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                              MĚSTO CHRASTAVA 
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava 

telefon: 482 363 811  fax: 485 143 344 
 

 

         
      MF ČR 

Odbor  Státní dozor nad sázkovými hrami  
a loteriemi  
Letenská 15 
118 10  Praha 1 

  
 

 
 
Váš dopis značky/ze dne                       Číslo jednací           Chrastava                                    
č.j.:34/77398/2009/4.1.2010/Jana Dupačová       VED/31-185/2010/mc/51.1                     6. 1. 2010 
  
 

Zásadně záporné stanovisko k žádosti o provozování MULTILOTO v Nádražní č.212, 

Chrastava   
 
Vážení, 
 
   Na základě Vaší žádosti o naše stanovisko vydané pod č.j.:34/77398/2009/4.1.2010/Jana 
Dupačová (http://www.chrastava.com/starosta/mf_4_1_2010.doc) sdělujeme tímto zásadně 
záporné stanovisko k předmětné žádosti o provozování MULTILOTO a to z následujících 
důvodů: 
 
1. Město Chrastava zodpovídá za veřejný pořádek dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZO). Dle § 10 ZO k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku může 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. Město Chrastava určilo OZV č.4/2009 (viz  
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vy0904.pdf ) provozování výherních hracích automatů 
jen na určených místech. To znamená, že všude jinde, mj. i v Nádražní č. p. 212, toto 
provozování je touto OZV č. 4/2009 zakázáno. Vydání OZV č.4/2009 o zákazu výherních 
hracích přístrojů mj.  v Nádražní č.p. 212 je tudíž samo o sobě dostatečným důvodem pro 
konstatování nesplnění parametrů § 4 odst. 2 zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále je ZL) pro nevydání povolení ze strany 
Ministerstva financí na provozování jakéhokoli obdobného zařízení jako je např. požadované 
„MULTILOTTO“.  Takto to také stanovil sám Státní dozor Ministerstva financí ve svém 
rozhodnutí čj.: 34/44009/2009 ze dne 15. května 2009: „S účinností od 1. června 2009 bude 

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí požadovat, aby žádosti o 

vydání povolení k provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 loterního zákona do míst, na 

něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci provozu výherních hracích přístrojů 

vydaná podle ustanovení § 50 odst. 4, popřípadě ustanovení § 17 odst. 11 zákona, obsahovaly 

prohlášení žadatele o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání 

povolení k provozování technického zařízení v takto „dotčeném“ místě.“ V případě, že žádost 
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prohlášení žadatele obsahovat nebude, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi 
Ministerstva financí povolení nevydá.“  Viz.  
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/podminky_povolovani_48010.html/t_blank/t_blank 
   
Doslovně to samé pak sdělil Státní dozor Ministerstva financí městu Chrastava ve své 
písemnosti Č. j.: 10/71995/1/2009-34  ze dne 14. 9. 2009, kdy městu  Chrastava mj. sdělil: 
„Ministerstvo financí proto  s účinností od 1. června  2009 uložilo provozovatelům, kteří 

žádají o povolení hry podle § 50 odst. 3 zákona do místa,  na které se vztahuje regulační 

vyhláška obce vydaná podle § 50 odst. 4 popř. podle § 17 odst. 11 zákona, aby v žádosti  

prohlásili, zda došlo k dohodě s příslušnou obcí a tato nemá námitky  proti vydání povolení 

na takto „dotčené“ místo. Pokud žádost o povolení hry podle § 50 odst. 3 zákona toto 

prohlášení nebude obsahovat, Ministerstvo financí  žadatele vyzve, aby ve stanovené lhůtě 

doplnil žádost o předmětné prohlášení.  V případě marného uplynutí stanovené lhůty  
Ministerstvo financí žádost o povolení zamítne.“  http://www.chrastava.com/starosta/mf.doc.   

 
Jako absolutní podtrh, nedodržení vlastního slova a podvod vůči městu Chrastava   

konstatujeme absolutní změnu postoje Státního dozoru Ministerstva financí, když v podání 
č.j. 34/77398/2009 ze dne  4.1.2010 ohledně Nádražní č.p. 212 naprosto popřel svá výše 
uvedená vyjádření  a zcela obrátil gard dokazování a povolování, když  požaduje mj. 
„V případě, že by provozováním výše uvedené loterie nebo jiné podobné hry mohl být dle 

Vašeho názoru narušen veřejný pořádek, prosíme o sdělení relevantních důvodů, z nichž lze 

dovodit příčinnou souvislost mezi provozem inkriminované hry a narušením veřejného 

pořádku.“ a dále mj. uvádí „Pokud se do uvedeného termínu nevyjádříte, budeme mít za to, že 

výhradu narušení veřejného pořádku neuplatňujete“ (pozn.: lhůta je navíc naprosto šibeniční 
– 10 dnů od napsání svého podání – ne odeslání – požaduje Státní odbor dozoru na obdržení 
vyjádření od města Chrastava).   
Město Chrastava sděluje, že v souladu s rozhodnutím Státního dozoru Ministerstva financí čj.: 
34/44009/2009 ze dne 15. května 2009 a v souladu s dopisem Státního dozoru Ministerstva 
financí městu Chrastava Č. j.: 10/71995/1/2009-34  ze dne 14. 9. 2009 a v souladu s § 10 a § 
35 odst.2 ZO ve spojení s OZV č.4/2009  je toho právního názoru, že OZV č. 4/2009 je 

sama o sobě dostatečným zákonným důvodem pro nevydání obdobného zařízení jako je 
MULTILOTTO.  Vzhledem k existenci OZV č.4/2009 by bylo případné vydání povolení 
v rozporu s §4 odst. 2 ZL (…je v souladu s jinými právními předpisy…).  

