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Informace o žádosti Ministerstva financí ČR o spolupráci Ministerstva vnitra ČR při získávání informací o obecně závazných vyhláškách obcí vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí (dále „státní dozor“) se obrátil na Ministerstvo vnitra se žádostí o spolupráci při získávání informací o obecně závazných vyhláškách obcí vydaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Ustanovení § 50 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona opravňuje obec regulovat na svém území provozování výherních hracích přístrojů, a to buď pozitivním nebo negativním vymezením. V případě, že státní dozor povoluje sázkové hry např. podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona, není obecně závaznou vyhláškou obce vázán.

Rozmísťování různých sázkových zařízení povolených podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona, zejména interaktivních videoloterních terminálů se v současné době stalo citlivou a mediálně velmi diskutovanou otázkou, a to právě v souvislosti se snahou obcí regulovat provozování sázkových her pomocí obecně závazných vyhlášek. Státní dozor proto ve snaze vyjít vstříc obcím při regulaci provozu sázkových her vyzval k jednání o dané problematice zástupce asociací provozovatelů a Svazu měst a obcí. Na základě proběhlé diskuze přijal státní dozor s účinností od 1. června 2009 následující opatření :

Žadatelům o povolení provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 zákona na místa, která jsou dotčena obecně závaznými vyhláškami obcí vydanými podle ustanovení § 50 odst. 4 a § 17 odst. 11 zákona, dává možnost projednat svůj záměr předem s obcí a v žádosti adresované státnímu dozoru prohlásit, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování sázkového zařízení v takto „dotčeném“ místě. V případě, že žádost o povolení provozování sázkových her prohlášení žadatele obsahovat nebude, státní dozor povolení k provozování nevydá.   

Z výše uvedeného textu resp. opatření vyplývá, že státní dozor při posuzování žádosti a pro vydání rozhodnutí o povolení provozování sázkových her podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona nutně potřebuje mít k dispozici aktuální informace o obecně závazných vyhláškách obcí vydaných podle zákona, a to v podobě, která bude přesně vymezovat dotčená místa. V současné době získává státní dozor tyto informace jednou za měsíc od Ministerstva vnitra pouze ve formě aktuálního seznamu obecně závazných vyhlášek obcí a z právního servisu ASPI, který ale neobsahuje kompletní informace o obecně závazných vyhláškách obcí. Zbývající texty vyhlášek si státní dozor vyhledává na internetových stránkách obcí. Některé vyhlášky popisují dotčená místa neurčitě jako širší centrum nebo území od ulice jedné k ulici druhé. Ve vyhláškách navíc není dostatečně zdůrazněno, že jsou přijímány z důvodu ochrany veřejného pořádku. 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra získává tyto informace v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona o obcích, které stanovuje obci povinnost zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra, požádal státní dozor Ministerstvo vnitra na základě ustanovení § 13 odst. 2 zákona o obcích o trvalé zasílání obecně závazných vyhlášek obcí, pokud možno,  v elektronické podobě.  


     

      
     


                                                                                                       Ing. Ilja  Š t ě p á n e k, v.r.
	                                                                                         vedoucí ekonomického odboru 
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