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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v posledním období obdrželo Ministerstvo financí několik podání od obcí, jejichž obsahem
byla žádost o stanovisko ve věci postupu při obdržení žádosti o povolení výherních hracích
přístrojů dle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „VHP“), do provozoven, na jejichž adresu vydalo
Ministerstvo financí povolení k provozování sázkových her uvedených v § 2 písm. i) zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o loteriích“).
K výše uvedenému Ministerstvo financí sděluje následující:
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1) písm. c) zákona o loteriích vydává povolení
k provozování VHP do provozovny s herním režimem kasino nebo na cizí měnu na
základě předchozí žádosti výhradně Ministerstvo financí. Dále, v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 1 písm. a) zákona o loteriích povolení k provozování VHP vydává na základě
předchozí žádosti příslušný obecní úřad, a to pro svůj územní obvod, do provozovny
s herním režimem zvláštní provozní režim a herna.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že obec musí za účelem posouzení své příslušnosti
k projednání věci posoudit, zda se v předmětném prostoru, do kterého má být VHP povolen,
nenachází provozovna loterií a jiných her s režimem kasino (dále jen „kasino“). Pokud se
v daném prostoru kasino nachází, je obec povinna v souladu s ustanovením § 12 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost bezodkladně usnesením
postoupit příslušnému správnímu orgánu, tj. Ministerstvu financí, a současně o tom uvědomit
toho, kdo podání učinil (obdobně u žádostí o povolení k provozování VHP na cizí měnu,
v těchto případech jsou však rozhodné skutečnosti zřejmé již ze správního spisu).

K tomu sděluje Ministerstvo financí následující. Samotným vydáním povolení k provozování
sázkových her v kasinu, tj. sázkových her uvedených v § 2 písm. i) zákona o loteriích (dále
též „živé hry“), dochází k udělení veřejnoprávního povolení, čímž provozovateli vzniká
právo, nikoliv povinnost, ode dne nabytí právní moci provozovat sázkové hry v kasinu.
Statut kasina tak prostor (provozovna) získává až od faktického zahájení provozování
živé hry, ke kterému dojde ode dne uvedeného v oznámení o zahájení provozování živé hry,
které je provozovatel povinen zaslat orgánu státního dozoru (Specializovanému finančnímu
úřadu).
Ke změně režimu provozovny na kasino dále může rovněž dojít v době, kdy již bylo
povolení k provozování VHP vydáno. S ohledem na § 43 odst. 1 zákona o loteriích, který
stanoví, že orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže
nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo
jinou podobnou hru povolit, by obec měla v takovém případě zahájit správní řízení o zrušení
předmětného povolení. Z tohoto důvodu se proto povolujícím orgánům (obcím) doporučuje
stanovit v povolení k provozování VHP dobu platnosti tohoto povolení s tzv. rozvazovací
podmínkou následovně, na základě čehož nebude třeba řízení o zrušení zahajovat:
„Platnost tohoto povolení je stanovena do 31. 12. 2016. Dojde-li však ke změně herního
režimu provozovny, ve které je/jsou VHP provozováno/a, na kasino, pozbývá toto povolení své
platnosti dnem, ve kterém byl zahájen provoz sázkových her dle ustanovení § 2 písm. i)
zákona o loteriích.“
Závěrem bychom Vás rádi informovali o metodickém pokynu Ministerstva financí k postupu
při změně herního režimu u provozoven, které je k dispozici na webové adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/podminky-pro-povolovaniloterii/vseobecne-podminky/metodicky-pokyn-ministerstva-financi-k-p-20584.
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