
01 Pojmenování (název) životní situace 

Výherní hrací přístroj (dále jen „VHP“) – vydání povolení k provozování 

02 Základní informace k životní situaci 

Každý provozovaný výherní hrací přístroj umístěný v katastru města Modřice podléhá povolení – 

rozhodování o povolení probíhá v rámci správního řízení  

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Provozovatel VHP 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Provozovatel musí předložit: 

 výpis z obchodního rejstříku, originál nebo ověřená kopie 

 herní plán a návod na hru 

 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) osob v postavení statutárních orgánů 

a zakladatelů společnosti  

 potvrzení o vinkulaci 2.000.000,- Kč (platnost 24 měsíců)  

 osvědčení zkušebního ústavu o provozuschopnosti VHP  

 žádost o vydání povolení pro provoz VHP  

 manipulaci s VHP  

 zajištění odborného servisu, výpis z osvědčení o provozuschopnosti VHP 

 protokol o zahájení (ukončení) provozu VHP  

 doklad o zaplacení správního poplatku 

 seznam pověřených osob v souladu s ust. §18 odst. 2 loterního zákona s jejich podpisy 

 čestné prohlášení o absenci zahraničního kapitálu  

 souhlas stavebního úřadu s ohlášením změny užívání stavby na hernu (u nejvyšší výhry z 

jedné hry: 750,- Kč)  

Po té je žadateli vydáno rozhodnutí o povolení či nepovolení k provozování VHP. Nutno uhradit 

správní poplatek dle bodu 09 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti o povolení 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Dagmar Hošková, DiS., tel: 537 001 011, mob: 602 563 545 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Viz bod 04 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou nutné žádné formuláře 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

 správní poplatek  

 cena 5.000,- Kč za každou podanou žádost  

 Splatnost: před vydáním rozhodnutí, hotově na pokladně Městského úřadu, 

příp. bezhotovostně 

 Cena 3.000,- Kč za změnu povolení k provozování VHP 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Bezodkladně, max. ve lhůtě do 30 dnů 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Předložení vyúčtování provozu ve lhůtě 

 



13 Elektronická služba, kterou lze využít 

podatelna@mesto-modrice.cz – podání lze učinit pouze se zaručeným elektronickým podpisem nebo 

datová schránka města Modřice 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 500/2004 Sb., správní řád 

z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

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

 

15 Jaké jsou související předpisy 

vyhláška, kterou se provádí zákon o loteriích a jiných podobných hrách 

z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

obecně závazná vyhláška města Modřice o místních poplatcích 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Řádné a mimořádné opravné prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  § 48: 

 

Pokutu do výše: 

  

 150 000 Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, 

tombolu nebo výherní hrací přístroj bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, 

nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí 

byly v povolení uloženy, 

 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v 

pracovněprávním, členském nebo obdobném poměru, a účastníku kursových sázek a 

sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k 

provozování nebo herním plánem, 

 50 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo 

jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 

let v případě prvního prokazatelného porušení tohoto zákazu, 

 500 000 Kč uloží orgán státního dozoru osobě, která je v povolení k provozování loterie nebo 

jiné podobné hry uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob mladších 18 

let v případě druhého prokazatelného časově odlišného porušení tohoto zákazu. 

18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovala Dagmar Hošková, DiS. dne 2014-04-30, korektura Bc. Andrea Kovářová dne 2014-06-25 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - -  
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