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Česká republika 
 

NÁLEZ 
 

Ústavního soudu 
 

Jménem republiky 
 
 

Plénum Ústavního soudu rozhodlo ve složení Stanislav Balík, Vlasta 
Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar 
Lastovecká, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný a Michaela 
Židlická o návrhu města Klatovy, zastoupeného JUDr. Jiřím Štanclem, advokátem, AK 
se sídlem Čs. legií 172, 339 01  Klatovy, na zrušení ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 
300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, za účasti 1) Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a 2) Senátu Parlamentu České republiky, jako 
účastníků řízení, a veřejného ochránce práv, jako vedlejšího účastníka řízení, bez 
ústního jednání, takto: 
 

Ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů 
 

 
Odůvodnění: 

 
I. 

Dosavadní průběh řízení před Ústavním soudem 
 

I. a) 
Předcházející řízení o ústavní stížnosti 

 
1. Ústavnímu soudu byla dne 20. 6. 2012 doručena ústavní stížnost města Klatovy 
směřující proti jinému zásahu Ministerstva financí (dále též jen „ministerstvo“), jež je 
Ústavním soudem projednávána pod sp. zn. IV. ÚS 2315/12. S ústavní stížností 
stěžovatel spojil ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) návrh na zrušení 
ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (dále též jen „napadené ustanovení“). 
2. IV. senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že uplatněním napadeného 
ustanovení zákona nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Jelikož 
zároveň považoval ústavní stížnost za nikoliv zjevně neopodstatněnou a i jinak věcného 
přezkumu schopnou, konstatoval, že návrhem na zrušení napadeného ustanovení je 
třeba se zabývat věcně. Proto usnesením ze dne 16. 1. 2013 sp. zn. IV. ÚS 2315/12 
přerušil řízení o ústavní stížnosti a postoupil návrh stěžovatele na zrušení napadeného 
ustanovení plénu Ústavního soudu. 
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I. b) 
Argumentace navrhovatele 

 
3. Protiústavnost napadeného ustanovení spatřoval navrhovatel v tom, že ve 
spojení se správní praxí Ministerstva financí (jehož zásah byl primárně ústavní stížností 
napaden) dočasně suspendovalo existující, ústavně garantovanou a Ústavním soudem 
uznanou možnost obcí regulovat provozování interaktivních videoloterijních terminálů 
na svém území.  
4. Napadené ustanovení dle navrhovatele brání přezkumu a případnému zrušení 
ministerstvem vydaných povolení k provozování interaktivních videoloterijních 
terminálů, ačkoliv podle judikatury Ústavního soudu (nález sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ze dne 
14. 6. 2011, N 110/61 SbNU 625, č. 202/2011 Sb., nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 
9. 2011, č. 293/2011 Sb. či nález sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ze dne 27. 9. 2011, č. 328/2011 
Sb.) jde o otázku, jejíž regulace spadá do ústavně garantované pravomoci obcí. V tomto 
kontextu navrhovatel podrobně parafrázoval právní závěry obsažené v citovaných 
nálezech a potvrzující ústavní garance práva obcí na samosprávu. 
5. Navrhovatel rovněž vyjádřil přesvědčení, že napadené ustanovení neporušuje 
toliko právo obcí na samosprávu ve smyslu ustanovení čl. 8 a 100 odst. 1 Ústavy, nýbrž 
i ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy, podle něhož jsou vykonatelná rozhodnutí Ústavního 
soudu závazná pro všechny orgány a osoby. Ačkoliv nálezy Ústavního soudu mířily 
primárně vůči obcím a ministerstvům vnitra a financí, nelze dle navrhovatele odhlížet 
od skutečnosti, že přinejmenším v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 se Ústavní soud 
jednoznačně vyjádřil v tom smyslu, že regulace hazardu je oblastí, spadající pod rozsah 
územní samosprávy. Tento názor měl tudíž být respektován zákonodárcem při přijímání 
zákona, jehož je napadené ustanovení součástí. 
 

 I. c) 
Vyjádření účastníků řízení 

 
6. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká 
sněmovna“) se k návrhu vyjádřila dne 19. února 2013. Popsala průběh projednávání 
návrhu zákona posléze publikovaného pod č. 300/2011 Sb., přičemž zkráceně 
připomenula i důvodovou zprávu k návrhu zákona připojenou. Ta k napadenému 
ustanovení uváděla, že platnost povolení vydaných do dne nabytí účinnosti obecně 
závazné vyhlášky obce, která nejsou s touto vyhláškou v souladu, nebude dotčena. 
Opačný postup by podle důvodové zprávy zakládal nepřípustnou právní retroaktivitu, 
která je v rozporu s principem právní jistoty zakotvené v Ústavě. Zkrácením platnosti 
stávajících povolení by se stát dle důvodové zprávy vystavoval nebezpečí arbitrážních 
sporů vedených dosavadními provozovateli. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou 
schválen dne 21. června 2011. Senát Parlamentu České republiky (dále též jen „Senát“) 
vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které Poslanecká 
sněmovna na svém jednání dne 6. září 2011 akceptovala, a návrh zákona ve znění 
vráceném Senátem schválila. Poslanecká sněmovna odmítla, že by napadená právní 
úprava měla za cíl odložit účinky nálezů Ústavního soudu, přičemž poukázala zejména 
na časové okolnosti projednávání návrhu zákona. V této souvislosti zejména zdůraznila, 
že nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011 (N 151/62 SbNU 315; 293/2011 Sb.) byl 
přijat až poté, co Poslanecká sněmovna návrh zákona ve znění postoupeném Senátem 
schválila. V závěru svého vyjádření Poslanecká sněmovna konstatovala, že návrh 
zákona byl projednán a schválen ústavně předepsaným způsobem a podle standardních 
pravidel legislativního procesu. 
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7. Rovněž Senát Parlamentu České republiky ve svém vyjádření ze dne 8. února 
2013 vyjádřil přesvědčení, že při přijímání zákona postupoval v mezích Ústavou 
stanovené kompetence a ústavně předepsaným způsobem. Konkrétně Senát uvedl, že 
návrh zákona, který na své 19. schůzi dne 21. června 2011 schválila Poslanecká 
sněmovna, mu byl řádně postoupen dne 28. června 2011. Jako senátní tisk č. 127 byl 
návrh zákona přikázán výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (jako 
garančnímu výboru), výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a 
výboru ústavněprávnímu. Všechny jmenované výbory doporučily návrh zákona vrátit 
Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Dne 22. července 2011 pak přijal Senát 
usnesení, kterým Poslanecké sněmovně návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích 
návrhů vrátil. Ve svém vyjádření Senát rovněž podrobně shrnul obsah debaty o 
předmětném návrhu zákona v Senátu vedené. 
 

I. d) 
Postoj vlády a veřejného ochránce práv k návrhu 

 
8. V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 a 3 zákona o Ústavním soudu upozornil 
přípisem ze dne 23. ledna 2013 doručeným dne 25. ledna 2013 Ústavní soud vládu 
České republiky a veřejného ochránce práv na probíhající řízení, přičemž připomenul, 
v jaké lhůtě mohou do řízení vstoupit jako vedlejší účastníci a případně se též k návrhu 
vyjádřit. 
9. Veřejný ochránce práv dne 1. února 2013 oznámil Ústavnímu soudu, že do 
řízení jako vedlejší účastník vstupuje. Vláda České republiky ve lhůtě zákonem 
stanovené (uplynuvší 25. února 2013) svůj vstup do řízení neoznámila, a tudíž jí 
postavení vedlejšího účastníka svědčit nemohlo. Přípisem doručeným Ústavnímu soudu 
dne 26. února 2013 požádal JUDr. Jan Studnička, vrchní ředitel Sekce kabinetu ministra 
a předsedy Legislativní rady vlády, soudce zpravodaje o prodloužení lhůty ke sdělení, 
zda vláda do řízení jako vedlejší účastník vstoupí, o jeden měsíc. Uvedené žádosti 
nemohl Ústavní soud přiznat jakoukoliv relevanci nejen proto, že její autor stěží mohl 
být oprávněn za vládu v řízení před Ústavním soudem jednat, ale především s ohledem 
na skutečnost, že třicetidenní lhůta pro vstup do řízení je ve smyslu ustanovení § 69 
odst. 2 zákona o Ústavním soudu lhůtou, která nemůže být Ústavním soudem 
prodloužena a jejíž zmeškání nemůže být prominuto. Vyjádření k návrhu ani následně – 
formou amicus curiae brief – vláda nepodala. 
10. Veřejný ochránce práv se k návrhu vyjádřil dne 1. března 2013. Uvedl, že 
napadené ustanovení nepovažuje za překážku rušení vydaných povolení, neboť podle 
jeho názoru ve skutečnosti nedopadá na regulační oprávnění obcí existující před 
novelou podle dřívějšího ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách (dále též jen „loterijní zákon“), tedy na regulaci všech 
technických herních zařízení obdobných výherním hracím přístrojům ve smyslu 
dřívějšího ustanovení § 2 písm. e) loterijního zákona. Přes toto přesvědčení však 
veřejný ochránce práv připustil, že by v daném případě podpořil i zrušení napadeného 
ustanovení, a to s ohledem na dlouhodobou (a podle jeho názoru nezákonnou) 
rozhodovací praxi Ministerstva financí, dlouhotrvající zásah státu do ústavně 
zaručeného práva obcí na samosprávu (nerespektování vydaných obecně závazných 
vyhlášek, včetně odmítání možnosti zrušení povolení pro rozpor s pozdější vyhláškou), 
problematické procesní postavení obcí a faktické zneužívání napadeného ustanovení k 
popsanému zásahu státu do ústavně garantovaného práva obcí na samosprávu. 
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II. 
Upuštění od ústního jednání 

 
11. Ústavní soud především uvážil, že není třeba ve věci konat ústní jednání, neboť 
to by nepřineslo další, resp. lepší a jasnější objasnění věci, než jak se s ní seznámil z 
písemných úkonů účastníků řízení. S ohledem na ustanovení § 44 zákona o Ústavním 
soudu (v této souvislosti zvláště budiž zdůrazněna novela provedená zákonem č. 
404/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2013), se již proto nemusel dotazovat účastníků, zda 
souhlasí s upuštěním od ústního jednání a ve věci rozhodl bez konání ústního jednání. 

 
III. 

Vlastní přezkum 
 

III. a) 
Dikce napadeného ustanovení 

 
12. Ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony, zní: 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

(…) 
4. Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 

zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se 
zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; 
totéž platí pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění účinném od 1. ledna 2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo 
financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li 
tyto loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou 
obce nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012. 
 

 
III. b) 

Předpoklady přezkumu 
 

13. Formálně bezvadný návrh byl podán osobou oprávněnou. K projednání návrhu 
je Ústavní soud příslušný a jedná se zároveň o návrh přípustný. 
14. Ústavní soud byl nucen nejprve vzít v úvahu, je-li v posuzované věci oprávněn 
přezkoumat (a případně též zrušit) samotnou novelu zákona či její část. 
15. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu není zásadně možno návrhem brojit 
proti novelizujícímu právnímu předpisu, neboť takový právní předpis nemá obecně 
samostatnou právní existenci; tu získává až jako součást právního předpisu 
novelizovaného; právě novelizovaný právní předpis by proto měl být Ústavnímu soudu 
k posouzení postoupen [srov. např. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 25/2000 ze dne 15. 8. 2000 
(U 27/19 SbNU 271), dostupno též – stejně jako všechna další rozhodnutí v tomto 
nálezu uvedená – na http://nalus.usoud.cz].  
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16. Uvedené však neznamená, že návrh směřující proti novele zákona či její části 
(jako je tomu v projednávané věci) nemohl by být Ústavním soudem podroben 
meritornímu přezkumu nikdy [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 2/02 ze dne 9. 3. 2004 (N 35/32 
SbNU 331; 278/2004 Sb.)]. Jednu skupinu výjimek přezkum dovolujících tvoří situace, 
v nichž je ověřována ústavnost procedury přijetí novelizujícího právního předpisu [srov. 
např. nález sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ze dne 1. 3. 2011 (N 27/60 SbNU 279; 80/2011 Sb.) či 
nález sp. zn. Pl. ÚS 77/06 ze dne 15. 2. 2007 (N 30/44 SbNU 349; 37/2007 Sb.)]. Další 
výjimku pak nepochybně představuje situace (jež nastala i v projednávané věci), v níž 
jsou napadena přechodná ustanovení novelizujícího právního předpisu. Přechodná 
ustanovení novelizujícího právního předpisu totiž normativně existují právě a jen jako 
jeho součást a součástí právního předpisu novelizovaného se nestávají. Za tohoto stavu 
– a s přihlédnutím ke skutečnosti, že i aplikací přechodných ustanovení novely lze 
zasáhnout do ústavně garantovaných práv (srov. dále) – shledal Ústavní soud podaný 
derogační návrh projednatelným. 
17. Možnost přezkumu intertemporálních ustanovení připustil Ústavní soud 
v nálezech Pl. ÚS 21/96 ze dne 4. 2. 1997 (N 13/7 SbNU 87) či Pl. ÚS 33/01 ze dne 12. 
3. 2002 (N 28/25 SbNU 215).  
18. Na základě takto vyložených důvodů mohl Ústavní soud přistoupit k  přezkumu 
napadeného ustanovení. 
 

III. c) 
Přezkum procedury přijetí napadeného zákonného ustanovení 

 
19. Ústavní soud, jak mu ukládá ustanovení § 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, 
nejprve zkoumal, zda bylo napadené ustanovení (resp. zákon, jehož je toto ustanovení 
součástí) přijato v mezích Ústavou stanovené kompetence a ústavně předepsaným 
způsobem. Vyšel přitom z dále citovaných veřejně dostupných těsnopiseckých zpráv 
zachycujících parlamentní jednání a z vyjádření obou komor Parlamentu.  
20. Návrh zákona (posléze publ. pod č. 300/2011 Sb.) byl předložen Poslanecké 
sněmovně vládou České republiky a byl projednáván jako sněmovní tisk č. 138. Návrh 
zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen na 19. schůzi v šestém volebním období 
dne 21. června 2011, přičemž v hlasování č. 287 ze 164 přítomných poslanců hlasovalo 
138 pro a 18 proti. 
21. Senátu byl návrh zákona postoupen dne 28. června 2011. Senát dne 22. července 
2011 na své 10. schůzi v 8. funkčním období přijal usnesení, kterým Poslanecké 
sněmovně návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů vrátil. Pro vrácení 
návrhu zákona se v hlasování č. 61 z přítomných 64 senátorů vyslovilo 59 senátorů a 
nikdo nebyl proti. 
22. Z těsnopisecké zprávy z 21. schůze Poslanecké sněmovny konané dne 6. září 
2011 Ústavní soud zjistil, že návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen ve 
znění postoupeném Senátem, přičemž ze 179 přítomných poslanců v hlasování č. 21 
hlasovalo 152 poslanců pro a 18 proti. 
23. Dne 15. září 2011 byl zákon doručen prezidentu republiky, který jej dne 27. září 
2011 podepsal.  
24. Dne 14. října 2011 byl zákon vyhlášen v částce 106 Sbírky zákonů pod číslem 
300/2011 Sb. 
25. Ústavní soud konstatuje, že zákon č. 300/2011 Sb., jehož je napadené ustanovení 
součástí, byl přijat a vydán v mezích ústavně stanovené kompetence a ústavně 
předepsaným způsobem. 



Pl. ÚS 6/13 

6 

 
III. d)  

Meritorní přezkum napadeného ustanovení 
 

26. Klíčovou otázkou věcného souladu napadeného ustanovení s ústavním 
pořádkem je, zda tato zákonná norma, jež ve spojení s postupem Ministerstva financí 
dočasně omezuje možnost obcí regulovat provoz interaktivních videoloterijních 
terminálů prostřednictvím obecně závazných vyhlášek, protiústavně zasahuje do 
ústavně garantovaného práva obcí na samosprávu ve smyslu (zejména) ustanovení čl. 8, 
čl. 100 odst. 1 a čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
27. Citovaná ustanovení ústavního pořádku zaručují samosprávu obcím jako 
územním samosprávným celkům (čl. 8 ve spojení a čl. 100 odst. 1 Ústavy), přičemž jim 
zároveň svěřují pravomoc regulovat otázky spadající do jejich samostatné působnosti 
prostřednictvím vydávání obecně závazných vyhlášek (čl. 104 odst. 3 Ústavy). Ústavní 
garance práva obcí na samosprávu tvoří v kontextu ústavního pořádku klíčovou složku 
vertikální dělby moci a některými autory jsou dokonce řazeny mezi podstatné 
náležitosti demokratického právního státu (k tomu srov. např. Bahýľová, L., Filip, J., 
Molek, P., Podhrázký, M., Šimíček, V., Vyhnánek, L. Ústava České republiky: 
komentář. Praha: Linde, 2010, str. 140 – 141). 
28. Vymezení smyslu, podstaty, obsahu a rozsahu práva obcí na samosprávu se 
Ústavní soud ve své judikatuře věnoval již mnohokrát, a to jak v rovině obecné, tak i 
konkrétně ve vztahu k ústavnímu právu obcí vydávat v mezích své působnosti obecně 
závazné vyhlášky a ještě konkrétněji k možnosti obcí regulovat provoz výherních 
hracích automatů a obdobných zařízení ve smyslu loterijního zákona. 
29. Starší judikatura Ústavního soudu vykládala právo obcí na samosprávu (a to 
zejména ve vztahu k výkonu jejich pravomoci vydávat obecně závazné vyhlášky) 
poměrně restriktivně. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007 (N 218/47 
SbNU 871; 20/2008 Sb.) došlo k explicitnímu přehodnocení dřívější judikatorní praxe a 
nastolení nového – z hlediska obcí mnohem příznivějšího – přístupu. Ústavní soud 
v citovaném nálezu konstatoval, že po (tehdy) patnácti letech existence Ústavy 
obsahující ústavní garanci práva na územní samosprávu se již obsah práva obcí na 
samosprávu ustálil a stal se součástí širšího právního povědomí. V tomto kontextu 
poukázal zejména na normativní řešení obsažené v ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jež věcně vymezilo oblasti, v nichž mohou 
obce vydávat obecně závazné vyhlášky a jehož hranice upřesnila i bohatá judikatura 
Ústavního soudu.  
30. Následně Ústavní soud zdůraznil [nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011 
(N 151/62 SbNU 315; 293/2011 Sb.)], že s ohledem na ústavní garance práva na 
samosprávu není možné vycházet při jeho vymezení pouze ze znění zákona, neboť 
právo na samosprávu má – bez ohledu na výhradu zákona – i materiální aspekt (resp. 
vlastní ústavní obsah). Prováděcí zákon proto nemůže obsah ústavně garantovaného 
práva na územní samosprávu vyprázdnit či fakticky eliminovat. 
31. Částečně obsah práva na samosprávu Ústavní soud vymezil např. v nálezu v sp. 
zn. Pl. ÚS 30/06 ze dne 22. 5. 2007 (N 87/45 SbNU 279; 190/2007 Sb.), podle něhož do 
sféry samostatné působnosti obce regulovatelné obecně závaznými vyhláškami ve 
smyslu ústavním pořádkem garantované územní samosprávy spadají záležitosti, které 
jsou převážně místního nebo regionálního dopadu a jejichž úprava je v zájmu obce a 
jejich občanů. Za takové záležitosti označil zejména zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochranu 
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životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, užívání zařízení obce 
sloužících potřebám veřejnosti, územní rozvoj obce apod. 
32. Podle (zde v odst. 4. a 29. citovaného) nálezu sp. zn. Pl. ÚS 56/10 je pak i 
rozhodování o tom, zda a kde se mohou na jejich území vyskytovat provozovny loterií a 
jiných podobných her (včetně interaktivních videoloterijních terminálů), otázkou 
místního pořádku a jako takové spadá do samostatné působnosti obcí, pročež regulace 
těchto záležitostí je obcím ústavně garantována. V návaznosti na uvedené Ústavní soud 
posléze konstatoval [nález sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ze dne 27. 9. 2011 (N 169/62 SbNU 
489; 328/2011 Sb.)], že je v kontextu právní úpravy regulace hazardu povinností 
Ministerstva financí zajistit respekt k ústavně zaručenému právu na samosprávu. 
33. Z uvedeného tedy plyne, že součástí práva na samosprávu ve smyslu ustanovení 
čl. 8, čl. 100 odst. 1 i čl. 104 odst. 3 Ústavy a ve smyslu nyní již ustálené judikatury 
Ústavního soudu, je také možnost obcí prostřednictvím vydávání obecně závazných 
vyhlášek regulovat provoz interaktivních videoloterijních terminálů na svém území. 
K tomu je vhodné zdůraznit, že ústavní rozměr práva na samosprávu pochopitelně nelze 
měnit obyčejným zákonem (srov. ustanovení čl. 9 odst. 1 Ústavy); jako zcela lichý tudíž 
musí být odmítnut argument, podle něhož byla možnost usměrňovat na svém území 
provoz interaktivních videoloterijních terminálů obcím svěřena (dána) až přijetím 
zákona č. 300/2011 Sb.  
34. Pokud tedy napadené ustanovení možnost obcí regulovat provoz interaktivních 
videoloterijních terminálů byť jen dočasně, avšak po dobu nikoliv nevýznamnou, 
vylučuje (suspenduje), jedná se zásah do ústavně garantovaného práva na samosprávu.  
35. Ústavní soud si je vědom existence výkladové varianty, podle níž napadené 
ustanovení nepředstavuje překážku rušení vydaných povolení k provozování 
interaktivních videoloterijních terminálů (srov. vyjádření veřejného ochránce práv), 
avšak správní praxe Ministerstva financí (připomenutá i ve vyjádření veřejného 
ochránce práv) dokládá, že tato výkladová varianta není v praxi ministerstvem zcela 
akceptována a aplikace napadeného ustanovení tudíž vede k rozsáhlým a trvajícím 
zásahům do samosprávy obcí. Témuž nasvědčuje i fakt, že návrh na zrušení napadeného 
ustanovení nepodalo jen město Klatovy, ale v jiných řízeních (vedených Ústavním 
soudem pod sp. zn. II. ÚS 2335/12 a III. ÚS 2336/12) též města Frýdlant nad Ostravicí 
a Židlochovice. 
36. Za této situace přikročil Ústavní soud k posouzení otázky, zda zásah do práva 
obcí na samosprávu vyvolaný napadeným zákonným ustanovením je souladný 
s principem proporcionality; v tomto kontextu se zaměřil prvotně na otázku, zda 
dočasné omezení možnosti obcí regulovat provoz interaktivních videoloterijních 
terminálů sleduje legitimní cíl.  
37. Test proporcionality, zjevně inspirovaný judikaturou Spolkového ústavního 
soudu, byl Ústavním soudem formulován již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94 ze dne 12. 10. 
1994 (N 46/2 SbNU 57; 214/1994 Sb.) jako kaskáda přezkumu dle tří kritérií. Prvním je 
kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zdali institut, omezující určité základní 
právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl. Druhým kritériem poměřování základních 
práv a svobod je kritérium potřebnosti, spočívající v porovnávání legislativního 
prostředku, omezujícího základní právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, 
umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a 
svobod. Třetím kritériem je pak porovnání závažnosti obou v kolizi stojících základních 
práv.  
38. Avšak jak z tohoto nálezu, tak i z mnoha nálezů dalších [srov. nález sp. zn. IV. 
ÚS 1770/07 ze dne 1. 11. 2007 (N 181/47 SbNU 391) či sp. zn. Pl. ÚS 7/09 ze dne 4. 5. 
2010 (N 102/57 SbNU 315; 226/2010 Sb.), odst. 34.] je patrno, že samozřejmým 
předpokladem přezkumu kritéria vhodnosti (prvního kroku testu), je zodpovězení 
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otázky, je-li cíl sledovaný normativní úpravou posuzovanou Ústavním soudem 
legitimní. S ohledem na skutečnost, že samotnou podstatou testu proporcionality je 
snaha o nalezení rovnováhy mezi protichůdnými ústavními principy, může být kritérium 
vhodnosti bráno v úvahu jen tehdy, je-li přezkoumávána úprava, která jeden ústavně 
chráněný zájem (zpravidla základní právo) potlačuje či oslabuje za účelem ochrany 
jiného ústavně chráněného zájmu. Pakliže by posuzovaná normativní úprava 
nesledovala žádný racionálně seznatelný cíl (tj. byla-li by zcela svévolná) či by 
sledovala toliko cíl nelegitimní (jemuž by nebylo možno poskytnout ústavní ochranu), 
došlo by k omezení ústavně chráněného zájmu bez odpovídající protiváhy. Z tohoto 
důvodu je tedy při aplikaci testu proporcionality (přesněji řečeno před jeho aplikací) 
nezbytné vyřešit, je-li přezkoumávanou úpravou sledován legitimní cíl; posuzování, zda 
je přezkoumávaná úprava vhodná k dosažení cíle neexistujícího či nelegitimního, by 
přirozeně postrádalo jakýkoliv smysl.  
39. V průběhu řízení o ústavní stížnosti (srov. usnesení ze dne 16. 1. 2013 sp. zn. IV. 
ÚS 2315/12, jímž bylo řízení o ústavní stížnosti přerušeno a jímž byl návrh zrušení 
napadeného ustanovení postoupen plénu Ústavního soudu) Ministerstvo financí uvedlo, 
že napadené přechodné ustanovení legitimně řeší intertemporální problém související 
s vyvážením protichůdných ústavně chráněných zájmů (tj. práva na samosprávu a 
ochrany vlastnického práva a práva podnikat) a zároveň chrání legitimní očekávání 
provozovatelů interaktivních videoloterijních terminálů; v souvislosti s tím pak 
ministerstvo upozornilo na hrozbu vzniku sporů (iniciovaných provozovateli 
interaktivních videoloterijních terminálů) týkajících se ochrany práv podle 
mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. 
40. Ústavní soud však konstatuje, že žádný z přednesených cílů napadeného 
ustanovení nelze považovat za legitimní ve smyslu aprobace shora popsaného zásahu do 
práva obcí na samosprávu. Jiný legitimní cíl způsobilý poměřování s ústavním právem 
obcí na samosprávu nevyjevily v řízení před Ústavním soudem ani komory Parlamentu 
jako účastníci řízení ani vláda navrhující přijetí nyní přezkoumávané normy. Výslovně 
nezmíněné cíle této intertemporální normy nenalezl ani Ústavní soud, který navíc 
dodává, že není jeho povinností, aby pátral, jaký snad ještě jiný než Ministerstvem 
financí sdělený účel (sdělené účely) přechodného ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. 
(viz zde odst. 38.) existuje (existují).  
41. V rámci posouzení avizovaného účelu napadeného ustanovení v prvé řadě 
Ústavní soud zdůrazňuje, že za legitimní cíl nelze považovat ministerstvem zmíněnou 
údajnou snahu o řešení intertemporálních problémů souvisejících s vyvážením 
protichůdných ústavně chráněných zájmů. Tvrzení o existenci intertemporálního 
problému se totiž nutně opírá o premisu, že obcím byla možnost regulovat provoz 
interaktivních videoloterijních terminálů na svém území zpřístupněna až v důsledku 
legislativní změny provedené právě tím zákonem, jehož je napadené přechodné 
ustanovení součástí. Jak ovšem plyne ze shora uvedeného, opak je pravdou, neboť již 
shora citovaná judikatura Ústavního soudu toto ústavní právo toliko stvrzovala; ani 
nálezy Ústavního soudu, ani souběžně s nimi realizovaný novelizační počin 
zákonodárce již dříve existující ústavní právo obcí na samosprávu nevytvořily. 
42. Již z tohoto důvodu nelze u provozovatelů interaktivních videoloterijních 
terminálů hovořit o existenci legitimního očekávání (jež by snad napadeným 
ustanovením mělo být chráněné) spočívajícího v naději, že jejich činnost nebude 
přinejmenším po určitou dobu regulována prostřednictvím obecně závazných vyhlášek 
obcí. Provozovatelé interaktivních videoloterijních terminálů – stejně jako každý jiný 
subjekt práva – si totiž mohli a měli být vědomi rizika, že jejich právní sféra může být 
dotčena v důsledku přijetí, změny či zrušení právních předpisů, a to nejen zákonů, nýbrž 
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i podzákonných právních předpisů (včetně obecně závazných vyhlášek). To ostatně 
plyne i z ustálené judikatury Ústavního soudu; srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 21/96 ze 
dne 4. 2. 1997 [N 13/7 SbNU 87 (96); 63/1997 Sb.], v němž Ústavní soud konstatoval, 
že zrušení staré a přijetí nové právní úpravy je nutně spjato se zásahem do principů 
rovnosti a ochrany důvěry občana v právo. Shodně s navrhovatelem pak Ústavní soud 
konstatuje, že za legitimní očekávání nelze považovat předpoklad provozovatelů 
interaktivních videoloterijních terminálů, že správní praxe ministerstva spojená s 
opomíjením práva obcí na samosprávu bude pokračovat. 
43. Za legitimní cíl napadené úpravy nelze konečně považovat ani údajné obavy 
státu z hrozících arbitrážních sporů. Tvrzení, podle něhož by rušení (či změna) 
vydaných povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů mohlo 
vyústit v zahájení sporů podle mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, není 
nijak podloženo a jedná se o pouhou spekulaci. Navíc je třeba připomenout, že pokud 
by se mělo jednat o arbitráže zahájené podle mezinárodních smluv na ochranu investic, 
mohli by řízení iniciovat toliko zahraniční provozovatelé, což je však s ohledem na 
ustanovení § 4 odst. 4 loterijního zákona vyloučeno. 
 

