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Metodický pokyn pro 
oddělení 3401 Správní řízení odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 

 
Výkladové stanovisko Ministerstva financí 

k postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her 
schvalovaných Ministerstvem financí dle § 43 odst. 5 písm. b) 

zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2012 
  

 
 
 
 

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení 
jednotného postupu při změně umístění provozování loterií a jiných podobných her 
schvalovaných Ministerstvem financí dle § 43 odst. 5 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., ve 
znění účinném od 1. 1. 2012 (dále jen ,,loterní zákon“) vydává tento metodický pokyn pro 
oddělení 3401 Správní řízení odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. 

 
 
 
 

 
 
V Praze dne 23. srpna 2013 
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  Ministerstvo financí v rámci povolení k provozování loterií a jiných podobných her 
provozovaných prostřednictvím technických zařízení resp. povolení k provozování sázkových 
her v kasinu dle § 2 písm. i) loterního zákona přesně vymezuje místo, na kterém mohou být 
tyto loterie a jiné podobné hry provozovány, a to nejčastěji prostřednictvím adresy 
s uvedením popisného a orientačního čísla budovy, kde je provozovateli dovoleno takovou 
loterii nebo jinou podobnou hru provozovat, přičemž tyto údaje jsou vymezeny 
provozovatelem v jeho žádosti o vydání povolení k provozování. Ministerstvo financí dospělo 
k závěru, že některá z povolení mají ve svých ustanoveních chybně uvedenou adresu umístění 
kasina či technického zařízení. Ministerstvo financí tuto skutečnost zjistilo ať už v rámci své 
rozhodovací činnosti, tak na základě žádostí a podnětů jednotlivých provozovatelů, kteří se 
domáhají oprav uvedených adres a dále také na základě podnětu samotných obcí, na jejichž 
území jsou tato technická zařízení nebo sázkové hry v kasinu dle § 2 písm. i) loterního zákona 
provozovány.  

 Důvodem, který vedl k vypracování tohoto metodického pokynu, je skutečnost, že 
uvedené změny chybných adres v současné chvíli probíhají poměrně nekoordinovaně, a to jak 
ve vztahu k typu řízení (ex offo, na žádost), tak ve vztahu k přílohám, které mají odpovídat již 
správným adresám, kde jsou loterie a jiné podobné hry provozovány. 

 Ve výše uvedených případech bude Ministerstvo financí využívat dvě varianty řešení 
situací, kdy došlo k chybnému uvedení adresy v povolení k provozování loterií a jiných 
podobných her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a k provozování 
sázkových her v kasinu dle § 2 písm. i) loterního zákona. Společné pro obě varianty je nutné 
ověření umístění technického zařízení či kasina pracovníky Specializovaného finančního 
úřadu, a to prostřednictvím kontroly na místě. Uvedené neplatí, pokud změna umístění loterií 
a jiných podobných her spočívá ve změně adresy provedené věcně a místně příslušným 
orgánem obce v souladu s § 28 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů.  

První variantou je zahájení řízení ve věci změny umístění provozování loterií a jiných 
podobných her z moci úřední řízení dle § 43 odst. 5 písm. b) loterního zákona, a to z titulu 
řádného provozování. Druhou variantou je zahájení řízení ve věci změny umístění 
provozování loterií a jiných podobných her pouze na žádost provozovatele o změnu povolení 
v souladu s § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,,správní řád“).  

1. Varianta č. 1 – zahájení řízení z moci úřední 

Ministerstvo financí na základě vlastního zjištění či podnětů samotných obcí, na 
jejichž území jsou tato technická zařízení nebo sázkové hry v kasinu dle § 2 písm. i) loterního 
zákona provozovány zahájí z moci úřední dle § 43 odst. 5 písm. b) loterního zákona správní 
řízení o změně povolení, ve kterém je chybně uvedena adresa umístění kasina či technického 
zařízení. Oznámení o zahájení řízení bude v souladu s § 46 odst. 3 správního řádu spojeno 
s dalším úkonem v řízení, který bude spočívat ve výzvě k doložení příloh požadovaných 
pro vydání rozhodnutí o změně adresy umístění kasina či technického zařízení.  Pokud 
nebudou požadované přílohy dodány v rámci řízení, bude možné jejich dodání vynutit až 
prostřednictvím vedlejšího ustanovení v rozhodnutí. Pokud by nedošlo ke splnění ani této 
povinnosti, Ministerstvo financí zahájí řízení dle § 43 odst. 3 loterního zákona, a v návaznosti 
na to, může vydat rozhodnutí o předběžném opatření dle § 43 odst. 4 loterního zákona.  

