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SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ
ze dne 3. dubna 2017
č. j. MF-929/2017/3404-9
o postupu obecních úřadů při poskytování informací nezbytných pro výkon dozoru
podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
Odvětví: všeobecná správa
Ministerstvo financí na základě § 117 odst. 1 zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“)
a § 8 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 61 odst. 2
písm. b) bod 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, dále pak § 31 odst. 3
písm. b) bod 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, vydává k zajištění
jednotného postupu obcí při poskytování informací
nezbytných pro výkon dozoru v oblasti provozování
hazardních her tuto směrnici:
Čl. 1
Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) touto
směrnicí stanovuje rozsah a způsob vkládání dokumentů
a údajů nezbytných pro výkon dozoru podle § 117 odst. 1
zákona do Informačního systému Státní dozor nad
sázkovými hrami a loteriemi (dále jen „informační
systém“), spravovaného ministerstvem.
Čl. 2
(1) Obecní úřad vkládá do informačního systému
následující obdržené dokumenty:
a) ohlášení hazardní hry, včetně herního plánu,
b) opis zápisu podle § 63 odst. 3 a § 64 odst. 5 zákona,
c) doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má
být hazardní hra provozována, obsahuje-li obrazový
nebo textový popis prostorové specifikace a
d) schéma kamerového systému.
(2) Obecní úřad vkládá do informačního systému
následující vydávané dokumenty:
a) rozhodnutí o povolení k umístění herního prostoru,
b) rozhodnutí o změně povolení k umístění herního
prostoru,
c) rozhodnutí o zrušení povolení k umístění herního
prostoru,
d) rozhodnutí nebo usnesení o opravě zřejmé
nesprávnosti a
e) rozhodnutí o zákazu provozování ohlášené hazardní
hry.

c) adresa herního prostoru, pro kterou bude rozhodnutí
o povolení k umístění herního prostoru vydáno,
včetně její přesné specifikace, odpovídající rozsahu
uvedeném v dokumentu podle čl. 2 odst. 1 písm. c)
této směrnice,
d) provozní doba herního prostoru,
e) náležitosti ohlašované hazardní hry podle § 107
odst. 1 zákona,
f) výrobní číslo koncového zařízení, prostřednictvím
kterého je technická hra provozována, podle
platného osvědčení o provozuschopnosti, jedinečný
identifikátor osvědčení o provozuschopnosti a počet
herních pozic koncového zařízení, prostřednictvím
kterého je technická hra provozována,
g) výrobní číslo zařízení bingo a
h) výrobní číslo nebo jiný jedinečný identifikátor
hracího stolu živé hry.
Čl. 4
Obecní úřad nakládá s dokumenty podle čl. 2 odst. 1
písm. a) a odst. 2 tak, že je kromě vlastního čísla
jednacího označuje navíc i evidenčním číslem ve tvaru
„kód obce, lomítko, rok přijetí žádosti, lomítko, pořadové
čtyřmístné číslo správního řízení počítané od jedné,
pomlčka, pořadí vloženého rozhodnutí nebo ohlášení
počítaného od jedné“.
Čl. 5
(1) Obecní úřad vloží dokumenty a údaje do informačního
systému podle čl. 2 a čl. 3 nejpozději dnem nabytí právní
moci rozhodnutí.
(2) Odstavec 1 se netýká vložení ohlášení hazardní hry,
včetně herního plánu. Obecní úřad vloží tyto dokumenty
do informačního systému nejpozději 7 pracovních dnů
přede dnem zahájení provozovaní ohlašované hazardní hry.
(3) Odstavec 1 se netýká vložení opisu zápisu podle § 63
odst. 3 a § 64 odst. 5 zákona. Obecní úřad vloží opis zápisu
do informačního systému do 3 pracovních dnů po jeho
doručení.

Čl. 3

Čl. 6

Obecní úřad vkládá do informačního systému následující
údaje:
a) identifikace provozovatele ohlašovaných hazardních
her,
b) náležitosti a vlastnosti rozhodnutí – datum vydání,
právní moc, vznik a zánik účinnosti rozhodnutí
o povolení k umístění herního prostoru,

(1) Dokumenty vyjmenované v čl. 2 odst. 1 obecní úřad
vloží ve formátu PDF (Portable Document Format).
(2) Dokumenty vyjmenované v čl. 2 odst. 2 obecní úřad
vloží ve formátu PDF (Portable Document Format)
s textovou vrstvou a potvrzenou autorizací vstupu
provedenou přidáním elektronického podpisu.