IV. 
Závěr 

 
44. Ústavní soud tedy uzavírá, že napadené ustanovení zasahuje do ústavně 
garantovaného práva obcí na samosprávu, přičemž tento zásah nesledoval legitimní cíl. 
Vyústěním řečeného – aniž by bylo třeba přistupovat k dalším krokům testu 
proporcionality – je závěr o rozporu napadeného ustanovení s ustanoveními čl. 8, čl. 
100 odst. 1 a čl. 104 odst. 3 Ústavy. Z uvedených důvodů Ústavní soud čl. II bodu 4. 
zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zrušil podle 
ustanovení § 70 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, a to dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce 
zákonů, neboť pro jiné určení vykonatelnosti nálezu důvody neshledal. 
45. Námitku navrhovatele, dle níž protiústavnost napadeného ustanovení vyplývala 
též z nerespektování nálezových závěrů Ústavního soudu parlamentem (a tedy 
z  porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy), nebylo třeba při zjištění hmotněprávního rozporu 
přijaté zákonné úpravy s ústavním pořádkem jakkoliv vypořádávat. 
 
 
Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.  
 
V Brně dne 2. dubna 2013 
 

 

                                                                                              Pavel Rychetský  
předseda Ústavního soudu 
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Č E S KÁ   R E PU B L I KA 
 

N Á L E Z  
Ú s t a v n í h o   s o u d u  

 
J m é n e m   r e p u b l i k y 

 
 
Plénum Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, 
Vojen Güttler (soudce zpravodaj), Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Jiří Mucha, 
Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský a Miloslav Výborný, rozhodlo o návrhu 
Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. I a ustanovení čl. II odst. 2 obecně závazné 
vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 
interaktivní videoloterijní terminály, za účasti města Chrastavy jako účastníka řízení a 
veřejného ochránce práv jako vedlejšího účastníka, takto: 
 
 

I. Návrh na zrušení čl. I obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009, o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní 
terminály, se zamítá. 

II. Čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní 
terminály, včetně poznámky pod čarou č. 2, se ruší dnem vyhlášení tohoto 
nálezu ve Sbírce zákonů. 

 
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

I. 
Rekapitulace návrhu a argumentace navrhovatele 

 
1. Návrhem, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 5. května 2010, splňujícím obsahové i 
formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů, se Ministerstvo vnitra (dále také jen „navrhovatel“) domáhalo zrušení výše 
uvedených ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009, o stanovení míst, 
na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály (dále jen „vyhláška“ 
nebo „vyhláška č. 5/2009“) pro v návrhu blíže specifikovaný nesoulad s ústavním pořádkem a 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 
2. Předmětná vyhláška (včetně poznámek pod čarou) zní:  
 
 

„Obecně závazná vyhláška města Chrastavy 
č. 5/2009 

 
ze dne 19. října 2009, 

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály 
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Zastupitelstvo města Chrastavy (dále jen ZM) vydalo na svém zasedání dne 19. října 2009 
usnesením č. 2009/05/XVI v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst. 2, § 35 a § 84 
odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZO), a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4, § 2 písm. e), § 17, § 18 a 
dalších zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZL), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV): 
 

Čl. I. 
Základní ustanovení 

Interaktivní videoloterijní systémy (dále jen ILV) spadají dle definice uvedené v ZL1) mezi 
výherní hrací přístroje a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje Obecně závazná vyhláška 
města Chrastavy č. 4/2009 ze dne 31. srpna 2009, o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány výherní hrací přístroje. 
 

Čl. II. 
Účel vyhlášky 

1. Zajištění veřejného pořádku. 
2. Zajištění, aby v územním obvodu města byla zneplatněna veškerá povolení v minulosti či 
v budoucnosti vydaná Státním dozorem Ministerstva financí České republiky (dále jen MF) 
(určená pro herny, restaurace a další místa, kam povolení pro výherní hrací přístroje vydává 
ze ZL město Chrastava v přenesené působnosti), neboť ta jsou vydávána v rozporu s ZL a aby 
jediná platná povolení ILV vydávalo město Chrastava v přenesené působnosti dle § 18 odst. 
1, písm. a) ZL.2) 
 

Čl. III. 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.3) 
 
 
 Ing. Michael Canov     Miloslav Pilař 
                   starosta       místostarosta 
 
 
1) § 2 písm. e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních 
hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen „výherní hrací přístroje“) 
§ 17 odst. 1 výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené 
technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým 
vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž 
považováno za samostatný výherní hrací přístroj. 
 
2) § 2 MF může dle § 50 odst. 4 ZL povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až 
čtvrté upraveny. To však není případ ILV, neboť ty definičně spadají pod výherní hrací přístroje upravené v § 2 a 
§ 17 části druhé ZL s tím, že aby mohly být vůbec povoleny k provozování, musí splňovat podmínky § 19 části 
druhé ZL.  
 
3) ZM žádá Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MV), aby v případě, že nabude právního názoru, že tato 
OZV odporuje zákonu, aby její účinnost pozastavilo neprodleně dle § 123 odst. 2 ZO svým rozhodnutím s tím, že 
ZM deklaruje, že se vzdává tzv. lhůty na nápravu a práva podání rozkladu k MV a žádá, aby MV neprodleně dle 
§ 123 odst. 3 ZO podalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení této OZV. ZM se vyjádří k obhajobě zákonnosti 
této OZV prostřednictvím starosty až přímo k Ústavnímu soudu.“ 
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3. Navrhovatel rekapituloval proces přijetí napadené vyhlášky a průběh své dozorové činnosti 
ve smyslu § 123 zákona o obcích. Město Chrastava přitom kategoricky trvalo na svém postoji 
a apelovalo na urychlené předložení věci Ústavnímu soudu. Ministerstvo vnitra spatřovalo 
nezákonnost čl. I a čl. II odst. 2 vyhlášky v níže uvedených skutečnostech. 
 
4. Zastupitelstva obcí mohou dle čl. 104 odst. 3 Ústavy v mezích své působnosti vydávat 
obecně závazné vyhlášky, při jejichž vydávání se obec na základě § 35 odst. 3 zákona o 
obcích (obecního zřízení) řídí pouze zákonem. Povinnosti může obec ukládat v samostatné 
působnosti obecně závaznou vyhláškou dle § 10 obecního zřízení pouze ve zde taxativně 
stanovených případech, a dále tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon. Zákon č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „loterijní zákon“) zmocňuje v § 50 odst. 4 obec k 
vydání obecně závazné vyhlášky, jíž může obec stanovit, že výherní hrací přístroje (dále také 
jen „VHP“) mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo 
stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování VHP zakázáno. 
 
5. Legislativní zkratkou „výherní hrací přístroj“, uvedenou v § 2 písm. e) loterijního zákona, 
zmíněný zákon rozumí „sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo 
elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení“. VHP 
se věnuje také celá část druhá loterijního zákona, v § 17 tohoto zákona je pojem VHP dále 
rozveden tak, že se jím rozumí „kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené 
technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího 
přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více 
hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací 
přístroj.“. Ze znění loterijního zákona dle názoru navrhovatele plyne, že charakteristickým 
znakem VHP je jeho kompaktnost, tedy určitá samostatnost, která zájemci o sázkovou hru 
umožňuje hrát nastavenou hru, aniž by bylo nutné spojit výherní hrací přístroj s dalším 
zařízením. Jedná se tedy o technické zařízení kompaktní, celistvé, jehož ovládání zabezpečuje 
jediný hráč. Pojmový znak VHP, jímž je celistvost, pak lze vztáhnout i na § 17 odst. 1 větu 
druhou loterijního zákona (současná hra více hráčů na více herních místech). 
 
6. Čl. I vyhlášky proklamuje, že interaktivní videoloterijní systémy (dle terminologie 
napadené vyhlášky dále také jen „ILV“) spadají dle definice loterijního zákona mezi VHP, a 
proto se na ně v plném rozsahu vztahuje předmětná vyhláška. Navrhovatel je názoru, že ILV 
nelze podřadit pod pojem výherního hracího přístroje, neboť rozhodujícími faktory pro 
odlišení obou pojmů jsou rozdílné technické požadavky kladené na tato zařízení, a tudíž i 
rozdílný povolovací režim, jenž se navenek projevuje především povahou subjektů, které jsou 
zákonem zmocněny k vydávání povolení k provozování těchto zařízení. Podmínky provozu 
VHP jsou obsaženy v loterijním zákoně komplexně a kogentně. 
 
7. Navrhovatel uvádí, že provoz loterií a jiných podobných her, které nejsou upraveny v části 
první až čtvrté loterijního zákona, povoluje Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního 
zákona. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté loterijního zákona. 
Ministerstvo financí pak režim provozu loterií a jiných podobných her, které nejsou v zákoně 
v části první až čtvrté upraveny, stanoví v dokumentu nazvaném Standard centrálního 
loterijního systému s interaktivními videoloterijními terminály (Standard CLS - 2009), který 
je souhrnem minimálních parametrických požadavků kladených na systém, jehož povolení, 
provozování nebo povolení koncových stanic dosud provozovaných systémů, bude 
povolovací orgán posuzovat podle § 50 odst. 3 loterijního zákona. Daný standard obsahuje i 
příslušné definice.  
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8. Navrhovatel se přiklání ke stanovisku Ministerstva financí ze dne 11. ledna 2010, že ILV je 
pouhou částí elektronického systému, který se skládá z centrální řídící jednotky, místní 
kontrolní jednotky a početně neomezených koncových zařízení – video terminálů, kdy 
uvedený elektronický systém tvoří jeden funkčně nedělitelný celek. Spojení mezi centrálním 
serverem a videoterminály je zajištěno prostřednictvím dálkové online komunikační sítě 
(internetu) takovým způsobem, aby byly obě části sytému v průběhu sázkové hry stále ve 
spojení; samotný herní proces neprobíhá v koncovém zařízení (videoterminálu), nýbrž v 
centrální řídící jednotce (centrálním serveru). Samotný ILV je pouze zobrazovacím zařízením; 
programové zařízení zpracovávající příslušná data je součástí centrálního serveru. ILV nejsou 
tedy samostatnými herními jednotkami, ale pouhými ovládacími panely. 
 
9. Ve vyjádření účastníka řízení ze dne 26. února 2010, č.j. 18129-3/ODK-2010, byl vysloven 
názor, že ILV splňuje nejen definici VHP dle § 2 odst. e) loterijního zákona, nýbrž i definici 
VHP dle poslední novely § 17 odst. 1 loterijního zákona, jelikož centrální řídící jednotka je 
vlastně VHP, který svým programovým vybavením umožňuje současnou hru na více místech 
více hráčů po celé ČR najednou a každé takové místo je tudíž považováno za samostatný 
VHP. I ve smyslu § 17 odst. 1 loterijního zákona však navrhovatel akcentuje pojem a 
požadavek kompaktnosti VHP, což ILV jakožto pouhý ovládací prvek nesplňuje a netvoří tak  
samostatnou jednotku. 
 
10. Navrhovatel je tak názoru, že ILV představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, 
která není výslovně vyjmenována ve výčtu v § 2 ani v § 17 odst. 1 loterijního zákona, a kterou 
může ad hoc povolovat pouze Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního zákona. 
Pravomoc obcí regulovat obecně závaznou vyhláškou loterie a jiné podobné hry se však 
vztahuje výlučně na hry uvedené v § 2 písm. e) loterijního zákona; zákonné zmocnění 
uvedené v § 50 odst. 4 loterijního zákona se vztahuje na vydání obecně závazné vyhlášky 
obce, jež může blíže upravit časové a místní meze provozu pouze VHP, a nikoli ILV.  
 
11. Město Chrastava - podle návrhu - tedy vyhláškou uložilo povinnosti mimo svoji věcnou 
působnost ve smyslu § 10 písm. d) obecního zřízení ve spojení s § 50 odst. 4 loterijního 
zákona. Případným povolováním ILV a ukládáním pokut by se město dopustilo jednání 
jsoucím v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy, neboť státní moc lze uplatňovat jen v případech, 
mezích a způsoby, které ukládá zákon. Z čl. II odst. 2 přitom vyplývá, že město Chrastava 
zamýšlelo rozšířit svoji přenesenou působnost na vydávání povolení nad rámec § 18 odst. 1 
písm. a) ve spojení s § 50 odst. 3 loterijního zákona na úkor Ministerstva financí, a to včetně 
převzetí jeho dozorových povinností, což je v rozporu s čl. 105 Ústavy. Takto by totiž město 
převzalo výkon státní správy, aniž by mu byl svěřen zákonem, což je též v rozporu s čl. 2 
odst. 3 Ústavy. 
 
12. Z uvedených důvodů dospěl navrhovatel k závěru, že město Chrastava vydáním vyhlášky 
- v jejích napadených ustanoveních - překročilo rámec věcné působnosti obce k vydání 
obecně závazné vyhlášky upravený v § 10 písm. d) a § 35 odst. 2 obecního zřízení a daná 
vyhláška je v tomto rozsahu v rozporu s ústavním pořádkem, obecním zřízením a loterijním 
zákonem. Proto rozhodl o pozastavení účinnosti čl. I a čl. II odst. 2 vyhlášky. 
 
13. Závěrem navrhovatel uvádí, že respektuje místní správu jako výraz práva a způsobilosti 
místních orgánů spravovat veřejné záležitosti v mezích daných zákonem, v rámci své 
odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva; ztotožňuje se však s Ústavním soudem, že ne 
všechny nežádoucí jevy v obci lze řešit autoritativním určením poměrů jednotlivců cestou 
vlastní normotvorby. To je podle názoru Ministerstva vnitra také případ ustanovení čl. I a čl. 
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II odst. 2 předmětné vyhlášky. I přes návrhy novelizace loterijního zákona projednávané 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jimiž by byla možnost regulace interaktivních 
videoloterních terminálů svěřena obcím, je třeba trvat na nezákonnosti napadené vyhlášky.  
 

II. 
Vyjádření účastníka řízení  

 
14. Podle § 69 odst. 1 zákona o Ústavním soudu byl stejnopis návrhu zaslán k vyjádření 
městu Chrastavě jako účastníku řízení. Ten navrhl, aby Ústavní soud návrh na zrušení 
vyhlášky zamítl. S upuštěním od ústního jednání vyslovil souhlas, ale požádal o přednostní 
projednání návrhu.  
 
15. Účastník řízení uvedl, že návrh ministerstva vnitra je založen na mylném vyloučení ILV 
z množiny VHP. Dokonce i definice zastávaná navrhovatelem (v souladu s příslušným 
standardem Ministerstva financí) vypovídá naopak o tom, že ILV je nutno považovat za 
výherní hrací přístroj. Opírá se přitom právě o formulaci v § 17 odst. 1 loterijního zákona, 
2. věta,  že „u výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou 
hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za 
samostatný výherní hrací přístroj“. V rozporu s touto formulací je rovněž argument 
navrhovatele o nedostatku „semknutosti“ (kompaktnosti) ILV. Relevanci pak prý postrádá 
argument, ve kterém zařízení probíhá samotný herní proces; „ovládací panely“ ve formě ILV 
je třeba považovat v souladu s § 17 odst. 1 loterijního zákona za „hrací místa“.   
 
16. Ve svém vyjádření účastník řízení dále uvedl, že ministerstvo ve svém návrhu zcela 
opomíjí, že pro účastníka hry je rozdíl mezi ILV a VHP zcela nerozeznatelný (ostatně i pro 
pracovníky heren). ILV jsou však kvůli možnosti vyšších vsazených (a prohraných) částek 
„nebezpečnější“, navíc často překračují limity pro sázky, výhry a prohry stanovené pro VHP v 
§ 17 odst. 3 až 7 loterijního zákona. To neznamená, že nejsou výherními hracími přístroji, ale 
jen to, že nemohou být povoleny a legálně provozovány, dokud nebudou dané finanční limity 
další podmínky upraveny tak, jak to požaduje v § 19 samotný loterijní zákon.  
 
17. Závěrem svého vyjádření se účastník řízení ohradil proti postupu navrhovatele, který 
usiloval „za každou cenu o získání argumentů pouze proti názoru“ města (a nikoli objektivně 
pro a proti). Nadto prý postoj Ministerstva vnitra způsobuje velké problémy i jiným obcím 
v podobě nárůstu kriminality, rozvracení rodin, apod. Zamítnutí návrhu by bylo důležité nejen 
pro město Chrastavu, ale i pro jiné obce v České republice a pro jejich občany.   
 
 

III.  
Vyjádření vedlejšího účastníka řízení 

 
18. V souladu s § 69 odst. 2 zákona o Ústavním soudu využil Veřejný ochránce práv svého 
práva vystupovat jako vedlejší účastník řízení. Dne 8. března 2011 bylo Ústavnímu soudu 
doručeno jeho vyjádření, v němž navrhl zamítnutí návrhu na zrušení čl. I předmětné vyhlášky 
a vyhovění návrhu na zrušení čl. II odst. 2 vyhlášky. Z procesního hlediska pak navrhl, aby 
Ústavní soud vyslovil jednoznačný závěr ohledně počátku běhu lhůty dle § 69 odst. 1 zákona 
o Ústavním soudu; to prý pro případ, že je veřejný ochránce práv vedlejším účastníkem řízení 
(zde poukázal na výkladovou nejasnost zákona). Z důvodu vhodnosti pak navrhl spojit nynější 
řízení s řízením vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 56/10 (řízení o návrhu Ministerstva vnitra na 
zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních 
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záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu). S upuštěním od ústního jednání 
před Ústavním soudem veřejný ochránce práv nesouhlasil. 
 
19. Vedlejší účastník se domnívá, že § 10 písm. a) obecního zřízení umožňuje regulaci 
činností úředně povolených i úředně nepovolených, a to včetně provozování výherních 
hracích přístrojů nebo jiných druhů loterie definovaných v § 2 loterijního zákona, pokud se 
jedná o místní záležitostí veřejného pořádku.  
 
20. Vztah § 50 odst. 4 loterijního zákona a § 10 písm. a) obecního zřízení je přitom třeba řešit 
dle pravidla lex posterior derogat priori, neboť ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona 
bylo zakotveno novelou č. 149/1998 Sb., která byla přijata ještě před účinností nového 
obecního zřízení; navíc zřejmě reagovalo na tehdejší judikaturu Ústavního soudu. Obě 
ustanovení mají za účel ochranu veřejného pořádku a dobrých mravů v obci. Rozdíl je pouze 
v tom, že dle § 50 odst. 4 loterijního zákona lze provozování VHP na některých veřejně 
přístupných místech zcela zakázat, zatímco dle § 10 písm. a) obecního zřízení lze zakázat 
určité činnosti pouze na veřejných prostranstvích. Na jednu stranu tak obec může dle platného 
znění obecního zřízení regulovat provozování i jiných typů loterií (činností), než pouze 
výherních hracích přístrojů, na stranu druhou je co úplného zákazu omezena pouze na veřejná 
prostranství v obci. 
 
