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Praha 1. 10. 2020 
 
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 21. září 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„žádám Vás dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím o zodpovězení 
několika otázek na téma umístění provozoven hazardní hry a podmínek za kterých 
mohou a nemohou být umístěny v obcích a městech.  
 
otázka č. 1)  
Je v zákoně zakotven soubor pravidel pro umístění provozu hazardní hry příkladně ve 
vztahu k bytovým domům, blízkosti ke škole atd? Pokud ano žádám tedy o jejich 
přesnou citaci včetně citovaného zákona, paragrafu, bodu. 
 
otázka č. 2) 
Kdy takový zákon v posledním znění vešel v platnost, jaké má označení a tedy od kdy 
se takovým zákonem musí řídit obce nebo města?    
 
otázka č. 3)  
Jaký nadřízený orgán kontroluje zákonnost obecně závazné vyhlášky, kam podat 
stížnost v případě nesouhlasu, jaký je nadřízený soud v takovém případě a to je 
podstatné jaké jsou možné cesty právní obrany? Ústavní soud? Kasační žaloba? Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže?“ 
 
K jednotlivým otázkám Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
K otázce č. 1 lze uvést, že v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních 
hrách“), je obec oprávněna podle § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat obecně závaznou vyhlášku, 
kterou stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou 
být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, 
nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto 
hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na 
celém území obce zcela zakázáno. 
Prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry, jsou vymezeny v § 13 zákona 
o hazardních hrách. V souladu s § 13 odst. 1 tohoto zákona nesmí být hazardní hry 
provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

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. 
Kursová sázka a totalizátorová hra nesmí být podle § 13 odst. 2 zákona o hazardních 
hrách provozovány v prostorech uvedených v § 13 odstavci 1 tohoto zákona 
a v prostoru sloužícím orgánu veřejné moci. 
 
K otázce č. 2 uvádíme, že zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je účinný od 1. 
1. 2017 (s výjimkou dílčích ustanovení). Obce jsou povinny postupovat v souladu 
s tímto zákonem od nabytí jeho účinnosti.   
 
 
K otázce č. 3 je třeba uvést, že podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že 
povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace 
vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 
orgány a veřejné instituce. Do působnosti Ministerstva financí, která je vymezena 
zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přitom nepatří problematika obecně 
závazných vyhlášek, ke které je věcně příslušným orgánem Ministerstvo vnitra, se 
sídlem Nad štolou 3, 170 34 Praha 7, e-podatelna: posta@mvcr.cz, kam Vám 
doporučujeme se s dotazy pod tímto bodem obrátit.  
 
S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost v tomto bodě podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
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