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
Čl. 7

Tato směrnice nabývá účinnosti 15. dnem ode dne
jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí.

Ministr:
Ing. Andrej B ab iš , v. r.

Poznámka: Odůvodnění směrnice je dostupné na http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry.

Strana 59

Strana 60

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. února 2017 č. 160
o Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu
na období let 2011 až 2020 s platností od roku 2017
V lá da
I. zru š uj e
usnesení vlády ze dne 10. srpna 2011 č. 599, o Národní
strategii bezpečnosti silničního provozu na období let 2011
až 2020;
I I . s c h v a l uj e
Revizi a aktualizaci Národní strategie bezpečnosti
silničního provozu na období let 2011 až 2020 s platností
od roku 2017, uvedenou v části III materiálu čj. 180/17
(dále jen „Strategie“);

bb) do 15. prosince 2017 návrh na zajištění
systémových podmínek pro realizaci revidované
Strategie,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
3. představitelům krajských úřadů a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů
uvedených ve Strategii;
I V. d op o r u č u je
hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí s rozšířenou působností
zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii.

III. ukládá
1. ministrům dopravy, vnitra, zdravotnictví, obrany,
1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru
financí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
zabezpečit realizaci systémových podmínek a nástrojů
uvedených ve Strategii,
2. ministru dopravy
a) koordinovat plnění opatření Strategie,
b) předložit vládě
ba) vždy do 15. června každého kalendářního roku
zprávu o vyhodnocení plnění opatření
uvedených ve Strategii,

Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí,
ministři dopravy,
vnitra, zdravotnictví, obrany,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 2017 č. 180
o Plánu operační přípravy státního území České republiky na léta 2017 až 2020
V lá da

I V. do p or uč u j e

I . s c h va lu j e
Plán operační přípravy státního území České republiky
na léta 2017 až 2020, obsažený v části III materiálu
čj. V9/2017 (dále jen „Plán“);
II . b er e na v ěd o m í
Vyhodnocení Plánu operační přípravy státního území České
republiky na léta 2013 až 2016;

guvernérovi České národní banky, vedoucím Kanceláře
prezidenta republiky, Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, Kanceláře Senátu Parlamentu
České republiky, prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu,
hejtmanům a primátorce hlavního města Prahy realizovat
Plán v oblastech své působnosti a spolupracovat
s ministrem obrany při zpracování plánu podle bodu
III/1a,b tohoto usnesení.
Provedou:

III. ukládá
1. ministru obrany
a) vydat Plán do 31. března 2017,
b) zpracovat a vládě předložit do 31. prosince 2020
návrh Plánu operační přípravy státního území České
republiky na léta 2021 až 2024,
c) předložit vládě do 31. prosince 2020 vyhodnocení
Plánu,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů realizovat Plán v oblastech své působnosti
a spolupracovat s ministrem obrany při zpracování
plánu podle bodu III/1a,b tohoto usnesení;

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,
Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu
republiky,
Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S o bo t ka , v. r.

České
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Částka 2

SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I. odst. 2 písm. b) Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k Usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123):
Ministerstvo vnitra sděluje, že předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky svým rozhodnutím
ze dne 19. ledna 2017 č. 62 stanovil, podle § 3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů, obec Větřní v Jihočeském kraji městem.

Částka 2
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b/ Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k Usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123):
Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný
k 31. 12. 2016, bude v souladu se sdělením ministra vnitra, zveřejněným v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě těchto
úředních razítek:
Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem
a s textem:
Vojenské zařízení 5847 Praha
pořadové číslo 25
Ke ztrátě došlo dne 9. prosince 2016.
Kulatého razítka o průměru 25 mm se státním znakem
a s textem:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18
ev. číslo 21
Ke ztrátě došlo dne 6. února 2017.
Kulatého razítka o průměru 20 mm s malým státním
znakem a textem:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. číslo 530
Dokumenty v listinné podobě opatřené tímto razítkem
dne 28. března 2017 a ve dnech následujících je nutné
považovat za neplatné.

Jiné:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení
služebního průkazu:
Státní úřad inspekce práce,
služební průkaz se státním znakem a fotografií,
na jméno Ing. Zdeněk Kašpárek,
evidenční číslo průkazu 000082.
K odcizení došlo dne 7. února 2017.
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