21. Dle veřejného ochránce práv se názor Ministerstva vnitra opírá o úzkou definici pojmu 
výherní hrací přístroj [§ 2 písm. e) a § 17 loterijního zákona], což může vést k absurdním 
důsledkům. Dle tohoto názoru totiž obec může přistoupit (§ 50 odst. 4 loterijního zákona) 
pouze k omezení provozování „výherních hracích přístrojů“, avšak pokud namísto nich 
„nastoupí“ prakticky stejná nebo obdobná technická zařízení s podstatně problematičtějším 
dopadem, obec již svou normotvornou kompetenci využít nemůže. Takový přístup považuje 
ochránce za nesprávný a odporující účelu § 10 písm. a) obecního zřízení (účelem bylo 
zakotvit generální klauzuli, která obcím dává široký prostor pro regulaci místních záležitostí 
veřejného pořádku). I s ohledem na výše uvedené tak obec ultra vires nejednala a není třeba 
řešit složité definiční otázky rozdílu mezi VHP a ILV. 
 
22. Z hlediska tzv. testu čtyř kroků (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04) obec svou pravomoc a 
působnost nezneužila. Jestliže by například zakázala na svém území loterii typu „Sportka“ či 
„Šťastných deset“, mohlo by se jednat o zneužití pravomoci. V případě ILV, které plní 
prakticky zcela stejnou funkci jako VHP, o zneužití nelze hovořit. Obec zde využila svého 
legitimního oprávnění k regulaci činností, které fakticky ohrožují veřejný pořádek v obci více 
než provozování VHP. V tomto smyslu je rovněž splněn požadavek rozumnosti dané úpravy. 
 
23. Ohledně čl. II odst. 2 vyhlášky ochránce uvedl, že klíčovou je otázka, čím vlastně 
centrální loterijní systémy s interaktivními videoloterijními terminály jsou a kdo má 
pravomoc vydávat příslušná povolení. V tomto směru nabídl tři možné výklady. 
 
24. Dle prvého výkladu (zastávaným městem Chrastavou) jsou ILV vlastně výherními 
hracími přístroji a povolení k jejich provozování je oprávněn vydat pouze obecní úřad. Tento 
výklad se opírá o účel § 17 a § 18 loterijního zákona, kdy v rámci přenesené působnosti může 
obec lépe posoudit skutečnosti rozhodné pro povolení. Ve smyslu argumentace účastníka 
řízení o tomto závěru svědčí věta druhá § 17 odst. 1 loterijního zákona.  
 
25. Druhý výklad, zastávaný Ministerstvem financí (stanovisko ze dne 11. ledna 2010), se 
opírá o požadavek kompaktnosti VHP. V tomto případě jsou interaktivní videoloterijní 
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terminály jako součást centrálního loterijního systému považovány za zvláštní druh loterie, 
zákonem blíže neupravené, u něhož může dle ustanovení § 50 odst. 3 vydávat povolení 
Ministerstvo financí. Při vydávání povolení se přitom použije přiměřeně ustanovení části 
první až čtvrté loterijního zákona. S ohledem na funkční totožnost interaktivních 
videoloterijních terminálů s VHP je ochránce přesvědčen, že i kdyby ILV nepředstavovaly 
výherní hrací přístroje, je Ministerstvo financí při povolování centrálního loterijního systému 
s interaktivními videoloterijními terminály povinno aplikovat veškerá ustanovení druhé části 
loterijního zákona, jejichž aplikace není z povahy věci vyloučena. Pokud jde o umístění 
jednotlivých interaktivních videoloterijních terminálů je povinno respektovat rovněž již 
vydané obecně závazné vyhlášky obcí regulující provozování VHP. Ochránce dodal, že v této 
věci v rámci svého šetření vedeného proti Ministerstvu financí zjistil zásadní pochybení. 
Slabinou daného výkladu je skutečnost, že povolení vydává orgán, který není reálně schopen 
kontrolovat dodržování zákonných podmínek ani při udělování povolení, ani poté. 
 
26. Dle třetího výkladu (jakéhosi kompromisu mezi výše uvedenými alternativami) je 
Ministerstvo financí oprávněno vydávat pouze „rámcové povolení k provozování loterie“, v 
němž stanoví obecné parametry hry (zejména požadavky dle § 17 odst. 3 až 7 loterijního 
zákona), avšak o povolení umístění konkrétního zařízení již bude rozhodovat obecní úřad dle 
§ 18 zákona. Ministerstvo tak například nebude na mapách hledat, zda přístroj náhodou nemá 
být umístěn v zařízení sociálních služeb atp. Tento výklad ochránce preferuje; Ministerstvo 
financí svým rozhodnutím ověří, zda daný typ loterie splňuje požadavky zákona, avšak o 
umístění a provozu konkrétního technického zařízení rozhodne ten, kdo je reálně schopen 
posoudit legálnost provozu přístroje v místních podmínkách. 
 
27. Ohledně vlivu vyhlášky na již udělená povolení vedlejší účastník uvedl, že s návrhem 
Ministerstva vnitra na zrušení čl. II odst. 2 vyhlášky souhlasí. Obec totiž není oprávněna 
„konstatovat platnost či neplatnost udělených povolení“. V závislosti na druhu výše 
uvedeného výkladu, který je zvolen, jsou rozhodnutí Ministerstva financí, která 
nerespektovala příslušná ustanovení loterijního zákona a obecně závazné vyhlášky města 
Chrastavy č. 4/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací 
přístroje buď nezákonná (z důvodu povinnosti Ministerstva financí dle § 50 odst. 3 loterijního 
zákona přihlížet nejen k příslušným ustanovením zákona o loteriích, ale i k přijatým obecně 
závazným vyhláškám, které regulovaly provoz VHP) nebo nicotná (v případě, že pravomoc 
k vydání povolení má pouze obecní úřad). Ani jednu z těchto skutečností však nelze 
konstatovat v obecně závazné vyhlášce. Správní řád a soudní řád správní znají instituty, jak 
dosáhnout nápravy vad individuálních právních aktů, obec však není oprávněna v obecně 
závazné vyhlášce vady těchto aktů ani napravovat ani deklarovat. Nápravu vadnosti lze navíc 
zjednat i díky § 43 odst. 1 loterijního zákona („Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru 
povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by 
nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na 
jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.“) 
 

IV. 
Ústavní konformita legislativního procesu 

 
28. Podle § 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu posuzuje Ústavní soud nejprve otázku, zda 
napadený právní předpis byl přijat a vydán v mezích Ústavou stanovené kompetence a 
ústavně předepsaným způsobem. Ústavní soud se proto nejprve zaměřil na otázku, zda 
napadená obecně závazná vyhláška města Chrastavy splňuje tato kritéria. Z písemných 
podkladů, které Ústavnímu soudu předložil navrhovatel, vyplývá, že vyhláška č. 5/2009, o 
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stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály byla 
schválena na zasedání zastupitelstva města dne 19. 10. 2009, přičemž pro její přijetí hlasovalo  
16 z celkových 19 zastupitelů. Dne 20. 10. 2009 byla vyhláška vyvěšena na úřední desce 
městského úřadu města Chrastavy, odkud byla sejmuta dne 5. 11. 2009, tedy po uplynutí 
zákonem stanovené patnáctidenní lhůty. Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 tedy byla vydána 
ústavně konformním způsobem a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h), § 87 a § 12 zákona o 
obcích. 
 

V.  
Vlastní posouzení napadených ustanovení vyhlášky 

 
29. Podle své ustálené judikatury volí Ústavní soud k posouzení souladu napadených 
ustanovení obecně závazné vyhlášky s ústavním pořádkem nebo zákonem tzv. test čtyř kroků 
[srov. nález ze dne 22. března 2005 sp. zn. Pl. ÚS 63/04 (N 61/36 SbNU 663, 210/2005 Sb.)]. 
Ústavní soud v rámci tohoto testu postupně zkoumá, zda měla obec pravomoc vydat napadené 
ustanovení obecně závazné vyhlášky (1. krok testu), zda se obec při vydávání napadených 
ustanovení obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou 
působnost, tedy zda nejednala ultra vires (2. krok testu), zda obec při jejich vydání nezneužila 
zákonem jí svěřenou působnost (3. krok testu) a konečně, zda obec přijetím napadeného 
ustanovení nejednala zjevně nerozumně (4. krok testu). 
 

V.I 
Posouzení z hlediska 1. kroku testu 

 
30. Ústavní soud v rámci prvého kroku testu konstatoval, že obec vydala napadenou obecně 
závaznou vyhlášku na základě své pravomoci podle čl. 104 odst. 3 Ústavy. V této souvislosti 
Ústavní soud připomíná, že uvedené ustanovení zmocňuje obec k originární normotvorbě, a 
tedy k jejímu vydání není zapotřebí výslovné zákonné zmocnění (srov. např. nález ze dne 17. 
srpna 1999 sp. zn. Pl. ÚS 5/99, N 112/15 SbNU 93, 216/1999 Sb., nebo nález ze dne 11. 
prosince 2007 sp. zn. Pl. ÚS 45/06, N 218/47 SbNU 871, 20/2008 Sb.).  
 

V.II 
Posouzení z hlediska 2. a 3. kroku testu 

 
31. Ústavní soud dále přezkoumal napadená ustanovení z hlediska 2. a 3. kroku testu. Jak již 
bylo zmíněno, ve druhém kroku posuzoval, zda se obec při jejich vydání nepohybovala ultra 
vires, tj. mimo věcnou působnost zákonem jí vymezenou. Jak již uvedeno shora, základem 
normotvorné pravomoci obcí v oblasti samostatné působnosti je přímo čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
Jeho zákonné rozvedení je obsaženo v ustanovení § 10 zákona o obcích, které vymezuje 
věcné oblasti, v nichž je obec oprávněna bez dalšího zákonného zmocnění tvořit právo.  
 
32. Toto ustanovení přímo vymezuje tři oblasti, v nichž obec může bez dalšího zákonného 
zmocnění vydávat obecně závazné vyhlášky; k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku může obec stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze 
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 
veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány [§ 10 písm. a) zákona o obcích]; 
dále je oprávněna stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték [§ 10 písm. 
b) zákona o obcích]; rovněž může stanovit povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a 



Pl. ÚS 29/10 

 9 

jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní 
veřejné a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti [§ 10 písm. c) zákona o 
obcích]. Konečně z § 10 písm. d) zákona o obcích plyne, že další věcné oblasti samostatné 
působnosti obcí mohou být upraveny také zvláštními zákony. 
 
33. Pro všechny výše uvedené věcné oblasti samostatné působnosti současně platí, že 
předmětem regulace mohou být toliko místní záležitosti, které obec reguluje v zájmu obce a 
občanů obce, nikoliv záležitosti širšího (celostátního) významu.  
 
K čl. I vyhlášky 
 
34. V daném případě jde o situaci, kdy obec napadenou vyhláškou odkazem na svou již 
existující právní úpravu týkající se tzv. výherních hracích přístrojů (VHP) ve vyhlášce 
č. 4/2009 ze dne 31. 8. 2009 rozšířila tuto regulaci i na tzv. interaktivní videoloterijní 
terminály (ILV) (čl. I napadené vyhlášky) a současně uvedla, že jejím účelem je zajištění, aby 
v územním obvodu města byla zneplatněna veškerá povolení v minulosti či v budoucnosti 
vydaná Státním dozorem Ministerstva financí České republiky (čl. II).  
 
35. Zatímco navrhovatel je názoru, že tzv. interaktivní videoloterijní terminály nesplňují 
zákonnou definici výherního hracího přístroje, a tudíž obec není oprávněna v režimu § 50 
odst. 4 loterijního zákona v obecně závazné vyhlášce regulovat jejich provozování, naopak 
město Chrastava ve svém vyjádření trvalo na tom, že videoloterijní terminály jsou určitým 
typem výherních hracích přístrojů.  
 
36. Ústavní soud si je vědom, že se jedná o otázku, která je již delší dobu předmětem sporů 
mezi zástupci obcí a ministerstvem financí, neboť zodpovězení této otázky má i další 
implikace do zákonem vymezené pravomoci vydávat povolení k provozování těchto přístrojů 
dle § 18 či § 50 odst. 3 loterijního zákona.  
 
37. Pojem výherních hracích přístrojů je loterijním zákonem vymezen ve dvou ustanoveních, 
a to v nejprve v ustanovení § 2 písm. e), v němž je tento pojem používán jako legislativní 
zkratka pro označení „sázkových her provozovaných pomocí elektronicky nebo 
elektromechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení“, a 
následně je znovu definován v § 17 odst. 1 loterijního zákona, podle něhož se jedná o 
„kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným 
pouze pro jednoho hráče, přičemž u výherního hracího přístroje s programovým vybavením 
umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo 
rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj“.  
 
38. Zatímco ustanovení § 2 písm. e) loterijního zákona vymezuje výherní hrací přístroje 
(VHP) široce, neboť pod tento pojem zahrnuje i jakákoliv zařízení podobná elektronicky či 
elektromechanicky řízeným hracím přístrojům, definice obsažená v § 17 odst. 1 je naopak 
velmi úzká a v podstatě kasuistická. Jinak řečeno, loterijní zákon pracuje s jedním pojmem, 
který je však definován dvěma rozdílnými způsoby. Za takové situace nelze vystačit toliko 
s prostým jazykovým výkladem, ale je třeba při interpretaci těchto ustanovení uplatnit další 
typy výkladových metod, a to především metodu systematického a teleologického výkladu. 
 
39. Systematický výklad přihlíží ke struktuře vykládaných právních norem a jejich zařazení 
do celého kontextu právního předpisu. Z tohoto hlediska je loterijní zákon tvořen vlastně 
dvěma strukturními částmi, a to úvodními a závěrečnými ustanoveními, která v obecné rovině 
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definují a upravují záležitosti společné pro regulaci všech typů loterií a jiných podobných her, 
a zvláštními částmi, v nichž jsou specificky upraveny jednotlivé, výslovně vyjmenované typy 
loterií a jiných podobných her.  
 
40. Zatímco § 2 písm. e), stejně jako § 50 odst. 4 loterijního zákona jsou součástmi těchto 
obecných a společných částí, § 17 odst. 1 je naopak zařazen do jedné ze zvláštních částí, 
upravujících povolovací režimy jednotlivých typů loterií, v tomto případě těch výherních 
hracích přístrojů, jak jsou definovány právě v § 17 odst. 1 loterijního zákona. Jinými slovy, 
zatímco úzká definice obsažená v § 17 odst. 1 loterijního zákona je použitelná toliko v rámci 
ustanovení obsažených v části druhé loterijního zákona označené rubrikou „Výherní hrací 
přístroje“, širší vymezení výherních hracích přístrojů podle § 2 písm. e) loterijního zákona je 
aplikovatelné v kontextu oněch obecných a společných částí loterijního zákona, tj. části první 
označené „Úvodní ustanovení“ a části šesté nadepsané „Ustanovení společná, přechodná a 
závěrečná“. 
 
41. Systematický výklad loterijního zákona proto vede k závěru, že zatímco úzká definice 
v části druhé loterijního zákona dopadá na povolovací řízení dle § 18 a násl. loterijního 
zákona, širší definice obsažená v úvodních ustanoveních se použije v kontextu dalších 
společných přechodných a závěrečných ustanovení, obsažených v závěrečné části šesté. 
Pokud zákon o loteriích v § 50 odst. 4 umožňuje obcím v obecně závazné vyhlášce stanovit, 
že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou 
určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování 
výherních hracích přístrojů zakázáno, pak je pro vymezení pojmu výherní hrací přístroj 
rozhodující ustanovení § 2 písm. e) loterijního zákona, nikoliv § 17 odst. 1 téhož zákona, 
které – jak již uvedeno - dopadá pouze na režim povolování dle části druhé.  
 
42. Tento závěr podporuje též teleologický výklad loterijního zákona, resp. vyplývá ze 
zohlednění účelu, který zjevně vedl zákonodárce k vložení ustanovení § 50 odst. 4 do 
loterijního zákona. Toto ustanovení se do zákona dostalo spolu s novelou obsaženou v zákoně 
č. 149/1998 Sb. s účinností od 1. 1. 1999, přičemž je nepochybné, že úmyslem zákonodárce 
bylo posílit roli obecní samosprávy, pokud jde o vymezení podmínek, za nichž může tento typ 
loterií povolovat státní správa; v tomto kontextu nelze přehlížet ani skutečnost, že se tak stalo 
v době, kdy to byla sama judikatura Ústavního soudu, která z důvodů již podrobně 
vyložených v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007 (N 218/47 SbNU 871; 20/2008 
Sb.) v podstatě neakceptovala originární povahu normotvorby obcí založenou přímo čl. 104 
odst. 3 Ústavy a vyžadovala též právě existenci zvláštního zákonného zmocnění. Ústavní soud 
je proto toho názoru, že speciální ustanovení obsažené v zákoně o loteriích je třeba s ohledem 
na to vykládat pokud možno extenzivně tak, aby byl naplněn původní účel, jenž byl tímto 
ustanovením sledován, tj. prosazení ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. (V této 
souvislosti nelze opomenout ani přesvědčivou argumentaci veřejného ochránce práv, že 
z hlediska účelu právní úpravy není třeba výrazně akcentovat složité definičně-technické 
otázky týkající se rozdílů mezi VHP a ILV.) 
 
43. Ústavní soud se seznámil s argumenty předestřenými navrhovatelem, který vycházel z 
údajů předložených ministerstvem financí. Podle tohoto popisu tvoří videoloterijní terminál 
pouhou jednu část elektronického systému, který je tvořen centrální řídící jednotkou, místní 
kontrolní jednotkou a početně neomezeným množstvím videoterminálů jakožto koncových 
jednotek, přičemž takto koncipovaný elektronický systém tvoří jeden funkčně nedělitelný 
celek. Spojení mezi centrálním serverem a videoterminály je zajištěno prostřednictvím 
dálkové on-line komunikační sítě (internetu) takovým způsobem, aby obě části systému byly 
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v průběhu hry neustále ve spojení; samotný herní proces však neprobíhá v koncovém zařízení 
(videoterminálu), nýbrž v centrální řídící jednotce (centrálním serveru). 
  
44. Ústavní soud na základě tohoto popisu zařízení dospěl k závěru, že charakter ILV 
neumožňuje jejich podřazení pod úzkou definici výherního hracího přístroje dle § 17 odst. 1 
loterijního zákona, neboť videoloterijní terminály jakožto koncové herní stanice, které jsou 
součástí širšího a složitějšího systému, jehož jádro je umístěno centrálně, postrádají vlastnost 
kompaktnosti, kterou vyžaduje definice obsažená v § 17 odst. 1 loterijního zákona. Avšak nic 
nebrání tomu, aby byly podřazeny pod širší definici dle § 2 písm. e) loterijního zákona, neboť 
nepochybně se jedná o zařízení výherním hracím přístrojům podobná a sloužící témuž účelu.  
 
45. V této souvislosti totiž nelze přehlížet skutečnost, že mezi VHP a ILV neexistuje na vnější 
pohled žádný zásadní rozdíl, tento rozdíl je dán právě až vnitřním uspořádáním zařízení, kdy 
videoloterijní terminál netvoří uzavřený a samostatně funkční celek, ale je součástí většího 
elektronického systému. Z toho důvodu, jak již konstatováno shora, nelze tento typ zařízení 
podřadit pod definici herního hracího přístroje uvedenou v § 17 odst. 1 loterijního zákona. 
Tuto skutečnost je třeba nepochybně zohledňovat v případě vlastního povolovacího řízení, 
kdy je žádoucí, aby o tomto celku rozhodoval jeden věcně a místně příslušný orgán, nikoliv 
neurčitý počet správních orgánů v závislosti na umístění jednotlivých komponent tohoto 
systému v jednotlivých obcích v ČR. Tato vlastnost ILV však nemůže být překážkou toho, 
aby obec obecně závaznou vyhláškou určila, na kterých místech na jejím území lze jednotlivé 
komponenty tohoto systému provozovat. 
  
46. Dle názoru Ústavního soudu je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní 
potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou vydanou dle § 50 odst. 4 loterijního zákona 
ve spojení s § 2 písm. e) téhož zákona umístění i ILV, případně dalších přístrojů podobných 
výherním hracím přístrojům, a to jako součásti širší množiny přístrojů, k jejichž provozu 
vydává povolení ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního zákona. Ústavní soud tedy 
shledal, že regulace umístění ILV spadá do normotvorné působnosti obcí, a to dle ustanovení 
zvláštního zákona, jak má na mysli i § 10 písm. d) zákona o obcích.  
 
47. Uplatnění takové pravomoci a působnosti obcí proto nepředstavuje dle názoru Ústavního 
soudu nezákonný zásah do výkonu státní moci, resp. státní správy. Vydáním obecně závazné 
vyhlášky obec nikterak nezasahuje do vlastní rozhodovací pravomoci ministerstva, které je 
kompetentní v případě inominátních loterií a jiných obdobných her, tj. zařízení, která 
nesplňují definici dle § 17 odst. 1 loterijního zákona, avšak současně jsou těmto zařízením 
podobná, posoudit splnění všech požadavků vyplývajících z části první až čtvrté zákona, jak 
mu ostatně ukládá § 50 odst. 3 loterijního zákona. Jinak řečeno, regulací v podobě obecně 
závazné vyhlášky obec nepřebírá rozhodování o povolení ILV dle části druhé loterijního 
zákona; vydáním obecně závazné vyhlášky stanovící místa, na nichž lze v obci koncová 
zařízení interaktivních videoloterií provozovat, pouze obec stanoví mimo jiné i za účelem 
ochrany místních záležitostí veřejného pořádku určité mantinely, v nichž se musí rozhodování 
ministerstva pohybovat.  
 
48. Ústavní soud proto dospěl k závěru, že obec je oprávněna regulovat umístění ILV na svém 
území, přičemž přijetím takové právní úpravy obec nejedná ultra vires.  
 
49. Dále Ústavní soud přikročil k posouzení, neboť v daném případě spolu daná kriteria 
posuzování úzce souvisí a splývají v logický celek, zda obec nezneužila zákonem jí svěřenou 
věcně vymezenou samostatnou působnost. Zneužití této působnosti představuje výkon moci v 
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zákonem svěřené oblasti 1. cestou sledování účelu, který není zákonem aprobován, nebo 2. 
cestou opomíjení relevantních úvah při přijímání rozhodnutí nebo naopak 3. přihlížení k 
nerelevantním úvahám (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. března 2005; N 61/36 SbNU 
663; 210/2005 Sb.).  
 
50. V daném případě Ústavní soud zejména vážil, zda nejsou formulace obsažené v čl. I 
napadené vyhlášky v rozporu se shora uvedenými požadavky a zda se proto nejedná o 
zneužití působnosti. Vlastní obsah ustanovení čl. I vyhlášky totiž výslovně podřazuje 
interaktivní videoloterijní terminály pod kategorii výherních hracích přístrojů, jak je 
definována v loterijním zákoně, přičemž první poznámka pod čarou odkazuje jak na 
ustanovení § 2 písm. e), tak na § 17 odst. 1 loterijního zákona  
 
51. Předně Ústavní soud již ve své judikatuře uvedl, že poznámky pod čarou nemají závazný 
normotvorný charakter, takže nepřesnost odkazu, který obsahují, není pro posouzení normy 
jako takové rozhodující. Navíc, nahlíženo materiálně, se taková úprava do rozporu se shora 
uvedenými závěry nedostává, neboť Ústavní soud naopak aproboval pravomoc obcí regulovat 
obecně závaznou vyhláškou umístění ILV, byť pouze na základě definice obsažené v 
ustanovení § 2 písm. e) loterijního zákona. Bylo by proto prostým formalismem, pokud by 
Ústavní soud pouze z tohoto důvodu přikročil ke zrušení čl. I vyhlášky, jestliže by obec 
vzápětí mohla přijmout vyhlášku de facto se stejným normativním dosahem, avšak již bez 
výslovného odkazu na § 17 odst. 1 loterijního zákona. Zneužití působnosti pak nelze shledat 
ani v odkazu na již existující obecně závaznou vyhlášku, která reguluje umístění výherních 
hracích přístrojů. Tato technika je sice legislativně technicky nevhodná, avšak nikoliv 
nepřípustná.  
 
52. Ústavní soud se seznámil i s obsahem vyhlášky č. 4/2009 ze dne 31. 8. 2009, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, na níž čl. I napadené 
vyhlášky odkazuje, a zjistil, že tato vyhláška po obsahové stránce obstojí. Ústavní soud proto 
konstatuje, že rozpor s třetím krokem testu v případě čl. I vyhlášky nezjistil.  
 
