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Metodická příručka k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů  - 2.upravené vydání 
K zajištění organizační a metodické činnosti na úseku provozování VHP Vám Krajský úřad Libereckého kraje sděluje následující informace Ministerstva financí ČR ze dne 26.6.2009:

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí vydal s účinností 
od 1. července 2009 2. upravené vydání „Metodickou příručku k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů pod čj.: 34/42852/2009 (dále jen Metodika VHP). Toto 2. upravené vydání Metodiky VHP zcela nahrazuje  znění původní Č.j.: 34/92005/2008 ze dne 1. listopadu 2008.

Metodika VHP – 2. upravené vydání je výsledkem jednání mezi státním dozorem a zástupci provozovatelů a Svazu měst a obcí a znamená konsenzus v právních názorech na problematiku VHP.
Zásadní změny, které obsahuje 2. upravené vydání metodiky VHP se týkají právního stanoviska státního dozoru:
	k ustanovení § 17 odst. 11 loterního zákona (tzv. „sousedství“), v metodice VHP část 1.4 Kontrola žádosti o povolení provozování VHP – Posouzení návrhu na stálé umístění VHP,

k ustanovení § 43 odst. 5 loterního zákona, v metodice VHP část 3.3 Změna rozhodnutí o povolení provozování VHP.

Metodika VHP je v obecné rovině doplněna přesnou citací zákonných ustanovení, na které se přímo odvolává. I když nejsou dosud vydané metodické příručky závazným právním předpisem, přesto je jejich úkolem sjednocení procesů souvisejících s rozhodováním o povolení provozování VHP, jejich provozem a kontrolou. Příslušné orgány ÚSC jsou jednoznačně povinny postupovat v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů za přiměřeného využití a použití metodických příruček vydaných Ministerstvem financí pro konkrétní případ (úkon). Tyto metodické příručky mají sjednotit postup resp. pomoci naplnit základní zásady správního řízení, jak je uvedeno zejména v §§ 2,3,7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Metodiku VHP – 2. vydání naleznete na webových stránkách MF- rozvoj a regulace trhu - aktuality nebo kliknutím na odkaz přímo ZDE
      
                                                                                                       Ing. Ilja  Š t ě p á n e k, v.r.
	                                                                                         vedoucí ekonomického odboru 
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