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Brnění o.s.
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Věc: Vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 3. prosince 2011 obdrželo Ministerstvo financí Vaši elektronickou zprávu, jejímž
obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
informacích“). Konkrétně jste žádal o poskytnutí informací o následujících skutečnostech:
1)

2)

jak bylo naloženo s Vaším podnětem zaslaným Ministerstvu financí 6.10.2011 ke
zrušení hazardních přístrojů provozovaných v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou Statutárního města Brna č. 9/2008, ve znění o regulaci provozu
výherních hracích přístrojů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 18/2009, obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 13/2010 a
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2011,
počet hazardních přístrojů povolených Ministerstvem financí na základě § 50 odst.
3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách , ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“) na území Statutárního města Brna,
jejich umístění a doba platnosti povolení (na základě výsledků přezkumného
řízení).

Na základě uvedeného Ministerstvo financí v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)
zákona o informacích Vám poskytuje následující informace.
Ad 1)
Ke dni 12.prosince 2011 Ministerstvo financí eviduje 2600 nevyřízených žádostí, podnětů
a vyjádření. S ohledem na množství, časovou a profesní náročnost spojenou s vyřízením
těchto žádostí, podnětů a vyjádření či přípravou zahájení správních řízení, s odkazem na již
platnou novelu loterního zákona č. 300/2011 Sb., která v přechodných ustanoveních stanovuje
tříletou ochrannou lhůtu pro povolení, jež jsou v kolizi s obecně závaznými vyhláškami obcí,
a s odkazem na nemožnost pravomocného ukončení správního řízení o zrušení povolení ve
lhůtě do 31.12.2011, Ministerstvo financí nezahájilo na základě Vámi zaslaného podnětu

správní řízení. Ministerstvo financí nyní pracuje na přípravě rozsáhlého přepovolení dle
novely loterního zákona č. 300/2011 Sb., kterým budou zkrácena všechna povolení, která jsou
v kolizi s obecně závaznými vyhláškami, na dobu do 31.12.2014.

Ad 2)
Vámi požadované informace naleznete v příloze č. 1 - Informativní přehled povolených
zařízení, stav k 12.12.2011.
S pozdravem
Ing. Karel K o r y n t a
ředitel odboru
Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
Přílohy:
Příloha č.1 - Informativní přehled povolených zařízení, stav k 12.12.2011.
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