53. Avšak i přes tento závěr nemůže nechat Ústavní soud zcela bez povšimnutí poznámky pod 
čarou č. 2 a 3, v nichž se město Chrastava vyjadřuje ke kompetenci ministerstva financí a  
ministerstvo vnitra v podstatě vyzývá k podání návrhu na posouzení vyhlášky Ústavním 
soudem. Účelem regulace prostřednictvím obecně závazných vyhlášek je normování činností, 
které jsou vykonávány na území obce a které s ohledem na lepší znalost místních poměrů 
zákonodárce svěřuje do působnosti obce, tak aby se tato regulace dostala do dispozice 
politickým zástupcům občanů obce a současně jim byla blíže. Účelem obecní normotvorby je 
tedy naplnění tohoto záměru ústavodárce a zákonodárce, přičemž adresátem obecně 
závazných vyhlášek jsou přirozeně jednotlivci, tj. fyzické a právnické osoby. Obecně závazné 
vyhlášky jako právní předpisy originární povahy by proto neměly sloužit jako nosiče vzkazů 
zastupitelstva obce jiným orgánům veřejné moci, ať už je zastupitelstvo motivováno 
jakýmkoliv úmyslem. Ačkoliv je Ústavní soud tradičně vůči legislativní kvalitě obecně 
závazných vyhlášek tolerantnější, apeluje na obce, aby si při jejich tvorbě a formulaci byly 
výše uvedených postulátů vědomy. 

  
V.III 

Posouzení z hlediska 4. kroku testu 
 
54. Ústavní soud nakonec posoudil ustanovení čl. I vyhlášky, které obstálo v předchozích 
krocích testu, z hlediska kritéria rozumnosti. Při tomto posouzení byl Ústavní soud veden 
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právním závěrem vyplývajícím již z nálezu sp. zn. Pl. ÚS 57/05 ze dne 13. 9. 2006 (N 160/42 
SbNU 317, č. 486/2006 Sb.), podle něhož „aplikace principu ,nerozumnosti' ze strany soudu 
musí být velmi restriktivní a měla by se omezit jen na případy, kdy se rozhodnutí obce jeví 
jako zjevně absurdní. Za zjevnou absurdnost lze přitom považovat jen případ, kdy soudem 
provedený přezkum vede jen k jedinému možnému (v protikladu k preferovanému nebo 
rozumnému) závěru, který je absurdní, a tento soudem rozpoznaný závěr zůstal naopak obcí 
nerozpoznán. Kritérium nerozumnosti nesmí být použito jako záminka k zásahu do obcí 
přijatého rozhodnutí proto, že Ústavní soud s rozhodnutím obce věcně nesouhlasí.  Aplikace 
principu nerozumnosti tedy přichází v úvahu jen za extrémních okolností, nesmí být jen 
možným jiným názorem, aniž by byla zároveň vyvrácena možná rozumnost názoru obce. 
Posuzování, zda obec jednala rozumně, není jednoduše otázkou, zda jednala v souladu s 
oprávněním poskytnutým jí zákonem. Posouzení nerozumnosti spíše vyžaduje zvážit 
napadenou vyhlášku z hlediska jejích dopadů měřených obecnou rozumností.“ (srov. též nález 
sp. zn. Pl. ÚS 11/09 ze dne 7. 9. 2010; 304/2010 Sb.). Ústavní soud při použití těchto měřítek 
na čl. I vyhlášky dospěl k závěru, že i ve světle těchto kriterií obstojí.  

 
V.IV 

K čl. II  vyhlášky 
 
55. Pokud jde o formulaci čl. II odst. 2 vyhlášky, Ústavní soud zcela akceptoval argumentaci 
veřejného ochránce práv, totiž že případné „zneplatnění“ rozhodnutí ministerstva financí není 
věcí obecní samosprávy. Jak již uvedeno, pravomoc obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou 
místa, na nichž mohou být videoloterijní terminály v obci provozovány, nikterak 
nezpochybňuje pravomoc ministerstva financí vydávat rozhodnutí o povolení dle § 50 odst. 3 
loterijního zákona a nelze připustit, aby takové zpochybnění obecně závazná vyhláška 
obsahovala. Nástroje, jak případně dosáhnout zrušení vydaných povolení ministerstva financí, 
pokud se ocitají v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, upravuje buď správní řád (zejména 
ustanovení § 94 a násl. upravující tzv. přezkumné řízení), nebo spíše též samotný loterijní 
zákon, který v ustanovení § 43 odst. 1 stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou 
podobnou hru povolil, zrušit povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo 
okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit. Bude pak na 
ministerstvu financí, aby v konkrétních případech posoudilo, zda existence obecně závazné 
vyhlášky, ať už byla přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je důvodem pro 
zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy. Konkrétní 
posouzení a vážení těchto principů nyní nelze předjímat, avšak v zásadě platí, že 
provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního 
zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti 
povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni.  
 
56. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud shledal, že zařazením čl. II. odst. 2 do obecně 
závazné vyhlášky město Chrastava jednalo ultra vires, a proto dané ustanovení v druhém 
kroku testu neobstálo.   
 
57. Vzhledem ke skutečnosti, že čl. II odst. 2  vyhlášky neobstál ve druhém kroku testu, vážil 
Ústavní soud, zda má rozumného smyslu ponechat v platnosti toliko ustanovení čl. II odst. 1 
vyhlášky, které nebylo navrhovatelem napadeno. (To zní: 1. Zajištění veřejného pořádku.) 
Ústavní soud nakonec ke zrušení celého ustanovení čl. II vyhlášky č. 5/2009 nepřistoupil, 
neboť – podle jeho přesvědčení – dikce: Účel vyhlášky b. 1. „Zajištění veřejného pořádku“ i 
sama o sobě smysl dává.     
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VI. 
Závěr 

 
58. Z výše uvedených důvodů dospěl Ústavní soud k závěru, že ustanovení čl. II odst. 2  
vyhlášky bylo vydáno mimo věcnou působnost obce, a proto je podle § 70 odst. 1 zákona o 
Ústavním soudu včetně poznámky pod čarou č. 2, na kterou toto ustanovení odkazovalo, 
zrušil. Pokud jde o ustanovení čl. I vyhlášky, byl návrh na jeho zrušení podle § 70 odst. 2 
zákona o Ústavním zamítnut.  
 
 
P o u č e n í :  Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat (§ 54 odst. 2 zákona 

o Ústavním soudu). 
 
V Brně dne 14. června 2011 
 
 
 
 
 
              Pavel Rychetský, v. r. 
             předseda Ústavního soudu 
Za správnost vyhotovení: 
Jitka Kučná 
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Česká republika 
NÁLEZ 

Ústavního soudu 
 

Jménem republiky 
 

 

 
 
Plénum Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel 
Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří 
Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická (soudce zpravodaj), 
rozhodlo o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti 
omezení hazardu, za účasti města Františkovy Lázně jako účastníka řízení a veřejného 
ochránce práv jako vedlejšího účastníka, takto: 
 
 

Návrh se zamítá. 
 

 
O d ů v o d n ě n í: 

 
I. 

Rekapitulace návrhu a argumentace navrhovatele 
 
1. Návrhem, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 16. prosince 2010, splňujícím obsahové i 
formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů, se Ministerstvo vnitra (dále také jen „navrhovatel“) domáhalo zrušení obecně 
závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu (dále jen „vyhláška“ nebo „vyhláška č. 1/2010“) 
z důvodu v návrhu blíže specifikovaného nesouladu s ústavním pořádkem a zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
2. Předmětná vyhláška zní: 
 

„Obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně 
 

OZV č. 1/2010 
 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu 
 
Zastupitelstvo Města Františkovy Lázně na svém zasedání dne 24. 2. 2010, jak vyplývá z 
usnesení číslo 700/2010, se usneslo vydat v rámci samostatné působnosti města dle § 10 písm. 
a) a podle  § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
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Článek 1 
 
(1)   Město Františkovy Lázně (dále jen město) stanovuje provozování loterie nebo jiné 
podobné hry pomocí technických zařízeních, které bylo povoleno na základě ustanovení § 50 
odst.3 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen výherní zařízení), činností, která by mohla narušit veřejný pořádek. 
 
(2)   Účelem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku ve městě určením míst veřejnosti 
přístupných  pro provozování výherních zařízeních. 
 

Článek 2 
 
(1)   Výherní zařízení mohou být na území města provozována pouze v objektu č.p.1 na st.p.č. 
32 v k.ú. a obci Františkovy Lázně v ulici Národní 1. 
 

Článek 3 
 

Sankce 
 
(1)   Za nedodržování této vyhlášky se ukládají sankce podle zvláštních předpisů.  
 

Článek 4 
 
(1)   Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyvěšení na úřední desce.  
 

Mgr. Lenka Sazimová       Ivo Mlátilík 
místostarostka       starosta“ 

 
3. Navrhovatel v návrhu zrekapituloval proces přijetí napadené vyhlášky a průběh své 
dozorové činnosti ve smyslu § 123 obecního zřízení. Následně se věnoval obsahovým 
nedostatkům předmětné vyhlášky, které specifikoval níže uvedeným způsobem. V tomto 
smyslu se navrhovatel věnoval otázce, zda město Františkovy Lázně při vydávání předmětné 
vyhlášky nejednalo mimo svou zákonem vymezenou působnost (ultra vires) a svou zákonem 
vymezenou pravomoc a působnost nezneužilo. 
 
4. Z obecného hlediska navrhovatel uvedl, že v návaznosti na čl. 104 odst. 3 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) mohou zastupitelstva v mezích své 
působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, přičemž k vydání těchto právních předpisů 
obec nepotřebuje další zákonné zmocnění (s výjimkou oblasti daní a poplatků). Rozvedením 
citovaného ustanovení je § 35 odst. 3 písm. a) obecního zřízení; v souladu s tímto 
ustanovením pak § 10 obecního zřízení vymezuje věcné oblasti, v nichž je obec oprávněna 
bez dalšího zákonného zmocnění tvořit právo. Pro tyto oblasti však platí, že předmětem 
úpravy obecně závazné vyhlášky musí být místní záležitosti. Obec rovněž nemůže upravovat 
otázky, které jsou vyhrazeny zákonné úpravě nebo otázky, které jsou již upraveny předpisy 
práva soukromého nebo veřejného. Do samostatné působnosti naopak dle § 35 odst. 1 
obecního zřízení nepatří záležitosti, které jsou zákonem svěřeny krajům a záležitosti, které 
náleží do přenesené působnosti orgánů obce či do působnosti, která je zvláštním zákonem 
svěřena správním úřadům jako výkon státní správy. 
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5. Jak uvádí navrhovatel, byla předmětná vyhláška vydána podle § 10 písm. a) obecního 
zřízení, tedy k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Z vyjádření města přitom 
dle navrhovatele vyplynulo, že město reagovalo na bezpečnostní situaci v hernách a jejich 
bezprostředním okolí (v návaznosti na zprávy Policie ČR z 26. 3. 2010). Dosavadní vyhláška 
č. 2/2009, o provozování výherních hracích přístrojů na území města se totiž ukázala 
neúčinnou v důsledku toho, že po jejím přijetí doposud regulované výherní hrací přístroje 
(dále jen „VHP“) nahradily tzv. videoloterijní terminály (dále jen „VLT“), které sice nejsou 
VHP, ale jejich smysl je stejný. Vzhledem k vyšším sázkám a výhrám je jejich „společenská 
nebezpečnost“ navíc vyšší než VHP. Za daným účelem vyhláška zavedla legislativně 
technickou zkratku „výherní zařízení“, za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek, 
považuje provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technických zařízení 
povolovaných na základě § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách (dále jen „loterijní zákon“) a vymezila místa, kde mohou být výherní zařízení 
provozována. 
 
6. Dle navrhovatele je rozsah právní regulace dle § 10 písm. a) obecního zřízení omezen 
základními právy a svobodami. Čl. 26 odst. 2 Listiny přitom vyhrazuje stanovení podmínek a 
omezení pro výkon určitých povolání nebo hospodářských činností zákonu. Podnikání 
v oblasti hazardních her je komplexně regulováno právě loterijním zákonem, a to včetně 
výkonu státní správy v dané oblasti, stanovení věcné příslušnosti k povolování loterií a jiných 
podobných her, stejně tak jako možné ingerence samosprávy do dané oblasti. V tomto smyslu 
lze obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti regulovat pouze VHP, a to 
způsobem vymezeným v § 17 odst. 11 či § 50 odst. 4 loterijního zákona (právě takovým 
způsobem město postupovalo v případě vyhlášky č. 2/2009). Zvoleným postupem se však 
město dostalo do konfliktu s čl. 26 odst. 1 Listiny a zasáhlo do otázek vyhrazených dle § 50 
odst. 3 loterijního zákona Ministerstvu financí (povolování loterií a jiných podobných her, 
které nejsou loterijním zákonem upraveny), tedy do výkonu státní správy. 
 
7. Při povolování loterií a jiných podobných her neupravených v loterijním zákoně je dle 
navrhovatele třeba přiměřeně použít části první až čtvrté předmětného zákona, tedy i § 4 odst. 
2, který ukládá přihlížet při vydání povolení i k otázce veřejného pořádku. V tomto směru 
Ministerstvo financí od 1. 6. 2009 zavedlo opatření, které má zohledňovat při vydání povolení 
dle § 50 odst. 3 loterijního zákona příslušné vyhlášky obcí vydané dle § 50 odst. 4 loterijního 
zákona (regulace VHP), resp. stanovisko obce (udělené povolení může ministerstvo z 
iniciativy obce zrušit). Proto je již v rámci výkonu státní správy garantováno dodržování 
veřejného pořádku. Za současného stavu by se tak město Františkovy Lázně mělo obrátit na 
Ministerstvo financí, např. s návrhem na zrušení již udělených povolení, a nikoli věc řešit 
obecně závaznou vyhláškou. 
 
8. Pro regulaci loterií a jiných podobných her povolovaných Ministerstvem financí dle čl. 50 
odst. 3 loterijního zákona obecně závaznými vyhláškami tak dle navrhovatele není dán 
prostor. Jednalo by se o zásah do oblasti státní správy, což potvrzují i různé legislativní 
iniciativy z poslední doby (sněmovní tisky č. 33, 47 a 138 zařazené na pořad schůze 
Poslanecké sněmovny od 7. 12. 2010). Přesto zástupci města trvají na stanovisku, že do 
výkonu státní správy předmětnou vyhláškou nezasahují (pokud ano, tak nikoli nepřípustně), 
pouze chrání veřejný pořádek ve městě a rozhodně svévolně neomezují žádnou oblast 
podnikatelské činnosti (pouze eliminují příčiny zásahu do veřejného pořádku); státní dozor na 
úseku loterií a jiných podobných her sám o sobě nezaručuje dostatečnou ochranu veřejného 
pořádku. 
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9. S odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 34/02 navrhovatel poukázal na to, že 
samospráva mj. nemůže na svém území vyloučit dosah státní moci a fungování státní správy, 
což v daném případě město Františkovy Lázně přijetím předmětné vyhlášky učinilo. 
Navrhovatel zopakoval, že příslušným orgánem k vydávání daných rozhodnutí, včetně 
zhodnocení dopadu na veřejný pořádek, je Ministerstvo financí. Pociťované nedostatky státní 
správy na daném úseku nelze suplovat vydáváním obecně závazných vyhlášek; takový výklad 
§ 10 písm. a) obecního zřízení je extenzivní a v rozporu s čl. 104 odst. 3 Ústavy. Nadto 
dochází ke kolizi s čl. 26 Listiny, neboť vyhláška omezuje činnost, jejíž regulace je zákonem 
vyhrazena státnímu orgánu. Z těchto důvodů účastník řízení svoji samostatnou působnost 
překročil a jednal ultra vires; navrhovatel konstatoval možný rozpor s čl. 104 odst. 3 Ústavy, 
čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny, § 10 písm. a) a § 35 obecního zřízení. Závěrem navrhovatel uvedl, 
že s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 28/09 je vhodné zrušit celou 
napadenou vyhlášku a nikoli jen její čl. 3 odst. 1, neboť bez tohoto ustanovení postrádá celá 
vyhláška své opodstatnění. 
 

II. 
Vyjádření účastníka řízení  

 
10. Podle § 69 odst. 1 zákona o Ústavním soudu byl stejnopis návrhu zaslán městu 
Františkovy Lázně jako účastníku řízení. Účastník ve svém vyjádření, jež bylo doručeno 
Ústavnímu soudu dne 3. března 2011, vyjádřil nesouhlas se stanoviskem navrhovatele a 
rovněž s upuštěním od ústního jednání. Uvedl, proč by měl být návrh na zrušení vyhlášky 
zamítnut.  
 
11. Účastník řízení uvedl, že působnost obcí vydávat obecně závazné vyhlášky zakládá § 35 
odst. 3 písm. a) obecního zřízení, dle něhož se obec při výkonu samostatné působnosti ve 
smyslu § 35 odst. l obecního zřízení řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem. 
Tomuto zákonnému příkazu odpovídá vymezení v § 35 odst. 1 a 2 obecního zřízení uvedením 
věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originárně (tj. bez dalšího zákonného zmocnění) 
tvořit právo. Obecní zřízení přitom právě ve svém § 10 písm. a) za takovou oblast považuje 
místní záležitosti veřejného pořádku. 
 
12. Dále účastník řízení uvedl, že na základě místních znalostí a zkušeností svých a občanů 
města považuje provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technických zařízení, které 
jsou nebo mohou být povolovány na základě § 50 odst. 3 loterijního zákona za činnost, která 
prokazatelně narušuje veřejný pořádek ve městě. Proto je třeba tuto činnost v zájmu občanů 
města, lázeňských hostů a dalších subjektů regulovat. S provozování VLT je spojen negativní 
fenomén herní závislosti neboli tvz. gamblerství. Tato závislost má negativní vliv na 
postiženou osobu i osoby v jejím okolí, může vést ke kriminalitě. Jak vyplývá mj. ze 
stanoviska Policie ČR ze dne 26. 3. 2010 a ze zprávy Městské policie Františkovy Lázně, 
dochází v souvislosti s provozování výherních zařízení k narušování veřejného pořádku ve 
městě. Účastník řízení tak má za to, že při řešení otázky narušování veřejného pořádku 
provozováním výherních zařízeních postupoval v mezích své samostatné působnosti, v zájmu 
města a jeho občanů a v souladu se zákonem, tj. § 10 písm. a) obecního zřízení  
 

III.  
Vyjádření vedlejšího účastníka řízení 

 
13. V souladu s § 69 odst. 2 zákona o Ústavním soudu využil veřejný ochránce práv svého 
práva vystupovat jako vedlejší účastník řízení a dne 8. března 2011 bylo Ústavnímu soudu 
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doručeno jeho vyjádření, v němž navrhl zamítnutí návrhu na zrušení předmětné vyhlášky. 
Navrhl také z důvodu vhodnosti spojit nynější řízení s řízením vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 
29/10 (řízení o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. I a ustanovení čl. II odst. 2 
obecně závazné vyhlášky města Chrastava č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány interaktivní videoloterijní terminály).  
 
14. Vedlejší účastník uvedl, že se domnívá, že § 10 písm. a) obecního zřízení umožňuje 
regulaci činností úředně povolených i úředně nepovolených, a to včetně provozování 
výherních hracích přístrojů nebo jiných druhů loterie definovaných v § 2 loterijního zákona, 
pokud se jedná o místní záležitosti veřejného pořádku.  
 
15. Vztah § 50 odst. 4 loterijního zákona a § 10 písm. a) obecního zřízení je přitom třeba řešit 
dle pravidla lex posterior derogat priori, neboť ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona byl 
zakotven novelou č. 149/1998 Sb., která byla přijata ještě před účinností nového obecního 
zřízení; navíc zřejmě reagovalo na tehdejší judikaturu Ústavního soudu. Obě ustanovení mají 
za účel ochranu veřejného pořádku a dobrých mravů v obci. Rozdíl je pouze v tom, že dle § 
50 odst. 4 loterijního zákona lze provozování VHP na některých veřejně přístupných místech 
zcela zakázat, zatímco dle § 10 písm. a) obecního zřízení lze zakázat určité činnosti pouze na 
veřejných prostranstvích. Na jednu stranu tak obec může dle platného znění obecního zřízení 
regulovat provozování i jiných typů loterií (činností), než pouze výherních hracích přístrojů, 
na stranu druhou je co do úplného zákazu omezena pouze na veřejná prostranství v obci. 
 
16. Dle veřejného ochránce práv se názor Ministerstva vnitra opírá o úzkou definici pojmu 
výherní hrací přístroj [§ 2 písm. e) a § 17 loterijního zákona] a může vést k absurdním 
důsledkům. Dle tohoto názoru totiž obec může přistoupit (§ 50 odst. 4 loterijního zákona) 
pouze k omezení provozování „výherních hracích přístrojů“, avšak pokud namísto nich 
„nastoupí“ prakticky stejná nebo obdobná technická zařízení s podstatně problematičtějším 
dopadem, obec již svou normotvornou kompetenci využít nemůže. Takový přístup považuje 
ochránce za nesprávný a odporující účelu § 10 písm. a) obecního zřízení (účelem bylo 
zakotvit generální klauzuli, která obcím dává široký prostor pro regulaci místních záležitostí 
veřejného pořádku). I s ohledem na výše uvedené tak obec ultra vires nejednala a není třeba 
řešit složité definiční otázky rozdílu mezi VHP a VLT. 
 
17. Z hlediska tzv. testu čtyř kroků (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 63/04) obec svou pravomoc a 
působnost nezneužila. Jestliže by například zakázala na svém území loterii typu „Sportka“ či 
„Šťastných deset“, mohlo by se jednat o zneužití pravomoci. V případě VLT, které plní 
prakticky zcela stejnou funkci jako VHP, o zneužití nelze hovořit. Obec zde využila svého 
legitimního oprávnění k regulaci činností, které fakticky ohrožují veřejný pořádek v obci více 
než provozování VHP. O tom svědčí mj. i řada hlášení Policie ČR; tato hlášení se nachází ve 
spise Ústavního soudu a ochránce se měl možnost s nimi seznámit. 
 
18. Ochránce poté pro úplnost podotkl, že Ministerstvo financí postupovalo u řady povolení 
protiprávně, neboť porušilo pravidla pro povolování v otázce nejvyšší sázky na jednu hru, 
nejvyšší hodinové prohry, časové platnosti povolení atd. Přestože loterijní zákon ukládá 
ministerstvu v § 50 odst. 3 při vydávání povolení povinnost přiměřeně aplikovat ustanovení 
části první až čtvrté zákona, ministerstvo tuto povinnost nerespektovalo. Vyjádření 
navrhovatele, že při vydávání povolení dle § 50 odst. 3 bylo garantováno dodržování 
veřejného pořádku, se z poznatků získaných ochráncem během jeho šetření nezakládá na 
pravdě.  
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19. Veřejný ochránce práv též uvedl, že § 43 odst. 1 loterijního zákona navíc umožňuje 
„orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit povolení, jestliže nastanou nebo 
dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou 
hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, 
jsou klamné“. Jestliže tedy Ústavní soud dospěje k závěru, že obce jsou oprávněny regulovat 
dle § 10 písm. a) obecního zřízení i provozování VLT, mělo by Ministerstvo financí zrušit ta 
povolení, která jsou vydána v rozporu s příslušnými obecně závaznými vyhláškami. 
 
20. Závěrem vedlejší účastník dodal, že dikce čl. 3 obecně závazné vyhlášky je 
bezproblémová (naopak je přínosná), neboť logicky konstatuje, že za nedodržování vyhlášky 
mohou být ukládány sankce a je také vodítkem, jak řešit konflikt mezi místní úpravou 
veřejného pořádku (normativním právním aktem) a uděleným úředním povolením 
(individuálním právním aktem). Tímto řešením je přesun kolize obou aktů jednak do oblasti 
sankčních řízení, jednak do řízení o nápravě vadných individuálních správních aktů těmi 
způsoby, které zná správní řád, soudní řád správní a loterijní zákon. 
 
