Doplnění Zápisu
ze semináře
Pravomoc obcí při regulaci a zpoplatnění loterií
a jiných podobných her
konaného dne 28. dubna 2011
Nálezem ze dne 14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci obecně závazné
vyhlášky města Chrastava č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být
provozovány interaktivní videoloterijní terminály Ústavní soud:


zamítl návrh na zrušení čl. I, jímž byly interaktivní videoloterní systémy
podřazeny pojmu výherní hrací přístroje dle definice uvedené v zákoně
o loteriích a



vyhověl návrhu Ministerstva vnitra a zrušil čl. II odst. 2 vyhlášky, kterým město
prohlásilo, že jejím vydáním sleduje jednak zneplatnění veškerých povolení
v minulosti či budoucnosti vydaných Ministerstvem financí a jednak dosažení
stavu, kdy jediná platná povolení k provozování těchto zařízení vydávalo
město Chrastava v přenesené působnosti dle § 18 odst. 1 písm. a) zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „loterijní zákon“).
Z nálezu Ústavního soudu vyplývají následující závěry:

Obce jsou oprávněny obecně závaznou vyhláškou vydanou podle § 50
odst. 4 loterijního zákona regulovat také umístění interaktivních videoloterních
terminálů a případně dalších přístrojů podobných výherním hracím přístrojům,
k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3
loterijního zákona. Tato regulace spadá do normotvorné působnosti obcí dle
ustanovení zvláštního zákona, jak má na mysli i § 10 písm. d) zákona o obcích.
U již vydaných povolení je v kompetenci Ministerstva financí, aby
v konkrétních případech posoudilo, zda existence obecně závazné vyhlášky
(ať už byla přijata před vydáním povolení k provozování jiné loterie dle § 50
odst. 3 loterijního zákona nebo po jeho vydání) je důvodem pro zrušení
povolení dle § 43 odst. 1 loterijního zákona.
Bližší podrobnosti k odůvodnění nálezu Ústavního soudu jsou uvedeny ve
Stanovisku odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 9/2011.
V plném znění je nález Ústavního soudu dostupný na internetových stránkách
www.concourt.cz.
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
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