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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. května 2012 č. 347 

 
o změně usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 156, k Vyrozumění Veřejného 

ochránce práv vládě České republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a)  
zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve věci postupu a rozhodování  
Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím  

tzv. ,,jiných technických herních zařízení“  
(obdobných klasickým výherním hracím přístrojům) 

 
 
             Vláda 

 
             I. mění usnesení vlády ze dne 14. března 2012 č. 156, k Vyrozumění Veřejné-
ho ochránce práv vládě České republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve věci postupu a rozhodování Minister-
stva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. ,,jiných 
technických herních zařízení“ (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům), 
tak, že se  
 
                1. body I a II uvedeného usnesení nahrazují textem, který zní:  
 
                    „I. bere na vědomí Vyrozumění Veřejného ochránce práv vládě České        
republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném 
ochránci práv, ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování    
sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. „jiných technických herních        
zařízení“ (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům), uvedené v části III          
materiálu č.j. 203/12; 
 
                    II. ukládá ministru financí 
 
                        1. zahájit do 16. července 2012 správní řízení v režimu ustanovení § 43 
odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění         
pozdějších předpisů, 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 Čl. II Přechodná ustanovení 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,  
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                        2. zahajovat správní řízení v režimu ustanovení § 43 odst. 3 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
na základě podnětů o narušování veřejného pořádku ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,“, 
 
                        3. zabezpečit soulad další rozhodovací praxe Ministerstva financí 
s obecně závaznými vyhláškami vydanými podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,                
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů;“, 
 
             2. za bod II doplňuje nový bod III tohoto znění:  
 
                „III. vyslovuje nesouhlas s postupem v režimu ustanovení § 43 odst. 1           
a § 43 odst. 5 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, za účelem naplnění opatření k nápravě podle               
části V/1 a 4 Vyrozumění Veřejného ochránce práv, uvedeného v bodě I tohoto     
usnesení.“; 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministru financí zajistit, aby v případě podání žádosti obce o přezkoumání 
licence z důvodu obecní vyhlášky rozhodlo Ministerstvo financí o takové žádosti        
do devadesáti dnů ode dne jejího podání,  
 
                2. ministru financí zpracovat ve spolupráci s ministry práce a sociálních věcí 
a zdravotnictví a vládě do 31. srpna 2012 předložit studii o sociálně patologických   
dopadech hazardních her na společnost. 
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
zdravotnictví, 
práce a sociálních věcí 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