21. Dne 28. 7. 2011 obdržel Ústavní soud doplnění vyjádření veřejného ochránce práv, který 
Ústavnímu soudu zaslal tzv. zprávu o šetření a dodatečně tak poukázal na širší souvislosti, jež 
vyplynuly v rámci jeho šetření vůči ministerstvu financí, které prováděl paralelně s řízením 
před Ústavním soudem. Veřejný ochránce práv upozornil, že postup ministerstva financí lze 
v celé řadě aspektů považovat za nezákonný. Ministerstvo financí dle něj při povolování 
technických zařízení obdobných VHP řádně neaplikovalo ustanovení druhé části loterijního 
zákona, zejména po určitou dobu vůbec nezjišťovalo, zda schváleným umístěním nedojde 
k porušení zákazu jejich provozování ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a 
zdravotní péče atd. Navíc přestože se povolení k VHP vydává nejdéle na dobu jednoho roku, 
sázkové hry provozované prostřednictvím jiných technických herních zařízení ministerstvo 
povolovalo na dobu 10 let.       
 

IV. 
Replika navrhovatele 

 
22. Na výše uvedenou argumentaci reagoval navrhovatel svým přípisem doručeným 
Ústavnímu soudu 25. 3. 2011, v němž mj. vyslovil souhlas s upuštěním od ústního jednání. 
 
23. K vyjádření účastníka řízení navrhovatel uvedl, že předmětný dokument neobsahuje žádné 
nové skutečnosti; s předestřenými tvrzeními se navrhovatel vypořádal již ve správním řízení, 
a proto v daném ohledu odkazuje na svůj návrh na zrušení vyhlášky. 
 
 
24. K argumentaci veřejného ochránce práv navrhovatel uvádí, že se naopak domnívá, že na 
loterijní zákon je třeba pohlížet jako na lex specialis, tedy zvláštní zákon k obecnímu zřízení. 
Proto v případě, kdy tyto dva předpisy, mezi nimiž je vztah předpisu obecného a zvláštního, 
upravují shodnou právní otázku, užije se přednostně předpisu zvláštního. Právní výklad 
uváděný veřejným ochráncem práv nemůže navrhovatel připustit, a to zejména s ohledem na 
zvláštní charakter činnosti spočívající v provozování loterií a jiných podobných her.  
 
25. Pokud veřejný ochránce práv kritizuje fakt, že se právní názor navrhovatele opírá o úzkou 
definici pojmu výherní hrací přístroj a možné absurdní důsledky z toho plynoucí, podotýká 
navrhovatel, že se v této věci řídí mj. definicí pojmu výherní hrací přístroj dlouhodobě 
zastávanou Ministerstvem financí jakožto ústředním orgánem státní správy pro loterie a jiné 
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podobné hry. Ministerstvu vnitra nepřísluší přezkoumávat právní názory či zákonnost postupu 
Ministerstva financí. Úkolem Ministerstva vnitra není ani přezkoumání faktického stavu, 
který dle názoru ochránce nastal v důsledku protiprávního postupu Ministerstva financí, ale 
pouze přezkoumání formální nezávadnosti předmětné vyhlášky. Dle právního názoru 
navrhovatele obec stejně tak není oprávněna v reakci na případný nedostatečný výkon státní 
správy na úseku dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami k tomu příslušnými 
správními orgány, či v případě pociťovaných nedostatků stávající právní úpravy, přistoupit k 
vydání vyhlášky na základě extenzivně chápaného zmocnění § 10 písm. a) obecního zřízení.  

 
 

V. 
 
26. Dne 15. 7. 2011 obdržel Ústavní soud podání Unie herního průmyslu, o. s., ve kterém toto 
občanské a zájmové sdružení tlumočilo nesouhlas s napadenou vyhláškou, která je podle jeho 
názoru v rozporu s ústavním pořádkem, zejména čl. 26 a čl. 3 odst. 1 Listiny, neboť vystavuje 
provozovatele nerovnému zacházení. Ústavní soud nemohl s tímto vyjádřením nakládat jako 
s procesním podáním, neboť Unie herního průmyslu, o. s. není a ani nemůže být účastníkem 
či vedlejším účastníkem tohoto řízení (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 52/03 ze dne 20. 10. 2004; N 
152/35 SbNU 117; 568/2004 Sb.), avšak k informacím obsaženým v tomto dopisu ve svých 
úvahách přihlížel (srov. dále body 39 - 42).  
 
  

VI. 
 
27. Dne 7. 9. 2011 se ve věci konalo veřejné ústní jednání, jehož se účastnili zástupci 
ministerstva vnitra, města Františkovy Lázně a veřejný ochrance práv. Účastníci řízení 
v průběhu ústního jednání nenavrhli provedení dalších důkazů a setrvali na svých písemných 
návrzích a vyjádřeních. V rámci závěrečné řeči zástupce navrhovatele konstatoval, že je mu 
znám nález Ústavního soudu ve věci Chrastava. Ministerstvo je srozuměno s tím, že do doby 
nové právní úpravy mají obce právo věcně upravovat a regulovat oblast hazardu v rámci 
definice podle § 2 písm. e) loterijního zákona. Nicméně město Františkovy Lázně nevyužilo § 
10 písm. d) zákona o obcích s odkazem na § 50 odst. 4 loterijního zákona, ale využívá § 10 
písm. a) zákona o obcích, což znamená, že reguluje činnosti, které mohou narušit veřejný 
pořádek. Ministerstvo vnitra zastává názor, že tato oblast by neměla být řešena tímto 
zákonným zmocněním, neboť ministerstvo financí v rámci povolovacího procesu zkoumá i 
případné porušování veřejného pořádku. 
 

VII. 
Ústavní konformita legislativního procesu 

 
28. Podle § 68 odst. 2 zákona o Ústavním soudu posuzuje Ústavní soud nejprve otázku, zda 
napadený právní předpis byl přijat a vydán v mezích Ústavou stanovené kompetence a 
ústavně předepsaným způsobem. Ústavní soud se proto nejprve zaměřil na otázku, zda 
napadená obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně splňuje tato kritéria. 
Z písemných podkladů, které Ústavnímu soudu předložil navrhovatel, vyplývá, že vyhláška č. 
1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, byla  
schválena na zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 2. 2010, přičemž pro její přijetí 
hlasovalo 10 z celkových 13 zastupitelů. Dne 26. 2. 2010 byla vyhláška vyvěšena na úřední 
desce městského úřadu města Františkovy Lázně, odkud byla sejmuta dne 15. 3. 2010, tedy po 
uplynutí zákonem stanovené patnáctidenní lhůty. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 tedy 
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byla vydána ústavně konformním způsobem a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h), § 87 a § 12 
obecního zřízení. 
 

VIII.  
Vlastní posouzení napadených ustanovení vyhlášky 

 
29. Podle své ustálené judikatury volí Ústavní soud k posouzení souladu napadených 
ustanovení obecně závazné vyhlášky s ústavním pořádkem nebo zákonem tzv. test čtyř kroků 
[srov. nález ze dne 22. března 2005 sp. zn. Pl. ÚS 63/04 (N 61/36 SbNU 663, 210/2005 Sb.)]. 
Ústavní soud v rámci tohoto testu postupně zkoumá, zda měla obec pravomoc vydat napadené 
ustanovení obecně závazné vyhlášky (1. krok testu), zda se obec při vydávání napadených 
ustanovení obecně závazné vyhlášky nepohybovala mimo zákonem vymezenou věcnou 
působnost, tedy zda nejednala ultra vires (2. krok testu), zda obec při jejich vydání nezneužila 
zákonem jí svěřenou působnost (3. krok testu) a konečně, zda obec přijetím napadeného 
ustanovení nejednala zjevně nerozumně (4. krok testu). 
 

VIII.A 
Posouzení z hlediska 1. kroku testu 

 
30. Ústavní soud v rámci prvého kroku testu konstatoval, že obec vydala napadenou obecně 
závaznou vyhlášku na základě své pravomoci podle čl. 104 odst. 3 Ústavy. V této souvislosti 
Ústavní soud připomíná, že uvedené ustanovení zmocňuje obec k originární normotvorbě, a 
tedy k jejímu vydání není zapotřebí výslovné zákonné zmocnění (srov. např. nález ze dne 17. 
srpna 1999 sp. zn. Pl. ÚS 5/99, N 112/15 SbNU 93, 216/1999 Sb., nebo nález ze dne 11. 
prosince 2007 sp. zn. Pl. ÚS 45/06, N 218/47 SbNU 871, 20/2008 Sb.).  
 

VIII.B 
Posouzení z hlediska 2. a 3. kroku testu 

 
31. Ústavní soud dále přezkoumal napadená ustanovení z hlediska 2. a 3. kroku testu. Jak již 
bylo zmíněno, ve druhém kroku posuzoval, zda se obec při jejich vydání nepohybovala ultra 
vires, tj. mimo věcnou působnost zákonem jí vymezenou. Jak již uvedeno shora, základem 
normotvorné pravomoci obcí v oblasti samostatné působnosti je přímo čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
Jeho zákonné rozvedení je obsaženo v ustanovení § 10 zákona o obcích, které vymezuje 
věcné oblasti, v nichž je obec oprávněna bez dalšího zákonného zmocnění tvořit právo.  
 
32. Toto ustanovení přímo vymezuje tři oblasti, v nichž obec může bez dalšího zákonného 
zmocnění vydávat obecně závazné vyhlášky; k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku může obec stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze 
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 
veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány [§ 10 písm. a) zákona o obcích]; 
dále je oprávněna stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték [§ 10 písm. 
b) zákona o obcích]; rovněž může stanovit povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a 
jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní 
veřejné a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti [§ 10 písm. c) zákona o 
obcích]. Konečně z § 10 písm. d) zákona o obcích plyne, že další věcné oblasti samostatné 
působnosti obcí mohou být upraveny také zvláštními zákony. 
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33. Pro všechny výše uvedené věcné oblasti samostatné působnosti současně platí, že 
předmětem regulace mohou být toliko místní záležitosti, které obec reguluje v zájmu obce a 
občanů obce, nikoliv záležitosti širšího (celostátního) významu.  
 
34. Ústavní soud konstatuje, že otázkou regulace umístění tzv. interaktivních videoloterijních 
terminálů (rovněž též ILV či VLT) v obecně závazných vyhláškách obcí se zabýval ve svém 
nálezu ze dne 14. 6. 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10, v němž dospěl k závěru, že obce jsou povolány 
k této regulaci na základě § 10 písm. d) obecního zřízení, resp. § 50 odst. 4 ve spojení s § 2 
písm. e) loterijního zákona. V daném případě je tak možné odkázat na závěry, k nimž již 
Ústavní soud dospěl v předchozím nálezu, neboť jak již Ústavní soud uvedl, regulace 
videoloterijních terminálů do působností obcí nepochybně spadá. Ústavní soud se 
v předchozím nálezu vypořádal se všemi námitkami navrhovatele, včetně případné kolize s čl. 
26 odst. 1 a 2 Listiny základních práv, které navrhovatel uplatnil i v nyní posuzovaném 
návrhu.  
 
35. Nyní posuzovaná obecně závazná vyhláška se od vyhlášky posuzované v předchozím 
řízení však liší tím, že město Františkovy Lázně mělo za to, že je zmocněno k přijetí takové 
regulace na základě obecného ustanovení § 10 písm. a) obecního zřízení. Nad rozsah již 
uvedeného bylo proto třeba v tomto řízení zkoumat, zda nebylo jednáním ultra vires či 
zneužitím působnosti to, že obec vydala obecně závaznou vyhlášku odkazem na jiné 
ustanovení zákona [§ 10 písm. a) obecního zřízení], než je to, které ji k příslušné regulaci 
zmocňuje přímo, resp. odkazem na zvláštní zákon, a které jako základ pro vydání obecně 
závazné vyhlášky daného obsahu uznal ve svém předchozím nálezu i Ústavní soud [tj. § 10 
písm. d) obecního zřízení ve spojení s § 50 odst. 4 a § 2 písm. e) loterijního zákona].  
 
36. Ke své dosavadní výše zmíněné judikatuře Ústavní soud upřesňuje, že při výkladu 
zákonných ustanovení vymezujících působnost obcí ve smyslu § 10 obecního zřízení 
pochopitelně nelze ztrácet ze zřetele širší ústavněprávní souvislosti. Právo územních 
samosprávných celků na samosprávu je ústavně garantovaným právem (čl. 8 a hlava sedmá 
Ústavy). Ústava sama přímo nevyjmenovává konkrétní oblasti, v nichž se právo na územní 
samosprávu může realizovat, a svěřuje stanovení podrobností zákonu dle čl. 104 odst. 1 
Ústavy (takovému, jakým je např. § 10 obecního zřízení), to však neznamená, že ústavní 
garance práva na územní samosprávu se vyčerpává formálně pouze stanovením výhrady 
zákona. Ústavní garance práva na územní samosprávu má nepochybně i materiální aspekt; 
prováděcí zákon nemůže obsah ústavně garantovaného práva na územní samosprávu 
vyprázdnit či fakticky eliminovat. V dřívějších nálezech se Ústavní soud vesměs spokojil 
s obsahovým vymezením oblastí, v nichž se může ústavně garantované právo obcí na územní 
samosprávu realizovat, jak je vymezuje § 10 obecního zřízení (srov. Wagnerová E., Dostál 
M., Langášek T. a Pospíšil I.: Zákon o Ústavním soudu s komentářem, Praha, ASPI, a. s., 
2007, str. 330-331). Nicméně v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 30/06 ze dne 22. 5. 2007 (N 87/45 SbNU 
279; 190/2007 Sb.) v bodě 19 Ústavní soud ve světle zákonné úpravy konstatoval, že „do 
sféry samostatné působnosti obce regulovatelné obecně závaznými vyhláškami ve smyslu 
ústavním pořádkem garantované územní samosprávy spadají záležitosti, které jsou převážně 
místního nebo regionálního dopadu a jejichž úprava je v zájmu obce a jejích občanů: 
nepochybně například zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a 
ostatní veřejné zeleně, užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti (srov. ustanovení 
§ 10 zákona o obcích), územní rozvoj obce (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/04 ze 
dne 25. ledna 2005, Sbírka rozhodnutí, svazek 36, nález č. 13, vyhlášen pod č. 90/2005 Sb.).“. 
V další větě přitom poznamenal, že jde o oblasti „územní samosprávě bytostně vlastní“. 



Pl. ÚS 56/10 

 10 

Nemohl tím myslet nic jiného, než že tyto oblasti z povahy věci spadají do sféry územní 
samosprávy a územní samosprávné celky nemohou být zcela zbaveny možnosti uplatňovat 
svou politickou vůli a podílet se na veřejnoprávní regulaci jevů v těchto oblastech se 
vyskytujících, nemá-li se stát ústavní garance práva na územní samosprávu prázdnou 
proklamací.  
 
37. Pokud jde o předmět regulace nyní posuzované obecně závazné vyhlášky, je notorietou, 
že loterie a jiné podobné hry se vyskytují převážně na okraji společensky akceptovaných 
aktivit, samozřejmě v míře různé podle typu a parametrů té které hry. Svými skutečnými 
dopady mohou negativně ovlivnit individuální osudy jednotlivců, jejich blízkých a ve svém 
důsledku i širšího okolí. Ostatně ne nadarmo jsou v obecném jazyce tyto hry označovány jako 
hazardní. Fenomén tzv. patologického hráčství se v dnešních společenských poměrech 
vyskytuje stále častěji. Herny, lákající k okamžitým a zdánlivě snadným výhrám, se staly 
typickým koloritem nejen předměstí českých měst, ale už i jejich center a center menších 
obcí, a se všemi navazujícími společensky škodlivými aktivitami představují ohrožení 
veřejného pořádku a pokojného soužití v obci. Záměr obcí tyto činnosti na svém území 
regulovat se tak z tohoto pohledu jeví jako cíl legitimní. Ústavní soud proto uzavírá, že nelze 
připustit takový výklad podústavních předpisů, který by ve svém důsledku vedl k popření 
ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že 
by obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde 
se mohou na jejím území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu 
na to, jaké je jejich vnitřní technické uspořádání. Zda se toto oprávnění obcí na úrovni 
zákonné úpravy bude opírat o zvláštní zákon ve smyslu § 10 písm. d) zákona o obcích, či zda 
se bude opírat o generální klauzuli § 10 písm. a) zákona o obcích za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, se již nejeví jako podstatné. V tomto smyslu nutno 
také interpretovat předchozí nález Ústavního soudu na tomto poli. Ostatně, z porovnání § 10 
písm. a) obecního zřízení a § 50 odst. 4 loterijního zákona plyne, že se obě ustanovení 
obsahově překrývají (v tomto smyslu má navíc Ústavní soud vážné pochybnosti o tom, zda by 
tato oblast jako celek neměla být legislativou svěřena do výkonu samosprávy obcí a zda tedy 
příčina nyní posuzovaného návrhu spíše netkví v samotné právní úpravě obsažené v loterijním 
zákoně).    
 
38. Ústavní soud dále posoudil, zda není jednáním ultra vires či zneužitím působnosti znění 
čl. 2 vyhlášky, podle něhož lze videoloterijní terminály, resp. výherní zařízení povolovaná dle 
§ 50 odst. 3 loterijního zákona, provozovat toliko v jedné jediné budově ve městě, a jak 
Ústavní soud zjistil, v této budově by se mělo nacházet kasino, což vyplynulo i z informace 
obsažené ve vyjádření Unie herního průmyslu ČR. Ústavní soud proto nejprve vážil, zda 
takové omezení je v souladu s dikcí ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona, které stanoví, 
že „obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že 
výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou 
určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování 
výherních hracích přístrojů zakázáno.“ Dospěl přitom k závěru, že toto ustanovení 
nevylučuje, aby provozování obec omezila pouze na jedno místo v obci, byť by to bylo právě 
a jenom kasino.  
 
39. Takovou vyhláškou ovšem obec současně reguluje práva a povinnosti v podstatě přesně 
individualizovaného subjektu, což není typické pro normativní akty, ale akty aplikace práva. 
Ústavní soud byl proto postaven také před otázku, zda taková regulace, která svou povahou 
není obecná, ale míří na konkrétní individuálně určenou nemovitost, resp. její vlastníky či 
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provozovatele v nich umístěných herních přístrojů, není zneužitím působnosti obce a ve svém 
důsledku nezákonná a protiústavní.  
 
40. Ústavní soud již v řadě svých rozhodnutí uvedl, že definičním znakem pojmu zákon či 
právní předpis je jeho obecnost, přičemž důvody setrvání na požadavku všeobecnosti 
právního předpisu jsou dělba moci, rovnost a právo na vlastního, nezávislého soudce (srov. 
nález sp. zn. Pl. ÚS 40/02 ze dne 11. 6. 2003; N 88/30 SbNU 327; 199/2003 Sb. nebo nález 
sp. zn. Pl. ÚS 36/05 ze dne 16. 1. 2007; N 8/44 SbNU 83; 57/2007 Sb.). V nálezu sp. zn. Pl. 
ÚS 24/08 ze dne 17. 3. 2009 (N 56/52 SbNU 555; 124/2009 Sb.) pak Ústavní soud traktoval, 
že výjimkou, při jejímž splnění lze akceptovat právní předpis upravující jedinečný (konkrétní) 
případ, je situace, kdy taková regulace nepředstavuje porušení principu rovnosti. Regulace 
jedinečných případů a jejich vydělení z rámce obecnosti proto musí být jednoznačně 
objektivně ospravedlněná a nesmí být výrazem libovůle. Současně však nutno mít při 
zacházení s těmito kautelami na zřeteli, že byly Ústavním soudem vysloveny ve vztahu 
k normám zákonným, jež z povahy věci musí být nadány velkou mírou obecnosti. Vztahovat 
bez dalšího požadavek obecnosti ve stejné míře na obecně závazné vyhlášky, které regulují 
aktivity a důsledky lidské činnosti v obcích podle místních specifik, by bylo nepřípadné. Ve 
vztahu k obecně závazným vyhláškám, zejména označují-li na základě výslovné zákonné 
autorizace [§ 10 písm. a) obecního zřízení či § 50 odst. 4 loterijního zákona] konkrétní místa 
(ať už označením čtvrti, ulic a jejich částí či návsi nebo konce v malé vesnici), je nutno 
požadavek obecnosti regulace interpretovat tak, že se vymezení míst musí opírat o racionální 
důvody, neutrální a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při 
aplikaci dopadá. Nevyplývá-li důvod vymezení konkrétních míst z okolností nebo povahy 
věci, tíží nakonec obec, jež obecně závaznou vyhlášku vydala, povinnost v řízení před 
soudem takové racionální a neutrální důvody předestřít a obhájit. V řízení před Ústavním 
soudem se tyto úvahy uplatní při přezkumu obecně závazné vyhlášky v rámci 3., případně 4. 
kroku testu. 
 
41. V daném případě nelze odhlížet od toho, že město Františkovy Lázně je městem 
lázeňským, což zastupitelstvo města zřejmě motivovalo k tomu, aby provozování 
videoloterijních terminálů vyhláškou takto zásadně omezilo a vytěsnilo toliko do prostor, 
které jsou již tak jako tak k hazardu určeny.  Ani v tomto směru proto Ústavní soud nezjistil 
jednání ultra vires či zneužití působnosti. Stejný závěr ostatně plyne i z ustanovení § 10 písm. 
a) obecního zřízení, podle něhož může obec stanovit, „které činnosti, jež by mohly narušit 
veřejný pořádek v obci ..., lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou 
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou 
takové činnosti zakázány“. Ústavní soud má proto za to, že taková individualizace není 
výrazem libovůle ani nepřípustné diskriminace, ale naopak ji považuje za racionálně 
odůvodněnou tím, že pokud je již ve městě – nota bene lázeňském  -  povolen provoz kasina, 
je logické, pokud se provozování hazardních her soustředí pouze a výlučně tam. 
 
42. Dalším relevantním důvodem požadavku obecnosti je pak dle judikatury Ústavního soudu 
i to, aby se individualizované subjekty mohly domoci přímé soudní ochrany; normativní 
právní úprava individualizované věci je totiž naopak zbavuje soudní ochrany, které by se 
těmto subjektům dostalo v případě individualizace cestou aplikace práva ve formě vydání 
individuálních právních aktů (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 36/05 ze dne 16. 1. 2007; N 8/44 
SbNU 83; 57/2007 Sb.). Tak tomu však v tomto případě není.  V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 29/10 
ze dne 14. 6. 2011 Ústavní soud dospěl k závěru, že je to obec, která je zmocněna k regulaci 
míst, na nichž umístění tzv. innominátních loterií zakazuje, avšak rozhodování o jejich 
povolení je v pravomoci ministerstva financí, které je povinno k obecní regulaci při svém 
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rozhodování přihlížet. Tento model tak případné provozovatele přístrojů nezbavuje soudního 
přezkumu, neboť mají možnost soudní cestou brojit proti rozhodnutí ministerstva financí. 
Správní soud je pak oprávněn posoudit všechny individuální okolnosti případu, tj. případně i 
to, zda obec zařazením té které nemovitosti do textu vyhlášky nejednala libovolně či 
diskriminačně. Je to také správní soud, který má možnost v této části obecně závaznou 
vyhlášku případně neaplikovat (srov. obdobně nález sp. zn. Pl. ÚS 5/07 ze dne 30. 4. 2008; N 
80/49 SbNU 165; 287/2008 Sb.).  
 
43. Tento postup se nepochybně uplatní i v případě již vydaných povolení. Jak Ústavní soud 
uvedl v citovaném nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011, jakmile ministerstvo financí zjistí 
kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze zákona 
zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního 
zákona. Toto ustanovení totiž předpokládá zrušení vydaných povolení nejen v případě, kdy 
vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možno loterii či jinou hru povolit, 
ale také tehdy, pokud tyto skutečnosti nastanou i po vydání povolení. Pokud tak ministerstvo 
financí nepostupuje, je to naopak ono, kdo zasahuje do ústavního práva na územní 
samosprávu obcí. Ústavní soud proto předesílá, že v takovém případě by mohl přikročit nejen 
k individuální ochraně dotčených obcí například v řízeních o komunálních ústavních 
stížnostech, ale jak již shora uvedeno, též by musel vážit, zda je samotné rozdělení pravomocí 
mezi stát a územní samosprávu v této oblasti, resp. svěření rozhodování o povolení umístit 
provozovnu loterie či jiné hry na území obce ministerstvu financí, ústavně konformní 
z pohledu zaručeného práva na územní samosprávu (srov. shora bod 37 in fine). 
 
44. Ústavní soud proto ani ze shora uvedených důvodů neshledal, že by město Františkovy 
Lázně přijetím vyhlášky jednalo ultra vires či zneužilo svou působnost.  
 