 
2) Nádražní č.p. 212 byla coby herna do 31. 12.2009 hojně navštěvována příslušníky 
nejslabších sociálních vrstev, především z Nádražní č.p.617, kteří zde přicházeli nezřídka o 
veškeré sociální dávky, což se následně projevovalo i na veřejném pořádku, kdy se lidé 
obávali byť i jen procházet po spojnici Nádražní 212 – Nádražní 617 a obdobně. To vše by 
znovu hrozilo v případě vydání povolení.  
 
3) Těsně kolem Nádražní č.p. 212 denně prochází všichni dojíždějící školáci (cca 150), neboť 
je několik metrů od autobusového nádraží. Zařízení na ně působilo negativně a docházelo  
nejen k narušení jejich výchovy mravní hrou samotnou, ale i přímému ohrožování zdraví od 
„hráčů“. To vše by znovu hrozilo v případě vydání povolení.  
 
4) Těsně kolem Nádražní č.p. 212 denně prochází mnoho důchodců, lidí nemocných atd. na 
autobus a k lékaři. Ti všichni byli ohrožováni neuspokojenými „hráči“ atd. To vše by znovu 
hrozilo v případě vydání povolení.  
  
5) Herní zařízení v Nádražní 212  by v případě povolení ohrožovalo veřejný pořádek na 
základě obecně známých a prokázaných jevů – snaha opatřit si peníze na hru i nelegálním 
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způsobem, závislost na hře, nedostatek peněz na vedení řádného života, ohrožování 
spoluobčanů při snaze opatřit si prostředky na hru atd.. Informace Státnímu dozoru 
Ministerstva financí jistě podá v případě jeho zájmu každá poradna v České republice, která 
se obdobnou problematikou zabývá.   
 
6) Stanovisko Městské policie (v příloze č.1) 
 
7) Stanovisko Odboru pro záležitost občanů (v příloze č. 2) 
 
8) Informace Policie České republiky obvodního oddělení v Chrastavě (v příloze č. 3) 
 
9) Vyjádření ředitele ZŠ Chrastava (v příloze č. 4)  
 
10) V případě povolení provozování požadovaného by došlo k porušení  § 17 odst. 11 ZL  
z těchto důvodů: 

a) Existence školy a školského zařízení v sousedství ve smyslu § 17 odst. 11 ZL, 
konkrétně pak pobočky ZUŠ Liberec – hudební a výtvarné obory Turpišova ulice č.p. 
407, vzdálenost  99 metrů.  

b) Existence zařízení zdravotní péče v sousedství ve smyslu § 17 odst. 11 ZL, konkrétně 
lékárny Turpišova ulice č.p. 275, vzdálenost 100 metrů.  

c) Existence budovy státního orgánu v sousedství ve smyslu § 17 odst. 11 ZL, konkrétně 
budovy České pošty s.p. (pozn. Státní orgán má zpravidla vlastní organizační 

strukturu a člení se na příslušné organizační složky. Citace z rozhodnutí Nejvyššího 

soudu 30 Cdo 958/2001: "Z výše uvedeného vyplývá, že státní podnik i jiné státní 

organizace jsou právnické osoby, které hospodaří s majetkem státu, přičemž mají 

postavení organizační složky státu při hospodaření s jeho majetkem.") Nádražní 
č.p.367, vzdálenost 88 metrů.  

(pro úplnost si dovolujeme upozornit, že dle stanovisko Nejvyššího správního soudu 9 Afs 
79/2008 – 101 ze dne 23. dubna 2009 se jedná o vzdálenosti vzdušnou čarou viz.  
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=19740&mark=bcSbxZllbsOpIHR6di
4gdnpkdcWhbm91IMSNYXJvdQ%3d%3d ).  
 
Závěr: Na základě všech výše uvedených argumentů velmi důrazně a velmi naléhavě žádáme 
Státní dozor Ministerstva financí, aby nevydával žádné povolení pro Nádražní č.p. 212. 
Žádáme pracovníky Státního dozoru Ministerstva financí, aby dodržovali své vlastní slovo 
dané v rozhodnutí čj.: 34/44009/2009  a nekazili nám život ve městě, kde žijeme my,  ve 
městě Chrastava.   
  
     Žádáme o informování o rozhodnutí v předmětné záležitosti. .      
 
     S pozdravem     
 

Ing. Michael   C a n o v 
                                starosta 
 
Přílohy: Vyjádření Městské police Chrastava, OZO MěÚ Chrastava, PČR OO Chrastava a 
ředitele ZŠ Chrastava.  
http://www.chrastava.com/starosta/prilohy_chrastava_mf_nadrazni.pdf    
Na vědomí:  
MF ČR, do rukou pana ministra Eduarda Janoty, Letenská 15, 118 10  Praha 1 
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