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Body tematického okruhu
• Obecně k novému povolovacímu procesu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Základní povolení
Povolení k umístění herního prostoru
Ohlášení
Správní poplatky
Platnost povolení
Oznámení změn skutečností → změna povolení
Zrušení a zánik povolení

• Povolovací řízení do 1.1.2017
1) Dle zákona č. 202/1990 Sb.(loterní zákon)
2) Dle zákona č. 186/2016 Sb. (ZHH)

• Změny povolení dle § 138 ZHH
• Obecně závazné vyhlášky
• Doručování ve správním řízení

Obecně k novému povolovacímu procesu
1) Základní povolení - § 85 a násl. ZHH
•
•
•

Základní povolení je rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování druhu
hazardní hry
O vydání základního povolení rozhoduje Ministerstvo financí na žádost
V základním povolení Ministerstvo financí stanoví:
– Druh hazardní hry – např. kursová sázka nebo technická hra
• Druhem hazardní hry není její provozování prostřednictvím internetu → vydává se tedy pouze
jedno základní povolení, jak pro provozování hazardní hry v land base prostředí, tak v prostředí
internetu
• Pokud disponuji povolením k provozování hazardní hry v land base prostředí, musím požádat o
změnu povolení za účelem rozšíření jejího provozování v prostředí internetu

– Hazardní hru – např. válcová hra nebo elektromechanická ruleta
– Podmínky provozování hazardní hry
a dále schválí:
– Herní plán
– Zařízení, jehož pomocí má být hazardní hra provozována – např. Centrální loterní systém
nebo losovací osudí

2) Povolení k umístění herního prostoru - § 97 a násl. ZHH
•
•

Nutné získat k provozování binga, technické hry a živé hry v prostředí land base
O vydání povolení k umístění herního prostoru rozhoduje obecní úřad obce, v
jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet
–

•

•

V případě statutárních měst rozhodují o vydání tohoto povolení jednotlivé městské části

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze
provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení
V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí:
–
–
–
–

Umístění herny nebo kasina
Provozování příslušné hazardní hry
Provozní dobu herního prostoru
Počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení
jejich typu, výrobního čísla a počtu herních pozic

3) Ohlášení - § 105 a násl. ZHH
•

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her
–
–

•
•
•

Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra
provozována
Ohlášení musí být učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení
Zákaz provozování ohlášené hazardní hry
–

•

Tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000,-Kč
Turnaj malého rozsahu

O zákazu rozhoduje obecní úřad bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení

Nelze provozovat prostřednictvím internetu - § 73 ZHH

4) Správní poplatky
•

Změna zákona o správních poplatcích - Čl. XIV Položka 21 Přílohy k zákonu

Přijetí žádosti o
a) vydání základního povolení k provozování hazardní hry 5 000 Kč
b) změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna
hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování
3000Kč
c) povolení k umístění herního prostoru
4 000 Kč
d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k
níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč

•

Placení správních poplatků
– v české měně
– Kolkem, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč nebo na zvláštní účet státního rozpočtu

5) Platnost povolení
•

Základní povolení – nejdéle na dobu 6 let

•

Povolení k umístění herního prostoru

–

na dobu trvání právních účinků základního

povolení, nejdéle však na dobu 3 let

–

•

Ohlášení

•

V případě změny základního povolení nebo povolení k umístění herního prostoru
zůstává zachována původní platnost povolení → změnou povolení tedy nelze

stanoveno přesným dnem zahájení a zároveň dnem ukončení provozování
ohlášené hazardní hry

prodlužovat jeho platnost

6) Oznámení změn skutečností → změna povolení
- § 93 a 94 ZHH a § 101 a 103 ZHH
• Oznámení změn skutečností
– Oznamovací povinnost provozovatele, kdy ten je povinen bez zbytečného odkladu
oznámit Ministerstvu financí/obecnímu úřadu veškeré změny skutečností, na základě
kterých bylo vydáno základní povolení/povolení k umístění herního prostoru, a předložit
o nich o doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo
– Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který může být uložena pokuta až do
výše 1 000 000,-Kč
– Dva druhy oznamovaných skutečností
• Skutečnosti, jejichž změna vyvolá změnu povolení – např. změna sídla provozovatele
• Skutečnosti, které nevyvolají změnu povolení – např. změna bankovní záruky

– Oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, které má Ministerstvo financí nebo
obecní úřad k dispozici anebo jejich změnu může zjistit automatizovaným způsobem →
okruh těchto údajů zveřejní Ministerstvo financí