VIII.C 
Posouzení z hlediska 4. kroku testu 

 
45. Ústavní soud nakonec posoudil vyhlášku z hlediska kritéria rozumnosti, přičemž i zde byl 
veden právním závěrem vyplývajícím již z předchozího nálezu sp. zn. Pl. ÚS 29/10. Při 
použití stejných měřítek dospěl k závěru, že i ve světle těchto kritérií napadená vyhláška 
obstojí.  

IX. 
Závěr 

 
46. S ohledem na shora uvedené Ústavní soud neshledal důvody pro zrušení obecně závazné 
vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku v oblasti omezení hazardu, a proto byl návrh podle § 70 odst. 2 zákona o Ústavním 
soudu zamítnut.  
 
P o u č e n í :  Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat (§ 54 odst. 2 zákona 

o Ústavním soudu). 
 
 
V Brně dne 7. 9. 2011 

Pavel Holländer v. r. 
                 místopředseda Ústavního soudu 
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Právní rámec navrhované vyhlášky

Ústavní soud vyhověl komunální ústavní stížnosti města Klatovy proti nečinnosti ministerstva financí 
ve věci přezkumu vydaných povolení k provozu VLT  - 20. května 2013

Ústavní soud, Brno, TZ 29/13

Ústavní soud dnes vyhlásil nález sp. zn. IV. ÚS 2315/12, kterým navázal na své nedávné rozhodnutí, jímž 
potvrdil pravomoc obcí regulovat na svém území provozování interaktivních videoloterijních terminálů (VLT) 
a zrušil přechodné ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. 

Ústavní soud ve svém dnešním rozhodnutí potvrdil, že ministerstvo financí mělo a má povinnost zahájit 
přezkumná řízení podle § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“) v případě těch svých rozhodnutí, která se dostala do rozporu 
s obecně závaznými vyhláškami obcí, v nichž obce realizovaly pravomoc k omezování provozu hazardu 
na svém území. 

K tomuto postupu ostatně Ústavní soud vyzval ministerstvo již ve svých nálezech vydaných v polovině 
roku 2011, v nichž se zabýval – tehdy z podnětu ministerstva vnitra – pravomocí obcí k regulaci provozování 
loterijních terminálů poprvé. Již tehdy Ústavní soud konstatoval, že § 43 odst. 1 loterijního zákona jednoznačně 
stanoví povinnost zrušit vydané povolení, nejen tehdy, kdy dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by 
nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, ale i tehdy pokud tyto okolnosti nastanou až v
průběhu provozování povoleného zařízení. Takovými okolnostmi je nepochybně také existence obecně 
závazné vyhlášky obce, která umístění zařízení na svém území omezí. 

Z toho důvodu nelze hovořit o legitimním očekávání provozovatelů těchto zařízení, neboť ti si museli být již v
okamžiku žádosti o povolení vědomi toho, že ke zrušení vydaného povolení může dojít v podstatě kdykoli 
(nastanou-li okolnosti vylučující existenci povolení). Tento výklad dle Ústavního soudu reflektuje i názor, který 
v jeho judikatuře rovněž zazněl, totiž že provozování těchto výherních zařízení se nachází na samém okraji 
společensky akceptovaných aktivit, neboť je doprovázeno negativními vedlejšími jevy jako je patologické 
hráčství, kriminalita a další sociální problémy, které obtěžují život obyvatel obcí a narušují veřejný pořádek. Tím 
je ospravedlněn zásah do práva podnikat a vykonávat jinou výdělečnou činnost v podobě zrušení již vydaného 
povolení.

Ústavní soud proto uzavřel, že ministerstvo financí svým odmítavým postojem ve vztahu k zahájení 
přezkumných řízení porušilo právo města Klatovy na samosprávu garantované čl. 8 a 100 odst. 1 Ústavy ČR, 
a navíc tím, že nerespektovalo předchozí nálezy Ústavního soudu, porušilo i čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR. Ústavní 
soud nyní ministerstvu výslovně přikázal, aby přezkumná řízení zahájilo. Byť tento výrok se týká pouze těch 
rozhodnutí, jež se dotýkají města Klatovy, názor Ústavního soudu, ostatně již vyjádřený opakovaně, dopadá též 
na situace ostatních obcí, které se ocitají ve stejném postavení jako stěžovatelské město. Ostatně Ústavní soud 
vede obdobná řízení o komunálních stížnostech měst Židlochovice a Frýdlant na Ostravicí, v jejichž případě 
lze očekávat, že rovněž velmi brzy budou vydána konečná rozhodnutí.

Celý text nálezu http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/4-2315-12-Klatovy.pdf

Ivo Pospíšil

generální sekretář Ústavního soudu

Ústavní soud dnes vyhlásil nález, jímž potvrdil pravomoc obcí regulovat provozování hazardu 
na svém území - 11. dubna 2013

Ústavní soud, Brno, 11. dubna 2013, TZ 19/13

Ústavní soud dnes vyhlásil nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13, kterým vyhověl návrhu města Klatovy na zrušení 
přechodného ustanovení zákona č. 300/2011 Sb., jímž zákonodárce odložil v rozporu s ústavně garantovaným 
právem obcí na samosprávu pravomoc obcí regulovat umisťování tzv. interaktivní videoloterijních terminálů 
na svém území, a to až do konce roku 2014.



Ústavní soud již v minulosti potvrdil tuto pravomoc obcí v několika nálezech, v nichž posuzoval návrhy 
ministerstva vnitra na zrušení obecně závazných vyhlášek obcí, které zakazovaly či omezovaly umisťování 
hracích přístrojů na území obce (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 29/10, Pl. ÚS 56/10 a Pl. ÚS 22/11). Již v těchto 
nálezech Ústavní soud vyzval ministerstvo financí, které dle loterijního zákona vydává povolení k provozování 
těchto přístrojů, aby tato povolení přezkoumalo a respektovalo přitom právě ustanovení obecně závazných 
vyhlášek obcí. Ústavní soud rovněž již v těchto nálezech konstatoval, že vydaná povolení zřejmě nemohla 
zakládat legitimní očekávání provozovatelů herních zařízení, neboť ti museli počítat v podstatě kdykoliv s revizí 
povolení, což deklarovalo ustanovení § 43 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“).

Zákonodárce však v podstatě ve stejnou dobu, kdy došlo k vydání těchto nálezů, přijal nyní zrušenou právní 
úpravu, kterou odložil účinky obecně závazných vyhlášek obcí, a to do konce roku 2014.

Ústavní soud označil napadenou právní úpravu za rozpornou s právem obcí na samosprávu, přičemž účely, 
které tato právní úprava sledovala (údajné řešení intertemporálního problému a ochrana legitimního očekávání 
provozovatelů herních zařízení, kteří by mohli zahájit vůči státu arbitrážní řízení pro porušení závazku ČR 
ochránit investice), charakterizoval jako nelegitimní. Ústavní soud konstatoval, že žádný intertemporální 
problém, který by bylo třeba řešit danou úpravou, neshledal. Obce pravomoc k regulaci totiž měly již podstatně 
dříve, což potvrdily i předchozí nálezy Ústavního soudu, které tuto pravomoc zpětně pouze deklarovaly. Pokud 
jde o ochranu investic a hrozbu arbitráží, vyšel Ústavní soud z přesvědčení, že § 4 odst. 4 loterijního zákona 
zřejmě vylučuje, aby se provozovatelem herních zařízení stal subjekt se sídlem mimo území ČR, nebo 
s majetkovou účastí jiného zahraničního subjektu.

Pro úplnost je třeba dodat, že po vyhlášení tohoto plenárního nálezu bude Ústavní soud pokračovat v řízeních 
o komunálních ústavních stížnostech města Klatovy, ale též obdobných stížnostech měst Židlochovice 
a Frýdlant nad Ostravicí, které směřují proti nečinnosti ministerstva financí, pokud jde o zahájení řízení, v němž 
by ministerstvo posoudilo soulad již vydaných povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí.

Celý text nálezu 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2013_04_11_aktualita.p
df

Ivo Pospíšil

generální sekretář Ústavního soudu

Zpráva na územní samosprávu vyplývá právo obcí spolurozhodovat o umístění heren - 7. září 2011

Ústavní soud, Brno, 7. září 2011 – TZ 38/11

Ústavní soud zamítl dnešním nálezem návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, 
a důrazně konstatoval, že z ústavně zaručeného práva obcí na územní samosprávu vyplývá, že obce nemohou 
být zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejich území 
vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické 
uspořádání.

Napadená obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně stanovovala, že hrací zařízení mohou být 
na území města provozována pouze na jednom místě, v objektu stávajícího kasina. Obec se opírala o pravomoc 
podle § 10 písm. a) zákona o obcích, podle něhož může obec k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou 
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti 
zakázány.

Ústavní soud zdůraznil, že obce snažící se regulovat hazard na svém území nepochybně sledují legitimní cíl, 
neboť „loterie a jiné podobné hry se vyskytují převážně na okraji společensky akceptovaných aktivit.“ Ústavní 
soud k tomu poznamenal, že fenomén tzv. patologického hráčství se v dnešních společenských poměrech 
vyskytuje stále častěji a že „herny, lákající k okamžitým a zdánlivě snadným výhrám, se staly typickým koloritem 



nejen předměstí českých měst, ale už i jejich center a center menších obcí, a se všemi navazujícími společensky 
škodlivými aktivitami představují ohrožení veřejného pořádku a pokojného soužití v obci.“.

Ústavní soud dále dovodil, že pravomoc regulovat místní záležitosti veřejného pořádku je „územní samosprávě 
bytostně vlastní“, což znamená, že tato oblast z povahy věci spadá do sféry územní samosprávy a územní 
samosprávné celky nemohou být zcela zbaveny možnosti uplatňovat svou politickou vůli a podílet se 
na veřejnoprávní regulaci jevů v těchto oblastech se vyskytujících, nemá-li se stát ústavní garance práva 
na územní samosprávu prázdnou proklamací. „Nelze proto připustit takový výklad, který by ve svém důsledku 
vedl k popření ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že by 
obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejím 
území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické 
uspořádání.“.

Ke svému nálezu z června t. r. týkajícího se tzv. chrastavské vyhlášky o regulaci hazardu, v němž Ústavní soud 
opřel pravomoc obcí jen o § 10 písm. d) zákona o obcích a jeho prostřednictvím ze speciálního zmocnění 
v zákoně o loteriích, dodal dnes Ústavní soud, že již není podstatné, zda obce opírají svou pravomoc regulovat 
provozovny loterií a heren o zvláštní zákon ve smyslu § 10 písm. d) zákona o obcích (tj. o zákon o loteriích), 
či zda se bude opírat o generální klauzuli § 10 písm. a) zákona o obcích za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku. A to právě z toho důvodu, že ani speciální právní úprava v zákoně o loteriích 
nemůže obce pravomoci spolurozhodovat o těchto otázkách zcela zbavit, neboť jinak by se zcela vyprázdnila 
ústavní garance práva obcí na samosprávu. Na adresu platného loterijního zákona, jak je převážně aplikován, 
Ústavní soud na okraj poznamenal, že sám v tomto směru vyvolává pochybnosti o svém souladu s ústavou.

V tomto kontextu znovu jako v červnu v chrastavském nálezu Ústavní soud upozornil, že „jakmile 
Ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno 
ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona,“ 
jež umožňuje zrušit již vydaná povolení. „Pokud tak Ministerstvo financí nepostupuje, ... zasahuje do ústavního 
práva na územní samosprávu obcí.“, dodal Ústavní soud.

Řízení bylo vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 56/10. Soudkyní zpravodajkou byla Michaela Židlická. Nikdo ze soudců 
Ústavního soudu neuplatnil k nálezu odlišné stanovisko.

Plné znění nálezu 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2011_09_07.pdf

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu

Obec je oprávněna regulovat umístění videoloterijních terminálů na svém území - 14. června 2011

Ústavní soud, Brno, 14. června 2011 – TZ 33/11

Ústavní soud zamítl návrh Ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Chrastava o regulaci umístění videoloterijních terminálů (ILV) ve městě. Ústavní soud dospěl k závěru, že je 
přípustné, aby obec regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění interaktivních videoloterijních systémů, 
k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního zákona.

Navrhovatel – Ministerstvo vnitra – je toho názoru, že město Chrastava vydáním obecně závazné vyhlášky 
města č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály, 
porušilo svoji věcnou působnost ve smyslu § 10 písm. d) obecního zřízení ve spojení s § 50 odst. 4 loterijního 
zákona. Navrhovatel je přesvědčen, že ILV představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, která není 
výslovně vyjmenována ve výčtu v § 2 ani v § 17 odst. 1 loterijního zákona, a kterou může ad hoc povolovat 
pouze Ministerstvo financí. Pravomoc obcí regulovat obecně závaznou vyhláškou loterie a jiné podobné hry se 
však vztahuje podle navrhovatele výlučně na hry uvedené v § 2 písm. e) loterijního zákona – výherní hrací 
přístroje (VHP), nikoli ILV. Případným povolováním ILV a ukládáním pokut by se podle navrhovatele město 
Chrastava dopustilo jednání, které je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a jeho vyhláška je tedy v rozporu 
s ústavním pořádkem.



Zatímco navrhovatel je názoru, že tzv. interaktivní videoloterijní terminály nesplňují zákonnou definici 
výherního hracího přístroje, a tudíž obec není oprávněna v obecně závazné vyhlášce regulovat jejich 
provozování, město Chrastava ve svém vyjádření trvá na tom, že videoloterijní terminály jsou určitým typem 
výherních hracích přístrojů.

Ústavní soud dospěl k závěru, že obec je oprávněna regulovat umístění ILV na svém území a nálezem ze dne 
14. června 2011 zamítl návrh Ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Chrastava. Ústavní soud je přesvědčen, že snaha města o regulaci umístění videoloterijních terminálů 
nezasahuje do kompetencí Ministerstva financí a je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní 
potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění těchto videoloterijních terminálů na území města. 
Ústavní soud shledal, že regulace umístění ILV spadá do normotvorné působnosti obcí, a to dle ustanovení 
zvláštního zákona, jak má na mysli i § 10 písm. d) zákona o obcích, a uplatnění takové pravomoci a působnosti 
obcí proto nepředstavuje dle názoru Ústavního soudu nezákonný zásah do výkonu státní moci, resp. státní 
správy. „Pravomoc obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na nichž mohou být vidoeloterijní 
terminály v obci provozovány, nikterak nezpochybňuje pravomoc Ministerstva financí vydávat rozhodnutí 
o povolení dle § 50 odst. 3 loterijního zákona,“ uvádí Ústavní soud v nálezu.

Plné znění nálezu 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2011_06_14.pdf

Jana Pelcová, tisková mluvčí



Rozpočtové příjmy města

Rozpočtové příjmy města v roce 2011
 Správní poplatky

Rozpočet …………………………………………………………1 944 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….1 667 325 Kč

 Odvod výtěžku z provozování loterií 
Rozpočet …………………………………………………………1 450 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….1 450 528 Kč

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Rozpočet …………………………………………………………6 360 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….8 730 604 Kč

K 31.12.2011 bylo provozováno celkem 99 ks výherních hracích přístrojů a 445 ks jiných technických 
herních zařízení.

Rozpočtové příjmy města v roce 2012

 Správní poplatky
Upravený rozpočet ….……………………………………………   265 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….   188 000 Kč

 Odvod výtěžku z provozování loterií 
Upravený rozpočet ……….………………………………………   803 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….   803 772 Kč

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Upravený rozpočet ……….……………………………………   2 000 000 Kč
Plnění …………………………………………………………    2 076 846 Kč

 Odvod z výherních hracích přístrojů
Upravený rozpočet ….…………………………………………  21 276 600 Kč

      Plnění …………………………………………………………   31 333 107 Kč

K 31.12.2012 bylo provozováno celkem 72 ks výherních hracích přístrojů a 680 ks jiných 
technických herních zařízení.

Rozpočtové příjmy města v roce 2013

 Správní poplatky
Upravený rozpočet …………..…………………………………….   100 000 Kč
Plnění k 22.05.2013 ………………………………………………     21 000 Kč

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Upravený rozpočet ……..………………………………………….               0 Kč
Plnění k 22.05.2013……………………………………………….  2 313 677 Kč

 Odvod z výherních hracích přístrojů
Upravený rozpočet …………….………………………………    33 000 000 Kč
Plnění k 22.05.2013 ……………………………………………   15 277 600 Kč



Predikce MF ČR na rok 2013 nám není známa  (v roce 2012 byla zveřejněna orientační 
predikce, neboť se jednalo o nově zaváděnou „loterní daň“).
K 22.05.2013 je provozováno celkem 60 ks výherních hracích přístrojů a cca 568 ks jiných 
technických herních zařízení.



Gambling 

Gambling je chorobná závislost na hraní 
hazardních her, tzn. jedná se o závažnou 
NEMOC

S patologickým hráčstvím se v současné době u nás 
potýká téměř 100 000 lidí. Gambling způsobuje lidem 
komplikace jak v oblasti pracovní a materiální, tak i v 
oblasti sociální a rodinné. Závislost jako je 
patologické hráčství je podle odborníků srovnatelná 
se závislostí na drogách nebo alkoholu, pouze část 
postižených ale podstoupí léčbu nebo vyhledá 
odbornou pomoc.

Závislost na hazardních hrách je jedním z největších 
problémů v Česku. Počty gamblerů se odhadují 
na statisíce. Špatná legislativa totiž umožnila doslova 
boom heren a internetových sázek. Neexistuje stát, 
kde by hazard byl tak nekontrolovaný jako u nás. 
Gambleři se tak dostávají do spirál nekonečných 
dluhů a strhávají s sebou i své blízké, přátele a 
spolupracovníky. Statistiky uvádějí, že jeden gambler negativně ovlivní životy dvanácti dalších lidí.

Pro léčbu je nutná naprostá abstinence a předpokladem dobré abstinence je nepohybovat se v rizikovém 
prostředí. Rizikové prostředí téměř všude – ať už to jsou herny, kasína nebo sázkové kanceláře

www.gambling.podaneruce.cz.

http://www.osbrneni.cz/

http://www.mapyhazardu.cz/

http://www.obcaneprotihazardu.cz/

Prevence – předcházení  následků hazardu 

Patologické hráčství nemá jedinou příčinu. Proto také účinná včasná opatření zahrnují více rovin. Prevence 
problémů způsobených hazardní hrou má ovšem širší dosah, nežli jen předcházení patologickému hráčství. Z 
předchozího textu víme, že i obyčejná velká prohra může způsobit spoustu mrzutostí a problémů, i když se 
nejedná o patologické hráčství. Na druhé straně je dobré si uvědomit, že velká výhra nebo sny o ní demoralizují 
a odvádějí člověka od každodenní často skromně placené, ale prospěšné práce.

Prevence problémů způsobených hazardní hrou a alkoholem nebo drogami má mnoho společného. Proto také 
bývá výhodné je spojovat a zasadit do širšího rámce povzbuzování ke zdravému způsobu života.

Co může udělat jednotlivec?

Především sám hazardně nehrát. Může také před hazardní hrou varovat přátelé a známé. To je velmi důležité. 
Právě od vás to možná ten či onen konkrétní člověk přijme lépe než od kohokoliv jiného.

Co mohou udělat rodiče?

Je toho hodně a do značné míry se to kryje se zásadami prevence problémů způsobených alkoholem a drogami. 
Doporučuji proto knihu „ Alkohol, drogy a vaše děti“ (dostupné na www.drnespor.eu). Zde jen v bodech 
připomínám hlavní zásady: 



1) Získejte důvěru dítěte, naučte se naslouchat tomu, co říká, věnujte mu potřebný čas.

2) Opatřete si o hazardní hře a jiných návykových rizikách informace, abyste o tom mohli s dítětem 
zasvěceně hovořit. Vyberte si k takové debatě vhodný okamžik.

3) Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo. Toho můžete dosáhnout tím, že ho vhodně zaměstnáte v 
rodině, nebo mu najdete dobrou společnost a záliby mimo ni.

4) Stanovte a prosazuje zdravá pravidla. Základním pravidlem pro nezletilé je nikdy a za žádných 
okolností žádná hazardní hra. Za porušení pravidla by měly následovat přiměřené a předvídatelné 
sankce, např. krácení kapesného. Uvedené se samozřejmě týká i alkoholu a drog.

5) Buďte pro dítě dobrým modelem. Dítě vycítí, že i pro vás mají peníze, které jste si poctivě vydělali, 
větší cenu, než kdybyste je někde našli nebo vyhráli. Pokud hazardní hru sám neprovozujete, je to 
výborné. Samo o sobě to ještě dítě zcela nechrání, protože je vystaveno i dalším vlivům.

6) Dítě by mělo vědět, že určité věci prostě musí umět odmítnout. Mezi ně patří i pozvání k hazardní hře. 
O způsobech odmítání už podrobně víme z předchozího textu.

7) Chraňte dítě před nevhodnou společností mimo jiné i tím, že mu najdete vhodné přátele a kvalitní 
záliby.

8) Posilujte zdravé sebevědomí dítěte a oceňujte jeho upřímnou snahu a úsilí. Ukazujte mu jeho dobré 
možnosti.

9) Podle potřeby spolupracujte i s dalšími dospělými, školou, případně odborníky.

10) Jestliže se objeví problémy s hazardní hrou u dítěte, je třeba je energicky zvládnout. Využívejte 
možnosti profesionální konzultace. Čím dříve se začne problém řešit, tím je to snazší.

Co může dělat škola?

Může prosazovat zákaz jakýchkoliv hazardních her ve školní budově a jejím okolí. Učitelský sbor jedné pražské 
školy se velmi tvrdě postavil proti otevření herny v jejím sousedství. Prevenci problémů působených 
hazardními hrami je vhodné zasadit do rámce výchovy ke zdravému způsobu života. Pro normální populaci 
dětí a dospívajících jsou nejúčinnější interaktivní programy, při kterých se dítě učí sociálním dovednostem 
(např. odmítat), relaxaci, kde hledat pomoc pro různé problémy atd. Nabízení pozitivních alternativ k 
rizikovému chování je účinné zejména u dětí a dospívajících se zvýšených rizikem. O jaké pozitivní alternativy 
se bude jednat, záleží na specifických individuálních potřebách. Důležitá je i včas poskytnutá léčba.

Informace o účinných preventivních programech na školách najdou zájemci na www.drnespor.eu.

Co mohou dělat zaměstnavatelé?

Zaměstnanec patologický hráč je něco jako časovaná bomba a může velmi poškodit pověst podniku a způsobit 
velké ekonomické škody. Prevenci a včasné léčbě proto zejména američtí zaměstnavatelé věnují pozornost. 
Samozřejmě i v tomto případě se prevence problémů působených hazardní hrou spojuje s prevencí problémů 
působených alkoholem a drogami a s podporováním zdravého způsobu života zaměstnanců. Důležité je 
problém co nejdříve rozpoznat a zprostředkovat léčbu. Poměrně často se používá ultimátum typu „Buď se 
půjdete léčit, nebo dostanete výpověď.“

Co mohou dělat ti, kdo hazardní hru provozují?

Měli by ve vlastním zájmu striktně dodržovat věkovou hranici 18 let. Nic totiž nepoškozuje i tak pošramocenou 
pověst provozovatelů hazardních her jako nezletilí patologičtí hráči. Měli by také umět rozpoznávat patologické 
hráče a doporučit jim léčbu - peníze, které jim do heren přinášejí, jsou totiž ukradené, vypůjčené nebo 
zpronevěřené a jsou zdrojem problémů. Patologický hráč by se měl léčit, ne hrát. Konečně zaměstnanci v 
tomto oboru by zásadně neměli hazardní hru sami hrát. Hrozí jim totiž, ve větší míře než ostatním, nebezpečí 
patologického hráčství.



Co mohou dělat sdělovací prostředky?

Mohou nabízet lepší možnosti trávení volného času, než je hazardní hra a nabízet pozitivní modely lidí, kteří 
mají kvalitní záliby a pro něž je práce důležitá sama o sobě. Média by měla dát prostor i debatě týkající se 
nebezpečí hazardní hry a tomu, jak ho snižovat. Rozhodně by se sdělovací prostředky neměly propůjčit přímé i 
nepřímé reklamě hazardních her.

Co může dělat společnost?

