
"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se výkladového 
stanoviska k ustanovení § 13 zákona č. 186/2016 Sb., o zahardních hrách, ve zění pozdějších 
přfedpisů (dále jen „ZHH“). 
 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí výkladového stanoviska k předmětnému 
ustanovení § 13 ZHH v souvislosti s námi podanou žádostí o povolení k umístění herního 
prostoru na adrese Palackého 4527/30a, FJablonec nad Nisou, které bylo rovněž poskytnuto 
příslušným zaměstnancům Magistrátu města Jablonec nad Nisou." 
 



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 13. 3. 2018 

 
 PID: MFCR8XLFVP 
 Č. j.: MF-6339/2018/10-4/307 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 25. ledna 2018 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 informací v tomto znění: 
 
"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se 
výkladového stanoviska k ustanovení § 13 zákona č. 186/2016 Sb., o zahardních hrách, ve 
zění pozdějších přfedpisů (dále jen „ZHH“). 
 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí výkladového stanoviska k předmětnému 
ustanovení § 13 ZHH v souvislosti s námi podanou žádostí o povolení k umístění herního 
prostoru na adrese Palackého 4527/30a, FJablonec nad Nisou, které bylo rovněž poskytnuto 
příslušným zaměstnancům Magistrátu města Jablonec nad Nisou." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. K podané žádosti  
o povolení byl odborem 34 - Státní dozor nad hazardními hrami prostřednictvím e-mailu 
sdělen zaměstnankyni Magistrátu města Jablonce nad Nisou následující výklad Ministerstva 
financí, který je k předmětnému ustanovení dlouhodobě zastáván. Podle ustanovení § 13 odst. 
1 ZHH: „Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro 
volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení 
poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo 
náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.“ 
Ministerstvo financí k tomuto uvádí, že výše vyjmenovaná zařízení se nesmí nacházet ve 
stejné budově, nacházející se na stejné parcele, kde by měl být povolen herní prostor.  
 
 V těchto případech tedy není rozhodná adresa daného herního prostoru, jelikož jedna 
budova může mít více adresních míst. Uvedený výklad Ministerstva financí byl již podpořen 
v minulosti, a to rozhodovací praxí soudů – viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 
sp. zn. 5 Afs 26/2011 ze dne 14. 11. 2011, ve kterém bylo uvedeno, že loterní zákon neslouží 
pouze k zabránění samotné hře mladistvých na výherních hracích přístrojích, ale jeho 
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hlavním účelem je prevence, tj. znemožnit přístup mladistvých do prostor, v nichž jsou tyto 
přístroje provozovány a tím znemožnit jejich účast byť i „vizuálně“. Účel daného ustanovení 
ZHH se oproti předešlému zákonu nezměnil.  
 
V případě konkrétního herního prostoru na adrese Palackého 4527/30a, který byl popsán 
zaměstnankyní magistrátu, se zařízení pro volnočasové aktivity dětí, které primárně cílí  
na děti (kdy je vždy třeba toto zařízení z hlediska § 13 ZHH posuzovat podle převažujícího 
účelu), nachází dokonce ve stejném patře jako žadatelem požadovaný herní prostor. Vizuální 
účasti dětí by zde nemohlo být zabráněno a účel předmětného ustanovení by nebyl splněn.  
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že by na základě názoru Ministerstva financí nemělo být 
žádosti žadatele vyhověno. 
 
 
 
  
 


