný nebo úplný) 
provozování her podle § 50 odst. 4 loterijního zákona, 
 
 2) v kolika obcích k dnešnímu dni platí úplný zakaz provozování všech her  uvedených v § 50 
odst. 4 loterijního zákona na celém území obce." 
 
 Ministerstvo financí Vám poskytuje informaci o celkovém počtu měst a obcí, které 
regulují provozování loterií a jiných podobných her na svém území a celkový počet obcí  
a měst, které zakazují provozování loterií a jiných podobných her na celém svém území.  
K tomu Vám sděluje, že disponuje pouze informativním přehledem obecně závazných 
vyhlášek regulující provozování loterií a jiných podobných her (dále jen „informativní 
přehled Ministerstva financí“), a to i přes to, že obce mají zákonnou povinnost dle ustanovení 
§ 50 odst. 7 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,loterní zákon“) informovat Ministerstvo financí o přijetí 
obecně závazné vyhlášky podle § 50 odst. 4 loterního zákona nebo dle § 50 odst. 5 loterního 
zákona, a to do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem. Obce tuto zákonnou povinnost 
však často nedodržují. 
  
 Ministerstvo financí v této souvislosti spolupracuje s Ministerstvem vnitra, které má  
v gesci kontrolu a shromažďování veškerých obecně závazných vyhlášek. Ke dni 16. 2. 2016 
je v informativním přehledu Ministerstva financí evidováno celkem 609 obcí a měst, které  
na svém území regulují provozování loterií a jiných podobných her obecně závaznými 
vyhláškami. 
 Dále uvádíme, že k datu 16. 2. 2016 v informativním přehledu Ministerstva financí 
eviduje celkem 300 obcí a měst, které zakazují obecně závaznými vyhláškami provozování 
loterií a jiných podobných her na celém svém území. 
 
 Nad to Ministerstvo financí uvádí, že kompletní informativní přehled obecně 
závazných vyhlášek, které regulují provozování loterií a jiných podobných her (včetně 



uvedení jednotlivých měst a obcí, čísla obecně závazné vyhlášky, data účinnosti obecně 
závazné vyhlášky, druhů loterií a jiných podobných her, které obecně závazná vyhláška 
reguluje a poznámky k jednotlivé obecně závazné vyhlášce), je v měsíčních aktualizacích 
zveřejňován na internetových stránkách Ministerstva financí, a to konkrétně na 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/pravni-ramce. 
 
 