Účinná prevence zahrnuje snižování poptávky po hazardní hře a snižování její dostupnosti. Poptávku lze 
snižovat pomocí účinných programů zahrnujících pokud možno více sektorů (jednotlivec, rodina, vrstevníci, 
škola, pracoviště, sdělovací prostředky atd.). Dostupnost je možné snižovat zákony a omezeními určitých druhů 
hazardní hry a samozřejmě jejich nekompromisním prosazováním. To se u nás v současnosti (2006) neděje. 
Výzkumy prokázaly, že ty státy v USA, které mají přísné zákony omezující hazardní hry, mají o 70 % nižší 
výskyt patologického hráčství v porovnání se státy, které takové zákony nemají (např. Nevada). Reklama 
alespoň těch nejnebezpečnějších forem hazardní hry by měla být zakázána. Význam má i společenské klima -
společnost, která nepovažuje peníze získané jakkoliv za superhodnotu a neoslavuje hromadění peněz a 
riskování, je ve výhodě.

Prevence založená ve společnosti?

Prevence založená ve společnosti (community based prevention) znamená spolupráci různých 
složek společnosti (rodiče, škola, vrstevníci, zdravotníci, úřady, média, soukromý sektor, zájmové a sportovní 
organizace mládeže, pedagogicko-psychologické poradny, církve, svépomocné organizace policie atd.). V 
ideálním případě jsou pak děti a dospívající koordinovaně ovlivňováni z mnoha stran.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. autor desítek publikací a stovek odborných 
článků o léčení návykových nemocí -

Přílohou kniha UŽ JSEM PROHRÁL DOST

http://www.drnespor.eu/addictcz.html



Přerovský hazard 2013

EMR 14

IVT 476

LLS 31

ostatní §50/3 37

Sázkové hry v kasinu 6

TZ - §2 j) 5

Celkový součet 569

Komplexní seznam všech hracích přístrojů a provozovatelů na území města podle aktualizovaného seznamu 
MF ze dne 6.5.2013 viz příloha

K 22.05.2013 je provozováno celkem 60 ks výherních hracích přístrojů a cca 568 ks jiných 
technických herních zařízení.

Přerovský hazard 2012

K 31.12.2012 bylo provozováno celkem 72 ks výherních hracích přístrojů a 680 ks jiných technických 
herních zařízení.

Přerovský hazard 2011

Dle informací z Finančního odboru MMPr evidujeme k 20.9.2011 na území města Přerova 381 interaktivních 
videoloterijních terminálů, 101 výherních hracích přístrojů, 39 jiných herních zařízení (elektromechanická 
ruleta, herní systémy, CLS, VTZ), 27 ostatních technických zařízení.

Přerovský hazard 2009

Návrh na omezení míst, kde mohou být „automaty“ vč. „videoterminálů“ volební strana Společně pro Přerov 
předkládala na Zastupitelstvu dne.25.2.2009. V dané době bylo  v Přerově evidováno 387 výherních hracích 
přístrojů, 247 videoterminálů a 23 jiných hracích systémů.

Na základě výše uvedené důvodové zprávy navrhujeme s účinností od 1.1.2014:

• Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 
loterie a jiné podobné hry.

• Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry.

• Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. č 1/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

• S c h v á l i t novou Obecně závaznou vyhlášku č. …/2013 o zákazu provozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her na celém území města





                                                                                                                                                                                                                                                          

STATUTÁRNÍ  MĚSTO  PŘEROV

Obecně závazná vyhláška č. …./2013,
o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 17.06.2013  usnesením 
č. …………. usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o loteriích“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Článek 1
Zákaz provozování loterií a jiných podobných her

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n), loterií a jiných podobných her 
podle § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 3 zákona  o loteriích se na celém území města Přerova 
zakazuje.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 

provozovány loterie a jiné podobné hry ze dne 12.12.2011, Obecně závazná vyhláška 

č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých 

mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry ze dne 16.04.2012 a Obecně závazná 

vyhláška č. 1/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, 

loterií a jiných podobných her ze dne 06.02.2012. 

Článek  3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2014.

           ……………………….                                                …………………………
       Ing. Jiří  LAJTOCH                                                   Mgr. Josef  KULÍŠEK  
               primátor                                                               náměstek primátora

   Vyvěšeno na úřední desce dne: 
   Sejmuto z úřední desky dne:        



Přerov Alšova 2892/6 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Alšova 2892/6 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Alšova 2892/6 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Blahoslavova 74/8 IVT HELVET GROUP a. s. 27663361 3.9.2018

Přerov Blahoslavova 74/8 IVT HELVET GROUP a. s. 27663361 3.9.2018

Přerov Blahoslavova 74/8 IVT HELVET GROUP a. s. 27663361 3.9.2018

Přerov Blahoslavova 74/8 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 21.12.2019

Přerov Brabansko 1 IVT Lucky Money, a.s. 27205746 26.9.2014

Přerov Brabansko 1 IVT Lucky Money, a.s. 27205746 26.9.2014

Přerov Brabansko 566/2 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 26.4.2016

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 5.12.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT MASOX a.s. 28373154 29.6.2019

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 20.1.2015

Přerov Brabansko 566/2 IVT Petr Masojídek, a.s. 27095282 18.1.2015

Přerov Brabansko 566/2 LLS MASOX a.s. 28373154 10.10.2015

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 25.6.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Brabansko 566/2 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Brabansko 566/2 LLS AGH VLT a.s. 27818900 4.5.2013

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 31.1.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 31.1.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 25.6.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 31.12.2017

Přerov Brabansko 566/2 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 7.4.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 566/2 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Brabansko 568/1 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Brabansko 568/1 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 28.8.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Brabansko 568/1 IVT Lucky Money, a.s. 27205746 11.1.2019

Přerov Brabansko 568/1 IVT Lucky Money, a.s. 27205746 11.1.2019

Přerov Čechova 1159/13 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 7.2.2015

Přerov Čechova 1159/13 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Čechova 1159/13 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Čechova 1159/13 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Čechova 1159/13 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1159/13 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 30.9.2015

Přerov Čechova 1159/13 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 6.2.2015



Přerov Čechova 1159/13 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 14.9.2014

Přerov Čechova 1159/13 IVT Lucky Money, a.s. 27205746 26.9.2014

Přerov Čechova 1159/13 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 1159/13 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 1159/13 IVT SAYCO a. s. 26427729 11.8.2018

Přerov Čechova 1159/13 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Čechova 1159/13 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Čechova 1159/13 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Čechova 1159/13 ostatní §50/3 AUTO GAMES, a.s.
25544608

13.8.2018

Přerov Čechova 1162/7 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 1.2.2017

Přerov Čechova 1162/7 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 1.2.2017

Přerov Čechova 1162/7 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 31.12.2019

Přerov Čechova 1672/14 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Čechova 1672/14 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Čechova 1672/14 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 1.2.2017

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 7.2.2015

Přerov Čechova 1672/14 IVT SAYCO a. s. 26427729 25.1.2014

Přerov Čechova 1672/14 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 1672/14 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 1672/14 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Čechova 1672/14 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT SAYCO a. s. 26427729 4.10.2015

Přerov Čechova 1692/12 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT SAYCO a. s. 26427729 25.1.2014

Přerov Čechova 1692/12 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 1692/12 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 1.2.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Čechova 1692/12 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Čechova 3136/10 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 5.12.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Čechova 3136/10 IVT MERKUR CASINO a. s. 27151506 8.2.2019

Přerov Čechova 3136/10 LLS AUTO GAMES, a.s. 25544608 30.7.2015

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 29.3.2014

Přerov Čechova 3136/10 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 3136/10 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 3136/10 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018



Přerov Čechova 3136/10 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 14.9.2014

Přerov Čechova 3136/10 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Čechova 3136/10 LLS multigate a.s. 25912186 9.5.2013

Přerov Čechova 3136/10 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 14.10.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 3.8.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 14.10.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 14.10.2018

Přerov Čechova 3136/10 IVT multigate a.s. 25912186 14.10.2018

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT multigate a.s.
25912186

9.11.2018

Přerov gen. Janouška 2854/2 LLS multigate a.s.
25912186

9.5.2013

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT multigate a.s.
25912186

9.11.2018

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT multigate a.s.
25912186

9.11.2018

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT multigate a.s.
25912186

3.8.2018

Přerov gen. Janouška 2854/2 LLS multigate a.s.
25912186

9.5.2013

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT MOD PLAY a.s.
29054249

10.2.2014

Přerov gen. Janouška 2854/2 EMR multigate a.s.
25912186

6.7.2013

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT multigate a.s.
25912186

31.12.2017

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

30.12.2017

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

30.12.2017

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

31.12.2017

Přerov gen. Janouška 2854/2 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT LUCKYNOVA, a.s. 25596292 16.12.2018

Přerov Havlíčkova 1140/43 LLS SYNOT TIP, a.s. 26301091 18.4.2016

Přerov Havlíčkova 1140/43 LLS SYNOT TIP, a.s. 26301091 18.4.2016

Přerov Havlíčkova 1140/43 LLS SYNOT TIP, a.s. 26301091 18.4.2016

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT LUCKYNOVA, a.s. 25596292 4.6.2018

Přerov Havlíčkova 1140/43 EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 17.6.2013

Přerov Havlíčkova 1140/43 TZ - §2 j) SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Havlíčkova 1140/43 EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Havlíčkova 1140/43 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

23.6.2019

Přerov Havlíčkova 1140/43 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

23.6.2019

Přerov Havlíčkova 1140/43 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

23.6.2019

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017



Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Havlíčkova 1140/43 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Husova 1037 IVT multigate a.s. 25912186 3.8.2018

Přerov Husova 1037/8 IVT Play games a.s. 24773255 18.9.2014

Přerov Husova 1037/8 IVT Play games a.s. 24773255 18.9.2014

Přerov Husova 1037/8 IVT Play games a.s. 24773255 2.3.2014

Přerov Husova 1037/8 IVT Play games a.s. 24773255 2.3.2014

Přerov Husova 1037/8 IVT Play games a.s. 24773255 14.9.2014

Přerov Husova 1037/8 
Sázkové hry 

v kasinu
POWER, a. s.

62582241

2.5.2014

Přerov Husova 1037/8 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 7.4.2018

Přerov Husova 1183/6 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 26.4.2016

Přerov Husova 1183/6 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 26.4.2016

Přerov Husova 1183/6 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 26.4.2016

Přerov Husova 1183/6 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 4.2.2016

Přerov Husova 1183/6 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 21.4.2016

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 7.2.2015

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 7.2.2015

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 7.2.2015

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 22.8.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 13.6.2013

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 1.10.2019

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 1.10.2019

Přerov Husova 1183/6 EMR BONVER WIN, a.s. 25899651 23.7.2019

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018



Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 1183/6 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Husova 632/1 
Sázkové hry 

v kasinu

GOLD HAPPY DAY a.s., Happy 

Day holding

25227246

18.8.2018

Přerov Husova 632/1 
Sázkové hry 

v kasinu

GOLD HAPPY DAY a.s., Happy 

Day holding

25227246

18.8.2018

Přerov Husova 632/1 
Sázkové hry 

v kasinu

GOLD HAPPY DAY a.s., Happy 

Day holding

25227246

18.8.2018

Přerov Husova 632/1 IVT 3E PROJEKT, a.s. 25389092 21.2.2018

Přerov Husova 632/1 IVT 3E PROJEKT, a.s. 25389092 7.1.2018

Přerov Jateční 190/11 IVT
ADMIRAL GLOBAL BETTING a. 

s.

26232375
31.12.2017

Přerov Jateční 190/11 IVT
ADMIRAL GLOBAL BETTING a. 

s.

26232375
31.12.2017

Přerov Jateční 190/11 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Jateční 190/11 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Jateční 190/11 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Jateční 190/11 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Jateční 190/11 IVT TIPGAMES a. s. 26709112 16.7.2018

Přerov Jateční 190/11 IVT TIPGAMES a. s. 26709112 16.7.2018

Přerov Jateční 58/8 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 20.1.2016

Přerov Jateční 58/8 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 9.10.2014

Přerov Jateční 58/8 IVT HELVET GROUP a. s. 27663361 2.9.2018

Přerov Jateční 58/8 IVT HELVET GROUP a. s. 27663361 2.9.2018

Přerov Jateční 58/8 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Jateční 58/8 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Jateční 58/8 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Jateční 58/8 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Jižní čtvrť 3/11 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov
Jižní Čtvrť III 

2657/11
IVT NET and GAMES a.s.

28330633
21.9.2019

Přerov Komenského 840/15 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Komenského 840/15 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 18.4.2017

Přerov Komenského 840/15 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 24.9.2017

Přerov Komenského 840/15 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Komenského 840/15 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Komenského 840/15 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Komenského 840/15 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Kozlovská 3142/33a LLS multigate a.s. 25912186 9.5.2013

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018



Přerov Kozlovská 3142/33a LLS multigate a.s. 25912186 9.5.2013

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT MOD PLAY a.s. 29054249 6.7.2013

Přerov Kozlovská 3142/33a EMR multigate a.s. 25912186 6.7.2013

Přerov Kozlovská 3142/33a EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 14.10.2018

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT multigate a.s. 25912186 14.10.2018

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT SLOT Group, a.s. 62741560 31.12.2017

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT SLOT Group, a.s. 62741560 31.12.2017

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Kozlovská 3142/33a IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Kramářova 1172/17 IVT SAYCO a. s. 26427729 17.1.2016

Přerov Kramářova 1172/17 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Kramářova 1172/17 IVT VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 31.12.2017

Přerov Kramářova 1172/17 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Kramářova 1172/17 IVT SAYCO a. s. 26427729 10.8.2018

Přerov Kramářova 1172/17 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Kramářova 1172/17 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 1.2.2017

Přerov Kramářova 1172/17 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Kramářova 1172/17 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Kramářova 1172/17 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Kramářova 1172/17 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Kramářova 1172/17 EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Kramářova 1461/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 18.3.2016

Přerov Kramářova 1461/5 LLS AGH VLT a.s. 27818900 18.11.2015

Přerov Kramářova 1461/5 IVT HELVET GROUP a. s. 27663361 2.9.2018

Přerov Kramářova 1461/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Kramářova 1461/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Kramářova 1461/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 21.9.2019

Přerov Mostní 227/4 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Mostní 227/4 EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Mostní 227/4 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov Mostní 227/4 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov Mostní 227/4 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov Mostní 227/4 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Mostní 227/4 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Mostní 227/4 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Mostní 227/4 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 18.3.2016

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 18.3.2016

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.2.2016

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 9.10.2014

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 9.10.2014

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 21.9.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 TZ - §2 j) SYNOT TIP, a.s. 26301091 6.4.2014

Přerov Na Odpoledni 347/5 TZ - §2 j) SYNOT TIP, a.s. 26301091 6.4.2014

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 21.9.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019



Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 29.4.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 21.9.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 21.9.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT NET and GAMES a.s. 28330633 21.9.2019

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 30.12.2017

Přerov Na Odpoledni 347/5 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 30.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 TZ - §2 j) multigate a.s. 25912186 5.9.2014

Přerov Nádražní 2810/2 EMR multigate a.s. 25912186 3.8.2014

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 3.8.2018

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 LLS multigate a.s. 25912186 9.5.2013

Přerov Nádražní 2810/2 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Nádražní 2810/2 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 22.7.2013

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Nádražní 2810/2 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Nádražní 2810/2 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT CAMPA - NET a.s. 27770567 23.4.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Nádražní 2810/2 IVT ENDL + K a.s. 26805600 12.2.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
6.7.2013

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
22.7.2013

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
22.7.2013

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
22.7.2013



Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
LLS multigate a.s.

25912186
9.5.2013

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
3.8.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
3.8.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
9.11.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
ostatní §50/3 multigate a.s.

25912186
29.12.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
ostatní §50/3 multigate a.s.

25912186
29.12.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
ostatní §50/3 multigate a.s.

25912186
29.12.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT MERKUR CASINO a. s.

27151506
8.2.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.

26301091
9.6.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.

26301091
9.6.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.

26301091
9.6.2019

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018



Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT multigate a.s.

25912186
14.10.2018

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT CAMPA - NET a.s.

27770567
23.4.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT CAMPA - NET a.s.

27770567
23.4.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16

Sázkové hry 

v kasinu
BANCO-CASINO a.s.

26446197

31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16

Sázkové hry 

v kasinu
BANCO-CASINO a.s.

26446197

31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT

ADMIRAL GLOBAL BETTING a. 

s.

26232375
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT

ADMIRAL GLOBAL BETTING a. 

s.

26232375
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT

ADMIRAL GLOBAL BETTING a. 

s.

26232375
31.12.2017

Přerov
Nám. Svobody 

1092/16
IVT CAMPA - NET a.s.

27770567
23.4.2017

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT MOD PLAY a.s.
29054249

10.2.2014

Přerov nám. Svobody 1486/7 LLS SYNOT TIP, a.s.
26301091

3.10.2015

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

31.12.2017

Přerov nám. Svobody 1486/7 EMR SYNOT TIP, a.s.
26301091

14.8.2015

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT multigate a.s.
25912186

9.11.2018

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT multigate a.s.
25912186

9.11.2018

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT multigate a.s.
25912186

31.12.2017

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT multigate a.s.
25912186

31.12.2017

Přerov nám. Svobody 1486/7 IVT multigate a.s.
25912186

31.12.2017

Přerov
Náměstí Svobody 

16/17
EMR multigate a.s.

25912186
28.1.2016

Přerov

náměstí Tomáše 

Garriqua Masaryka 

574/18 

ostatní §50/3 AGH VLT a.s.

27818900

8.12.2019

Přerov

náměstí Tomáše 

Garriqua Masaryka 

574/18 

ostatní §50/3 AGH VLT a.s.

27818900

8.12.2019

Přerov

náměstí Tomáše 

Garriqua Masaryka 

574/18 

ostatní §50/3 AGH VLT a.s.

27818900

8.12.2019

Přerov Optiky 2715 IVT AGH VLT a.s. 27818900 31.5.2019



Přerov Optiky 2715 IVT AGH VLT a.s. 27818900 6.1.2019

Přerov Optiky 2715 IVT AGH VLT a.s. 27818900 13.1.2019

Přerov Optiky 2715 IVT AGH VLT a.s. 27818900 6.1.2019

Přerov Palackého 3 IVT LUCKYNOVA, a.s. 25596292 4.6.2018

Přerov Palackého 3 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Palackého 3 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov Palackého 3 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov Palackého 3 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov Palackého 3 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Palackého 3 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Palackého 3 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Palackého 3 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Palackého 3 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Prostějovská 220/2 LLS SYNOT TIP, a.s. 26301091 9.11.2014

Přerov Sokolská 734/28 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Sokolská 734/28 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Svisle 11 LLS multigate a.s. 25912186 9.5.2013

Přerov Svisle 11 EMR multigate a.s. 25912186 19.9.2013

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 3.8.2013

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 3.8.2013

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Svisle 11 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Svisle 11 LLS multigate a.s. 25912186 9.5.2013

Přerov Svisle 1100/9 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Svisle 1100/9 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Svisle 1100/9 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Svisle 1100/9 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Škodova 752 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Škodova 752 IVT multigate a.s. 25912186 31.12.2017

Přerov Škodova 752 IVT multigate a.s. 25912186 9.11.2018

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 30.1.2018

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 7.6.2013

Přerov Trávník 322/29 LLS Forbes Game, a.s. 25150634 20.4.2014

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 7.6.2013

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 2.4.2018

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 2.4.2018

Přerov Trávník 322/29 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov
Tř. gen. Janouška 

2854/2
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Tř. gen. Janouška 

2854/2
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Třída Generála 

Janouška 2854/2
IVT SYNOT TIP, a.s.

26301091
31.12.2017

Přerov
Třída Generála 

Janouška 2854/2
IVT MOD PLAY a.s.

29054249
10.2.2014

Přerov
Třída Generála 

Janouška 2854/2
IVT SLOT Group, a.s.

62741560
1.2.2017



Přerov Tyršova 1 IVT LUCKYNOVA, a.s. 25596292 4.6.2018

Přerov Tyršova 1 EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

9.6.2019

Přerov Tyršova 1 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

9.6.2019

Přerov Tyršova 1 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

9.6.2019

Přerov Tyršova 1 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

11.5.2019

Přerov Tyršova 1 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

11.5.2019

Přerov Tyršova 1 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

11.5.2019

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Tyršova 1 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov U Výstaviště 1297/10 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov U Výstaviště 1297/10 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov U Výstaviště 1297/10 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

8.6.2019

Přerov U Výstaviště 1297/10 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

31.12.2017

Přerov U Výstaviště 1297/10 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

31.12.2017

Přerov U Výstaviště 1297/10 IVT SYNOT TIP, a.s.
26301091

31.12.2017

Přerov Velká dlážka 8 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Velká dlážka 8 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 14.1.2019

Přerov Velká dlážka 8 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 14.1.2019

Přerov Velká dlážka 8 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Velká dlážka 8 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 7.6.2013

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 2.4.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 LLS Forbes Game, a.s. 25150634 21.3.2014

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 30.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 27.5.2019

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 7.6.2013

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 1.4.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 7.6.2013

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 27.5.2019

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018



Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2 2225 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Vsadsko 2225 LLS Forbes Game, a.s. 25150634 26.3.2016

Přerov Vsadsko 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2016

Přerov Vsadsko 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 31.1.2018

Přerov Vsadsko 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 2.4.2018

Přerov Vsadsko 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 27.5.2019

Přerov Vsadsko 2225 IVT Forbes Game, a.s. 25150634 7.6.2013

Přerov Wilsonova 102/12 IVT ENDL + K a.s. 26805600 12.2.2017

Přerov Wilsonova 155/10 TZ - §2 j) SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Wilsonova 155/10 EMR SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2019

Přerov Wilsonova 155/10 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

23.6.2019

Přerov Wilsonova 155/10 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

23.6.2019

Přerov Wilsonova 155/10 ostatní §50/3 SYNOT TIP, a.s.
26301091

23.6.2019

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 155/10 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Wilsonova 220/1 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 26.4.2016

Přerov Wilsonova 220/1 LLS BONVER WIN, a.s. 25899651 17.10.2015

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 20.1.2015

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.1.2018

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 23.9.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 16.1.2018

Přerov Wilsonova 220/1 IVT BONVER WIN, a.s. 25899651 17.4.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 19.4.2017

Přerov Wilsonova 220/1 IVT SLOT Group, a.s. 62741560 18.9.2018

Přerov Za Mlýnem 1223/55 IVT MASOX a.s.
28373154

15.2.2014

Přerov Za Mlýnem 1223/55 IVT MASOX a.s.
28373154

15.2.2014

Přerov Za Mlýnem 1223/55 IVT MASOX a.s.
28373154

28.4.2018

Přerov Za Mlýnem 1223/55 IVT MASOX a.s.
28373154

18.3.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 LLS MASOX a.s.
28373154

25.9.2015

Přerov Za Mlýnem 1223/55 IVT MASOX a.s.
28373154

29.6.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 IVT MASOX a.s.
28373154

29.6.2019



Přerov Za Mlýnem 1223/55 ostatní §50/3 ENDL + K a.s. 
26805600

14.12.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 ostatní §50/3 ENDL + K a.s. 
26805600

14.12.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 ostatní §50/3 ENDL + K a.s. 
26805600

14.12.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 ostatní §50/3 ENDL + K a.s. 
26805600

14.12.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 ostatní §50/3 ENDL + K a.s. 
26805600

14.12.2019

Přerov Za Mlýnem 1223/55 ostatní §50/3 ENDL + K a.s. 
26805600

14.12.2019

Přerov Za mlýnem 55 IVT MASOX a.s. 28373154 3.1.2018

Přerov Za mlýnem 55 IVT MASOX a.s. 28373154 3.1.2018

Přerov Za mlýnem 55 IVT MASOX a.s. 28373154 3.1.2018

Přerov Želatovská 325/2 IVT MOD PLAY a.s. 29054249 10.2.2014

Přerov Želatovská 325/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Želatovská 325/2 IVT SYNOT TIP, a.s. 26301091 31.12.2017

Přerov Želatovská 325/2 IVT MERKUR CASINO a. s. 27151506 8.2.2019

Přerov Želatovská 325/2 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Želatovská 325/2 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017

Přerov Želatovská 325/2 IVT AUTO GAMES, a.s. 25544608 1.11.2017



IV. ÚS 2315/12 

Česká republika 
NÁLEZ 

Ústavního soudu 
 

Jménem republiky 
 

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, 
soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní 
stížnosti města Klatovy, se sídlem nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, zastoupeného JUDr. 
Jiřím Štanclem, advokátem, AK se sídlem Čs. legií 172, 339 01 Klatovy, proti jinému 
zásahu Ministerstva financí, za účasti Ministerstva financí jako účastníka řízení, bez 
ústního jednání, takto: 
 
I. V řízení o ústavní stížnosti vedeném pod sp. zn. IV. ÚS 2315/12 se pokračuje. 
 
II. Postupem Ministerstva financí spočívajícím v nezahájení přezkumných řízení 
dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k povolením vydaným dle 
ustanovení § 50 odst. 3 téhož zákona v rozsahu schválení stálého umístění jiných 
technických herních zařízení obdobných výherním hracím přístrojům nebo jejich 
koncových zařízení na území města Klatovy, bylo porušeno stěžovatelovo právo na 
samosprávu garantované ustanoveními čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy. 
 