•

Změna základního povolení/povolení k umístění herního prostoru
– Ministerstvo financí/Obecní úřad nahradí dosavadní základní povolení/povolení k
umístění herního prostoru, a to:
• Na žádost provozovatele – požadovaná změna je účinná až změnou základního povolení - např.
změna herního plánu spočívající v doplnění her
• Z moci úřední
– Změny dalších údajů, které jsou uvedeny v základním povolení/povolení k umístění herního
prostoru – změna, která nemá právní účinky ve vztahu k oprávnění - např. změna sídla v případě
základního povolení, přejmenování ulice v obci, kde je umístěn herní prostor v případě povolení
k umístění herního prostoru
– Ministerstvo financí změní nebo doplní podmínky pro řádné provozování hazardní hry stanovené
v dosavadním základním povolení – např. doplnění podmínek za účelem zajištění vyšší ochrany
sázejících při provozování hazardní hry prostřednictvím internetu

7) Zrušení a zánik povolení
•

Zrušení základního povolení a povolení k umístění herního prostoru
– Provozovatel přestal splňovat podmínky stanovené pro vydání základního povolení a
povolení k umístění herního prostoru → bude vyzván k jejich splnění ve stanovené lhůtě,
pokud je to možné a nehrozí nebezpečí z prodlení
– Důvody zrušení základní povolení:
•
•
•
•

Ve stanovené lhůtě nedojde ke splnění podmínek
Vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možné povolení udělit
Opakované nebo závažné porušení povinností stanovených ZHH, ZDH nebo v povolení
Provozovatel přestane splňovat podmínky stanovené ZHH pro vydání tohoto povolení a nelze ho
vyzvat k jejich splnění – např. zjištění úpadku (§ 87 odst. 1 písm. c) ZHH)
• Na žádost provozovatele

– Důvody zrušení povolení k umístění herního prostoru:
• Opakované nebo závažné porušení povinností stanovených ZHH, ZDH nebo základním
povolení
• Provozovatel přestane splňovat podmínky stanovené ZHH pro vydání tohoto povolení a nelze ho
vyzvat k jejich splnění – např. rozpor s obecně závaznou vyhláškou
• Na žádost provozovatele

•

Zánik základního povolení a povolení k umístění herního prostoru – ex lege

Povolovací řízení do 1.1.2017
1) Dle zákona č. 202/1990 Sb.(loterní zákon)
•

•

Žádosti o vydání, změnu a zrušení povolení dle loterního zákona došlé do
31.12.2016 budou v souladu s § 135 ZHH vyřizovány dle loterního zákona při
zachování současných podmínek stanovených loterním zákonem, povolením a
správní praxí, včetně doby platnosti povolení
Odložená účinnost těchto žádostí – nutné zachovat pravidlo dvou měsíců

2) Dle zákona č. 186/2016 Sb. (ZHH)
•
•

Lhůta pro vydání základního povolení – zvlášť složité případy, tedy 60 dnů
Právní moc/účinnost základního povolení – Právní moc v souladu se správním řádem,
účinnost 1. 1. 2017

Změny povolení dle § 138 ZHH
,,Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti.“
- Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona = od 1. 1. 2017
- Rozšiřovat – např. rozšíření povolení o další slosovací den číselné loterie
- Doplňovat – např. doplnění herního plánu o další hry
- Prodlužovat dobu jeho platnosti
•

Povolení lze měnit, pokud nenaplňuje výše uvedené body - např. změna odpovědné
osoby, změna názvu provozovny, zrušení povolení atd.

Obecně závazné vyhlášky
§ 12 odst. 1 ZHH – „Obec může na základě jiného zákona vydat obecně závaznou
vyhlášku, ve které 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.“
§ 138 odst. 2 ZHH - „Obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č.
202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují
za obecně závazné vyhlášky vydané podle § 12.“ → vyhlášky dle loterního zákona jsou
aplikovatelné na žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru

Postup obecního úřadu v případě, že po vydání povolení k umístění herního prostoru,
dojde k vydání obecně závazné vyhlášky a toto povolení s ní bude v rozporu – postup
dle § 103 odst. 2 písm. b) ZHH ve spojení s § 98 odst. 1 písm. c) ZHH

Doručování ve správním řízení
V souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a Spisovým řádem
Ministerstva financí bude veškerá komunikace mezi účastníkem řízení
(provozovatelem) a správním orgánem týkající se předmětu správního řízení vedeného
dle ZHH probíhat následovně:
• Od správního orgánu k provozovateli – prostřednictvím datové schránky, s výjimkou
doručování jinému adresátovi na základě plné moci

•
•

Od provozovatele ke správnímu orgánu – prostřednictvím datové schránky,
provozovatelem poštovních služeb nebo učinění osobního podání na podatelně Ministerstva
financí (Letenská 15, Praha 1).
Již není možné činit jakákoliv podání do správního řízení prostřednictvím e-mailu
příslušné referentce!!!

Děkuji Vám za Vaši pozornost