V případech, kdy se bude jednat o změnu adresy umístění kasina či technického 
zařízení, která je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce, na jejímž území jsou tato 
technická zařízení či kasino provozovány, zahájí Ministerstvo financí po právní moci 
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rozhodnutí o změně adresy, správní řízení o zrušení takového povolení dle § 43 odst. 1 
loterního zákona.  
 
 

2. Varianta č. 2 – zahájení řízení na žádost 
 

Ministerstvo financí zahájí správní řízení o změně povolení dle § 45 správního řádu na 
žádost provozovatele o změnu povolení, ve kterém je chybně uvedena adresa umístění kasina 
či technického zařízení. Tato žádost o změnu povolení je spojena se správním poplatkem ve 
výši 3.000,-Kč a s doložením požadovaných příloh. Pro usnadnění průběhu správního řízení o 
změně povolení je nutné, aby žadatel o změnu povolení, ověřil požadovanou změnu adresy 
v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). 

Ministerstvo financí v případě nedoložení nebo případných nedostatků v podkladu 
prokazujícím oprávněnost požadované změny adresy, požádá o ověření umístění technického 
zařízení či kasina, uvedeného v žádosti o změně povolení například pracovníky 
Specializovaného finančního úřadu, kteří požadované provedou kontrolou na místě.  

V případě nedodání všech požadovaných příloh Ministerstvo financí vydá rozhodnutí 
o změně a zároveň uloží provozovateli povinnost všechny požadované přílohy doložit pod 
sankcí postupu dle § 43 odst. 3 loterního zákona, a v návaznosti na to vydání rozhodnutí o 
předběžném opatření dle § 43 odst. 4 loterního zákona.  

 
 
 

Požadované přílohy pro loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. e) loterního zákona - 
VHP 
 

- Smlouva o umístění VHP, 
 

- Prohlášení žadatele o tom, že VHP nebudou provozovány v budovách, v nichž je 
provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 5 loterního 
zákona 
 

- Podklad prokazující oprávněnost požadované změny adresy   
 

- Návštěvní řád, v případě změn povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách ve znění účinném do 31. 12. 2011 
 
 

Požadované nové přílohy pro loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. j), l), n) a § 50 odst. 
3 loterního zákona 

- Smlouvu nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně 
nebo doklad o jejím vlastnictví, 
 

- Prohlášení žadatele, v jakém typu provozovny (kasino, herna, místo splňující 
podmínky zvláštního provozu dle § 17 odst. 10 loterního zákona) budou technická 
zařízení provozována, 
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- Prohlášení žadatele o tom, že v místech, která splňují podmínky zvláštního provozního 
režimu dle § 17 odst. 10 loterního zákona, nebudou schválením žádosti provozovány 
více než 6 povolených přístrojů a zařízení ve smyslu § 41b odst. 3 loterního zákona 

 
- Prohlášení žadatele o tom, že technická zařízení nebudou provozovány v budovách, 

v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 
5 loterního zákona. 
 

- Podklad prokazující oprávněnost požadované změny adresy   
 

- Návštěvní řád, v případě změn povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách ve znění účinném do 31. 12. 2011 
 

Požadované přílohy pro loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. i) loterního zákona  
 

- Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně 
nebo doklad o jejím vlastnictví 
 

- Prohlášení žadatele o tom, že sázkové hry v kasinu nebudou provozovány v budovách, 
v nichž je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno na základě § 50 odst. 
5 loterního zákona 
 

- Podklad prokazující oprávněnost požadované změny adresy   
 

- Návštěvní řád, v případě změn povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách ve znění účinném do 31. 12. 2011 

 
Požadované přílohy pro loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. h) loterního zákona  
 

- Smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně 
nebo doklad o jejím vlastnictví 
 

- Podklad prokazující oprávněnost požadované změny adresy 
 

- Návštěvní řád, v případě změn povolení vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách ve znění účinném do 31. 12. 2011 
   

Vedení těchto správních řízení bude spadat pod povolovací část oddělení 3401, které bude 
postupovat v úzké spolupráci s právní částí tohoto oddělení, a to zejména stran přípravy vzorů 
oznámení o zahájení řízení či vyjádření reagujících na argumenty provozovatele. V případě 
neplnění povinností vyplývajících z těchto rozhodnutí bude postup dle § 43 odst. 3 a 4 
loterního zákona veden pouze právní částí oddělení 3401. 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 5. září 2013. 

Mgr. Jan Řehola 

Ředitel odboru 

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 


