
- na jakou dobu ministerstvo financí povoluje herní zařízení ve městě Kyjově 
- žádá MF vždy město o vyjádření k řízení o povolení herních zařízení 
- je nutný vždy souhlas města k povolení ministerstvem financí 
- jaký je aktuální počet, na jaké adrese a platnost jejich povolení ve městě Kyjově. 
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 V Praze dne 18.3. 2016 

 Č. j.: MF- MF-9573/2016/10-4/634 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 9. března 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: 
 
- na jakou dobu ministerstvo financí povoluje herní zařízení ve městě Kyjově 
- žádá MF vždy město o vyjádření k řízení o povolení herních zařízení 
- je nutný vždy souhlas města k povolení ministerstvem financí 
- jaký je aktuální počet, na jaké adrese a platnost jejich povolení ve městě Kyjově. 
 
 K první odrážce sdělujeme, že stávající Ministr financí rozhodl o změně týkající se 
povolování herních zařízení, zejména interaktivních videoloterních terminálů. Na žádosti 
doručené od 1. března 2014 byla povolení vydávána pouze na jeden rok, namísto dosavadní 
praxe povolování na tři roky. Tato změna se samozřejmě týkala celé České republiky. 
 
 K druhé odrážce sdělujeme, že obec je účastníkem řízení se všemi z toho 
vyplývajícími procesními právy a povinnostmi (tedy včetně možnosti vyjádření se  
k podkladům rozhodnutí) pouze v případě prvního správního řízení o vydání povolení  
k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na určité adrese dle ustanovení  
§ 45 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZoL“). Pokud je opakovaně vedeno správní řízení na 
adrese, kde již proběhlo první řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné 
podobné hry, tak obec již není účastníkem řízení a nemůže využít svého práva se ve správním 
řízení vyjádřit. 
 
 Ke třetí odrážce sdělujeme, že v případě, že obec je dle ustanovení § 45 odst. 3 ZoL 
účastníkem správního řízení, není kladné vyjádření obce hlavní a jedinou podmínkou pro 
vydání povolení. Správní orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 ZoL vydá povolení, 
jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s jinými právními předpisy, 
nenarušuje veřejný pořádek a je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného 
technického vybavení. Dále správní orgán posuzuje před udělením povolení dodržení 
právních zásad správního řízení (jako je zásada ochrany veřejného a jiného obecného zájmu 
nebo zásada legality) a hodnotí úplnost nezbytných příloh k podané žádosti. 
 
 Informace požadované v poslední odrážce Vám poskytujeme v příloze dopisu ve 
formě tabulky MS Excel. 
 
 


