
 

Stanovisko vlády 

 

k návrhu poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana 

Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon  

č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 

ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 169) 

 

Vláda na své schůzi dne 5. května 2014 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  

ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko: 

 

1. Vláda si je plně vědoma potřeby přijetí účinných právních postupů směřujících 

k zavedení řádné, efektivní a právně bezvadné regulace provozování hazardních 

her na území České republiky s cílem maximálně eliminovat negativní sociálně 

patologické jevy souvisejících s hráčskou závislostí, a to zejména efektivním 

zdaněním výnosů z provozu hazardních her a přijetím opatření směřujících  

ke snížením počtu osob závislých na hazardních hrách. 

 

2. Za prioritní považuje vláda urychlené řešení situace v oblasti provozování 

sázkových her uskutečňovaných zejména prostřednictvím technických herních 

zařízení v podobě tzv. interaktivních videoloterních terminálů, kde platná povolení 

k provozování těchto her vydaná Ministerstvem financí jsou v rozporu s obecně 

závaznými vyhláškami obcí. K návrhu obsaženému v předloženém materiálu 

zrušit tato povolení ze zákona však vláda upozorňuje na v uvedeném návrhu 

zmiňované nálezy Ústavního soudu, které obsahují návod na řešení této 

nezákonnosti výlučně cestou správního řízení o zrušení těchto povolení podle  

§ 43 odst. 1 zákona a loteriích a jiných podobných hrách, zahájeného ex offo. 

V rámci tohoto řízení pak má Ministerstvo financí v každém konkrétním případě 

posoudit, zda existence obecně závazné vyhlášky obce je důvodem pro zrušení 

povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy, které 

Ústavní soud výslovně nezmiňuje, ale lze důvodně předpokládat, že se jedná  
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o základní principy právního státu, jako je princip ochrany legitimního očekávání, 

respektive princip předvídatelnosti práva, a princip ochrany nabytých práv. 

 

3. K navrženému zrušení platných povolení Ministerstva financí ex lege vláda dále 

upozorňuje na možnou ústavně právní kolizi tohoto postupu s ústavním pořádkem 

České republiky zaručeným právem na spravedlivý proces, a to ve vazbě  

na zásadu presumpce správnosti veřejnoprávních aktů, podle které je 

veřejnoprávní akt pokládán za formálně i obsahově správný, tedy bezvadný, až 

do okamžiku, než je zákonem stanoveným způsobem shledáno, že tomu tak není. 

Tímto zákonným způsobem je v daném případě nepochybně posouzení 

předmětného povolení v rámci výše uvedeného správního řízení, v rámci něhož 

lze objektivně danou skutečnost zjistit. 

 

4. Vláda v neposlední řadě upozorňuje na to, že návrh zákona z hlediska jeho 

kompatibility s právem EU nesplňuje zcela standardy dané v předmětné oblasti 

judikaturou Soudného dvora EU, kterým je zejména požadavek na stanovení 

konzistentních, jasných a transparentních podmínek pro vydávání a odnímání 

povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Promítnutí tohoto 

požadavku do ustanovení návrhu zákona o rušení povolení ex lege není zcela 

konzistentní, pokud jde o rozsah těchto povolení. Tato nekonzistentnost spočívá  

v absenci zařazení do navrhované regulace i těch sázkových her, které jsou na 

základě povolení provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce, 

která odlišně od povolení určuje čas provozu těchto her. 

 

5. V souvislosti s dodržením všech požadavků vyplývajících pro Českou republiku 

z práva EU vláda dále upozorňuje, že v návrhu zákona je správně zohledněna 

skutečnost, že navržená právní úprava je předpisem ve smyslu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998  

o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů  

a předpisů pro služby informační společnosti (čl. II návrhu zákona), a jako 

takovou je Česká republiky povinna oznámit ji Evropské komisi a předmětnou 

právní úpravu může schválit pouze v případě, že bude Evropskou komisí 

odsouhlasena. Z předloženého materiálu nicméně nevyplývá, zda, jakým 

způsobem, kým a s jakým výsledkem byl uvedený požadavek procesně zajištěn. 
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6. V návaznosti na uplatněné připomínky a upozornění doporučuje vláda navržená 

řešení na úseku provozování loterií a jiných podobných her opětovně posoudit 

zejména z hlediska jejich ústavní konformity, hospodářských dopadů a naplnění 

požadavků práva EU a návrh zákona v těchto směrech, zejména pokud jde o jeho 

odůvodnění, v průběhu dalšího legislativního procesu dopracovat. 
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