III. Ministerstvu financí se přikazuje zahájit přezkumná řízení dle § 43 odst. 1 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve vztahu k povolením vydaným dle ustanovení § 50 odst. 3 téhož zákona 
v rozsahu schválení stálého umístění jiných technických herních zařízení 
obdobných výherním hracím přístrojům nebo jejich koncových zařízení na území 
města Klatovy. 

 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

I. 
Argumentace ústavní stížnosti a s ní spojeného návrhu 

 
1. Včasnou ústavní stížností – tzv. komunální ústavní stížností, podanou podle 
ustanovení § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) – se stěžovatel domáhá 
ochrany proti zásahu Ministerstva financí do jemu ústavně garantovaného práva na 
samosprávu.  

2. Stěžovatel ve svém návrhu uvedl, že zastupitelstvo města Klatov dne 7. 2. 2012 
na svém zasedání č. 10 schválilo obecně závaznou vyhlášku města Klatovy č. 1/2012, 
kterou na celém území města zakázalo provozování vybraných loterii a jiných 
podobných her, zejména výherních hracích přístrojů, sázkových her provozovaných 
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prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízeni centrálního loterního 
systému (tj. hazardních her provozovaných za pomoci koncových interaktivních 
videoloterijních terminálů) a dalších loterií a jiných podobných her povolovaných 
Ministerstvem financí (dále též jen „ministerstvo“) na základě § 50 odst. 3 zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „loterijní zákon“). 

3. Dne 5. 3. 2012 zaslal stěžovatel Ministerstvu financí podnět k zahájení 
přezkumných řízení podle § 43 odst. 1 loterijního zákona ve vztahu k těm povolením, 
jež se týkala sázkových her provozovaných prostřednictvím centrálního loterního 
systému tvořeného centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a 
připojenými koncovými interaktivními videoloterijními terminály, a jejichž 
provozování bylo povoleno na území města Klatov Ministerstvem financí. Na 
stěžovatelův podnět však Ministerstvo financí reagovalo přípisem, podle něhož byla 
ustanovením čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb. celá věc vyřešena tak, že „na 
povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce 
vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014.“ O tom, zda 
přezkumná řízení zahájí, však Ministerstvo financí stěžovatele neinformovalo.  

4. Naříkaný zásah spočívá dle stěžovatele v tom, že Ministerstvo financí odmítá 
přezkoumat a zrušit jím vydaná povolení k provozování interaktivních videoloterijních 
terminálů, ačkoliv podle judikatury Ústavního soudu (nález sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ze dne 
14. 6. 2011, N 110/61 SbNU 625, č. 202/2011 Sb., nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 
9. 2011, č. 293/2011 Sb. či nález sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ze dne 27. 9. 2011, č. 328/2011 
Sb.) jde o otázku, jejíž regulace spadá do pravomoci obcí. Citovaná judikatura 
Ústavního soudu rovněž dospěla k závěru, že v případech kolize mezi obecně závaznou 
vyhláškou vydanou obcí k regulaci hazardu a povolením Ministerstva financí, je na 
ministerstvu, aby zahájilo přezkumné řízení. 

5. V doplnění své ústavní stížnosti, doručeném Ústavnímu soudu dne 31. 12. 2012, 
stěžovatel konstatoval, že ministerstvo již zahájilo 18 správních řízení, v nichž 
přezkoumává 79 licencí na jednotlivá herní zařízení. Stěžovatel s ohledem na tuto 
skutečnost vzal svou ústavní stížnost částečně zpět, přičemž nadále brojil proti zásahu 
ministerstva pouze v rozsahu, v němž přezkumná řízení dosud nezahájilo. 

6. Stěžovatel dospěl k závěru, že zásah do práva na samosprávu má svůj původ 
právě ve formulaci přechodných ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. (konkrétně čl. II 
bodu 4.), která dočasně suspendovala existující, ústavně garantovanou a Ústavním 
soudem uznanou možnost obcí regulovat provozování interaktivních videoloterijních 
terminálů na svém území. Proto stěžovatel spojil se svou ústavní stížností proti zásahu 
Ministerstva financí návrh na zrušení ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jen „napadené ustanovení zákona“). 

7. Stěžovatel rovněž brojil proti postupu ministerstva, které s ním v řízení o zrušení 
povolení nejedná jako s účastníkem řízení, ačkoliv se v řízení jedná mimo jiné o jeho 
právech (právo na samosprávu). 
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8. Stěžovatel konečně vyjádřil přesvědčení, že ústavní stížnost je přípustná a tudíž 
věcně projednatelná, neboť proti naříkanému zásahu Ministerstva financí nelze se bránit 
jinými procesními prostředky ochrany práv než právě ústavní stížností.   

 

II. 

Vyjádření účastníka řízení a amicus curiae brief 

 

9. Ministerstvo financí se po výzvě Ústavního soudu k ústavní stížnosti vyjádřilo, 
přičemž uvedlo, že podle jeho názoru ta není důvodná. Ministerstvo zdůraznilo, že před 
přijetím zákona č. 300/2011 Sb. podnikalo kroky k naplnění požadavků vyplývajících 
ze stěžovatelem citované judikatury Ústavního soudu. V době, kdy obdrželo shora 
citovaný podnět stěžovatele, se však ministerstvo – jako správní orgán – již muselo řídit 
ustanovením čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., které zakotvuje tzv. tříletou 
ochrannou lhůtu. 

10. Ministerstvo uznalo, že některé jeho postupy byly kritizovány Veřejným 
ochráncem práv (schválení umístění a provozu jiného technického zařízení v rozporu s 
obecně závaznou vyhláškou obce či údajná nečinnost v případě rozporu vydaných 
povolení s loterijním zákonem nebo s obecně závaznými vyhláškami obcí), avšak 
konstatovalo, že s argumentací obsaženou ve vyrozumění Veřejného ochránce práv 
nesouhlasí. 

11. Vláda České republiky však posléze na základě vyrozumění Veřejného ochránce 
práv přijala usnesení, jímž Ministerstvu financí uložila zahájit do 16. července 2012 
správní řízení v režimu ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona na základě podnětů a 
v případě, že povolení bylo vydáno v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, která byla 
platná a účinná již v době vydání povolení, a to bez ohledu na ustanovení čl. II. bod 4. 
zákona č. 300/2011 Sb. Ministerstvo následně kontaktovalo města a obce, jejichž 
podněty obdrželo, s dotazem, zda na svých požadavcích trvají, případně s požadavkem 
na upřesnění podnětů. Již z tohoto důvodu ministerstvo odmítlo tvrzení, že by v dané 
věci bylo nečinné či že by zasahovalo do ústavně garantovaného práva samosprávu. 

12. Poté se ministerstvo vyjádřilo k jednotlivým dílčím aspektům ústavní stížnosti. 
V tomto ohledu ministerstvo předně upozornilo, že podle jeho názoru měl stěžovatel 
před podáním ústavní stížnosti využít procesní prostředek ochrany před nečinností 
podle ustanovení § 80 správního řádu.  

13. Ministerstvo financí zdůraznilo, že ačkoliv obce v řízeních dle ustanovení § 43 
odst. 1 loterijního zákona nemají postavení účastníka, ministerstvo s nimi – s ohledem 
na principy dobré správy – v určitém rozsahu jedná   

14. Dále ministerstvo konstatovalo, že jako správní orgán bylo při svém postupu 
vázáno zákonem. Pokud tak stěžovatel brojí proti jeho postupu, domáhá se ve 
skutečnosti vyslovení protiústavnosti zákona. Podle názoru ministerstva však za zásah 
způsobilý porušit právo na samosprávu nemůže být považováno vydání právního 
předpisu. 
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15. Pokud se týče případné protiústavnosti napadeného ustanovení zákona, uvedlo 
ministerstvo, že tuto otázku není jako správní orgán oprávněno zkoumat. Podle názoru 
ministerstva však napadená přechodná ustanovení legitimně řeší intertemporální 
problém související s vyvážením protichůdných ústavně chráněných zájmů (tj. práva na 
samosprávu a ochrany vlastnického práva a práva podnikat). 

16. Zároveň ministerstvo uvedlo, že se ztotožňuje se stěžovatelem v tom, že určitá 
omezení podnikatelské činnosti spočívající v provozování interaktivních 
videoloterijních terminálů může být ústavně konformní. Upozornilo však, že případné 
rušení vydaných povolení by mohlo dát vzniknout sporům týkajícím se ochrany práv 
podle mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. 

17. Veřejný ochránce práv ve svém vyjádření k ústavní stížnosti, vyžádaném dle 
ustanovení § 48 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, uvedl jako amicus curiae, že podle 
jeho názoru obce nejsou účastníky těchto řízení dle § 43 loterijního zákona (tedy např. 
řízení o zrušení povolení), nýbrž se nacházejí spíše v pozici dotčeného správního 
orgánu. Z toho vyplývá, že nemají vhodné procesní prostředky k ochraně svého práva 
na samosprávu. 

18. K hmotněprávním aspektům ústavní stížnosti Veřejný ochránce práv uvedl, že 
přechodné ustanovení čl. II. bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb. nepovažuje za překážku 
rušení vydaných povolení, neboť nedopadá na regulační oprávnění obcí existující před 
novelou podle dřívějšího ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona. Právní názor 
ministerstva financí, podle něhož se přechodné ustanovení vztahuje na hry podle 
ustanovení § 2 písm. e), l) a n) loterijního zákona je dle Veřejného ochránce práv 
nepochybně mylný, což plyne i ze změny textu zákona v Senátu Parlamentu České 
republiky. 

19. Přes toto své přesvědčení však Veřejný ochránce práv připustil, že by podpořil i 
zrušení napadeného ustanovení, a to zejména s ohledem na dlouhodobou nezákonnou 
rozhodovací praxi Ministerstva financí a z ní vyplývající bezprecedentní dlouhotrvající 
zásah státu do ústavně zaručeného práva obcí na samosprávu. 

20. Riziko arbitrážních sporů týkajících se ochrany investic podle Veřejného 
ochránce práv vůbec nepatří do nyní probíhající polemiky, neboť na základě povolení 
podle ustanovení § 2 písm. i) loterijního zákona (podle něhož lze vydat povolení až na 
10 let), nelze provozovat výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení. 

III. 

Replika stěžovatele a změna návrhu 

 

21. K vyjádření Ministerstva financí podal stěžovatel – ve lhůtě, jež mu byla na jeho 
žádost Ústavním soudem prodloužena – repliku, v níž v podstatě setrval na svých 
původních argumentech. 

22. Pokud se týče námitky ministerstva, podle které stěžovatel před podáním ústavní 
stížnosti nevyčerpal veškeré procesní prostředky ochrany svých práv, odkázal stěžovatel 
na argumentaci obsaženou v ústavní stížnosti a zároveň dodal, že i kdyby Ústavní soud 
této ministerské argumentaci přitakal, ústavní stížnost by byla přípustná dle ustanovení 
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§ 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť svým významem přesahuje 
stěžovatelovy vlastní zájmy. 

23. Zároveň stěžovatel vyjádřil nesouhlas s tvrzením ministerstva, že napadené 
ustanovení řeší intertemporální problém související s vyvážením protichůdných ústavně 
chráněných zájmů, neboť údajný intertemporální problém je toliko zdánlivý. Pravomoc 
obcí regulovat provoz interaktivních videoloterijních terminálů totiž podle judikatury 
Ústavního soudu existovala vždy. 

24. Ohledně problematiky účastenství obcí v řízení uvedl stěžovatel, že v řízení o 
zrušení povolení pro rozpor obecně závaznou vyhláškou obce by obci mělo náležet 
postavení účastníka dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. Rozhodnutím v 
takovém řízení je totiž obec dotčena ve svém právu na samosprávu. 

25. Stran argumentu, podle něhož by v případě zrušení povolení hrozily České 
republice právní spory vyplývající z dohod o podpoře a ochraně investic, stěžovatel 
připomenul, že provozovatelům interaktivních videoloterijních terminálů nesvědčí 
legitimní očekávání, že hazard budou moci provozovat v dosavadním rozsahu. 

26. Dne 31. 12. 2012 oznámil stěžovatel Ústavnímu soudu, že Ministerstvo financí 
„zahájilo dosud v Klatovech 18 správních řízení, v nichž přezkoumává 79 licencí na 
jednotlivá hrací zařízení.“ Pro uvedené změnil stěžovatel petit svého návrhu, který nově 
formuloval takto: „Ministerstvu financí ČR se zakazuje pokračovat v zásahu do práva 
stěžovatele na územní samosprávu a přikazuje se mu zahájit přezkumná řízení dle § 43 
odst. 1 loterijního zákona, jejichž předmětem budou povolení vydaná Ministerstvem 
financí dle § 50 odst. 3 loterijního zákona v rozsahu schválení stálého umístění tzv. 
jiných technických herních zařízení obdobných výherním hracím přístrojům nebo jejich 
koncových zařízení (zejména interaktivních videoloterijních terminálů) na území města 
Klatov, a to rozhodnutí č. j. 34/18723/2010 ze dne 31. 3. 2010 a další, uvedená v 
Seznamu povolení, který je přílohou této stížnosti.“ 

IV. 

Shrnutí skutkového stavu 

 

27. Z vyjádření účastníků řízení Ústavní soud zjistil, že zastupitelstvo města Klatov 
dne 7. 2. 2012 na svém zasedání č. 10 schválilo obecně závaznou vyhlášku města 
Klatovy č. 1/2012, kterou na celém území města zakázalo provozování vybraných 
loterii a jiných podobných her, zejména výherních hracích přístrojů, sázkových her 
provozovaných prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízeni centrálního 
loterního systému a dalších loterií a jiných podobných her povolovaných Ministerstvem 
financí na základě § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). 

28. Po nabytí účinnosti byla existence vyhlášky dána na vědomí Ministerstvu 
financí, a dne 5. 3. 2012 pak byl ministerstvu doručen stěžovatelův podnět k zahájení 
přezkumných řízení podle § 43 odst. 1 loterijního zákona, a to zejména ve vztahu k 
povolením týkajícím interaktivních videoloterijních terminálů, jejichž provozování bylo 
povoleno na území města Klatov Ministerstvem financí. Podnět obsahoval výčet 
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provozovatelů, kterých by se přezkumná řízení měla týkat, a dále zdůvodnění zahájení 
těchto přezkumných řízení. 

29. Dne 20. 4. 2012 obdrželo město odpověď Ministerstva financí, že z pohledu 
Ministerstva financí byl vztah mezi ústavně vymezenými principy samosprávy a 
ústavně vymezenými principy, jichž se dovolávají provozovatelé, vyřešen ustanovením 
čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., které stanovilo dobu, během níž se na povolení 
vydaná podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 loterijního zákona ve znění účinném 
přede dnem 1. 1. 2012 se nevztahuje zmocnění obcí vydávat obecně závazné vyhlášky. 

30. Za tohoto stavu podal stěžovatel dne 20. 6. 2012 ústavní stížnost spojenou 
s návrhem na zrušení na zrušení ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též jen „napadené ustanovení“). 

31. Ke dni 31. 12. 2012 zahájilo ministerstvo 18 správních řízení, v nichž 
přezkoumávalo 79 licencí na jednotlivá hrací zařízení provozovaná na území města 
Klatovy (stěžovatel v tomto směru posléze – jak již uvedeno – upravil petit ústavní 
stížnosti), avšak ve vztahu ke značnému počtu povolení řízení dosud nebylo 
Ministerstvem financí zahájeno. 

32. Po podání ústavní stížnosti IV. senát Ústavního soudu dospěl k závěru, že 
uplatněním napadeného ustanovení zákona nastala skutečnost, která je předmětem 
ústavní stížnosti. Jelikož zároveň považoval ústavní stížnost za nikoliv zjevně 
neopodstatněnou a i jinak věcného přezkumu schopnou, konstatoval, že návrhem na 
zrušení napadeného ustanovení je třeba se zabývat věcně. Proto usnesením ze dne 16. 1. 
2013 sp. zn. IV. ÚS 2315/12 přerušil řízení o ústavní stížnosti a postoupil návrh 
stěžovatele na zrušení napadeného ustanovení plénu Ústavního soudu. 

33. Plénum Ústavního soudu nálezem ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 
rozhodlo, že ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. 
Uvedený nález byl vyhlášen pod č. 112/2013 Sb. dne 30. dubna 2013. 

34. Vzhledem k tomu, že vyhlášením tohoto nálezu odpadl důvod přerušení řízení o 
ústavní stížnosti, rozhodl Ústavní soud – jak je ve výroku I. uvedeno – o jeho 
pokračování. 

V. 

Ústní jednání 

35. Ústavní soud především uvážil, že není třeba ve věci konat ústní jednání, neboť 
to by nepřineslo další, resp. lepší a jasnější objasnění věci, než jak se s ní seznámil 
z vyžádaného spisu a z písemných úkonů stěžovatele a účastníků řízení. S ohledem na 
ustanovení § 44 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“ – v této souvislosti zvláště budiž 
zdůrazněna novela provedená zákonem č. 404/2012 Sb., účinným od 1. 1. 2013), se již 
proto nemusel dotazovat účastníků, zda souhlasí s upuštěním od ústního jednání, resp. 
přikládat relevanci jejich dřívějším vyjádřením a ve věci rozhodl bez konání ústního 
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jednání. Na to, že v řízeních zahájených před nabytím účinnosti této novely bude 
Ústavní soud, pokud jde o procesní postupy, pokračovat dle nových pravidel, Ústavní 
soud upozornil všechny účastníky řízení a širokou veřejnost ve Sdělení ze dne 18. 12. 
2012, které bylo vyhlášeno pod č. 469/2012 Sb. Pro úplnost Ústavní soud současně 
dodává, že v řízení neprováděl dokazování. 

VI. 

Přezkum tvrzeného zásahu 

36. Ústavní stížnost byla podána včas osobou k tomu oprávněnou. K jejímu 
projednání je Ústavní soud příslušný a jde zároveň o návrh přípustný. Po zvážení 
okolností předložené věci dospěl Ústavní soud též k závěru, že podaná ústavní stížnost 
je důvodná. 

37. Ústavní soud předesílá, že již na základě jeho starší judikatury bylo obcím 
ústavně garantováno oprávnění regulovat provoz interaktivních videoloterijních 
terminálů na svém území [srov. např. nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011 (N 
151/62 SbNU 315; 293/2011 Sb.)].  

38. Ústavní soud rovněž již dříve připomněl, že je v kontextu právní úpravy regulace 
hazardu povinností Ministerstva financí zajistit respekt k ústavně zaručenému právu na 
samosprávu [nález sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ze dne 27. 9. 2011 (N 169/62 SbNU 489; 
328/2011 Sb.), odst. 40.], a to např. i postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 loterijního 
zákona (tedy postupem, jehož provedení se stěžovatel domáhá). 

39. Povinnost Ministerstva financí zajistit respekt k místní regulaci hazardu musí být 
vnímána obzvláště naléhavě s ohledem na skutečnost, že již i starší judikatura 
Ústavního soudu [nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ze dne 7. 9. 2011 (N 151/62 SbNU 315; 
293/2011 Sb.), odst. 37.] konstatovala, že se provozování výherních hracích přístrojů a 
obdobných zařízení nachází v zásadě na samém okraji společensky akceptovaných 
aktivit (byť samozřejmě v míře různé podle typu a parametrů té které hry) a je 
doprovázeno významnými negativními externalitami. Zátěž plynoucí z těchto externalit 
(patologické hráčství, kriminalita a jiné sociální problémy) ovlivňuje sociální situaci 
obyvatel v obcích, v nichž jsou výherní hrací přístroje (či podobná zařízení) 
provozovány, a veřejný pořádek v těchto obcích. Také i právě proto je žádoucí, aby 
zastupitelstva obcí, která obce samostatně spravují (srov. čl. 101 odst. 1 Ústavy), 
v rámci samosprávné pravomoci legitimně prostřednictvím své vyhláškové 
normotvorby rozhodovala o tom, mají-li být hazardní aktivity na jejich území 
regulovány (srov. též zde odst. 41. a násl.). 

40. Ministerstvo financí svůj odmítavý (a stěžovatelem naříkaný) přístup 
k přezkumu udělených povolení k provozování interaktivních videoloterijních terminálů 
opíralo o interpretaci ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění 
zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Jinými slovy, pouze toto ustanovení bylo 
ministerstvem vnímáno jako dočasná překážka, jež jeho možnost přezkoumávat udělená 
povolení omezovala. Jak však plyne již ze shora uvedeného, Ústavní soud předmětné 
zákonné ustanovení zrušil nálezem ze dne 2. dubna sp. zn. Pl. ÚS 6/13. Zrušením tohoto 
ustanovení se Ústavní soud nepřímo vyslovil i k ústavnosti postupu ministerstva (toto 
ustanovení aplikujícího), čímž v podstatě předurčil i výsledek tohoto řízení o ústavní 
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stížnosti. Proto i v nyní projednávané věci Ústavní soud z odůvodnění citovaného 
plenárního nálezu vychází.  

41. V citovaném nálezu Ústavní soud opětovně konstatoval, že součástí práva na 
samosprávu ve smyslu ustanovení čl. 8, čl. 100 odst. 1 i čl. 104 odst. 3 Ústavy a ve 
smyslu nyní již ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu, je také možnost obcí 
prostřednictvím vydávání obecně závazných vyhlášek regulovat provoz interaktivních 
videoloterijních terminálů na svém území. 

42. V návaznosti na to pak Ústavní soud dospěl v citovaném nálezu k závěru, že 
napadené ustanovení ve spojení s postupem Ministerstva financí do ústavně 
garantovaného práva obcí zasahovalo, neboť jejich ústavně garantovanou možnost 
regulovat provoz interaktivních videoloterijních terminálů dočasně vylučovalo 
(suspendovalo). S ohledem na skutečnost, že pro tento zásah nenalezl žádný legitimní 
cíl, který by byl způsobilý takové řešení ospravedlnit, označil Ústavní soud napadené 
ustanovení za protiústavní. 

43. Naříkaný postup Ministerstva financí, který protiústavní zákonné ustanovení 
realizoval, pak z obdobných důvodů nemůže být považován za ústavně souladný. Je 
zřejmé, že Ministerstvo financí své povinnosti zajistit v rámci přezkumných řízení podle 
ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona respekt k ústavně zaručenému právu 
stěžovatele na samosprávu zjevně nedostálo, a jeho (ne)činnost je tudíž sama o sobě 
rozporná s ustanoveními čl. 8 a čl. 100 odst. 1 Ústavy. 

44. Jelikož povinnost Ministerstva financí zajistit respekt k právu stěžovatele na 
samosprávu (a tedy zahájit přezkumná řízení ve vztahu k povolením dotčeným 
vyhláškou města Klatovy č. 1/2012) zřetelně plynula již z dřívější judikatury Ústavního 
soudu [srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ze dne 27. 9. 2011 (N 169/62 SbNU 489; 
328/2011 Sb.), odst. 40.], konstatuje Ústavní soud, že ministerstvo svým postupem 
porušilo zároveň ustanovení čl. 89 odst. 2 Ústavy, podle něhož jsou vykonatelná 
rozhodnutí Ústavního soudu závazná pro všechny orgány a osoby. 

45. S ohledem na shora uvedené Ústavní soud ústavní stížnosti ve smyslu 
ustanovení § 82 odst. 3 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyhověl a Ministerstvu 
financí zakázal, aby pokračovalo v zásahu do ústavně garantovaných práv stěžovatele. 

 
Poučení:  Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. 
 
V Brně dne 6. května 2013 
 
 

 
 

Michaela Židlická, v. r. 
předsedkyně senátu Ústavního soudu 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ivana Šmerdová 


