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Věc: Sdělení k žádosti o informace ze dne 31.8.2015
Vážený pane magistře,
dne 1.9.2015 byla Úřadu městské části Brno-střed (dále jen Úřad) prostřednictvím podatelny
doručena Vaše Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
V této žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
1) Kolik heren, respektive provozoven s videoloterijními terminály a jinými obdobnými přístroji
dle zákona o provozování loterií, se k 31.8.2015 nachází na území městské části Brno-střed?
2) Nachází se v těchto provozovnách také nelegální zařízení označované jako „kvízomaty“?
3) Nachází se na území městské části Brno-střed nelegální herny, respektive provozovny
s herními zařízeními, provozovanými v rozporu s právními předpisy České republiky? Pokud
ano, v jakém počtu a na jakých adresách?
4) Kolik kontrol bylo ze strany MČ Brno-střed, respektive ÚMČ Brno-střed provedeno v roce
2015 ve smyslu čl. 5 obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku?
5) Kolik bylo zjištěno případů nelegálních provozoven loterií a jiných obdobných her a kolik
přístrojů a zařízení, provozovaných v rozporu s legislativou?
6) Kolik správních řízení je v současné době ze strany MČ Brno-střed, respektive ÚMČ Brnostřed vedeno s provozovateli porušujícími právní předpisy a zmíněnou vyhlášku města
Brna?
7) Kolik sankcí či pokut bylo ze strany MČ Brno-střed, respektive ÚMČ Brno-střed
provozovatelům porušujícím právní předpisy v uvedeném smyslu a příslušnou vyhlášku
města Brna, uděleno? V jaké konkrétní výši každá z vyměřených pokut či sankcí byla a
s jakým termínem splatnosti?
8) Kolik eviduje MČ Brno-střed, respektive ÚMČ Brno-střed k dnešnímu dni pohledávek
v rámci vyměřených pokut či sankcí ve výše uvedeném smyslu? Jaké konkrétní výše každá
z pohledávek dosahuje?
K výše uvedenému sdělujeme následující:
Odbor obchodu, dopravy a služeb je na základě statutu města Brna příslušný k povolování pouze
výherních hracích přístrojů. Vzhledem k tomu, že na území MČ BS je již několik let na základě

-2OZV zákaz provozování výherních přístrojů, odbor žádná povolení nevydává tzn., že ani
nevykonává státní dozor dle zákona o loteriích.
K Vašim otázkám dále sdělujeme:
1 – 3) Vzhledem k výše uvedenému sdělujeme, že OODS nevede žádnou evidenci o VLT, hernách ,
nelegálních zařízeních ani o nelegálních hernách. VLT a ostatní povoluje MF ČR a státní dozor
vykonává specializovaný Finanční úřad. Se svými dotazy se musíte obrátit na tyto státní orgány.
4) Uvedené kontroly provádí Městská policie města Brna.
5) Vzhledem k výše uvedenému bohužel nemáme požadované informace. Je třeba se obrátit na
specializovaný Finanční úřad.
6) V současné době je vedeno 8 správních řízení.
7) Doposud bylo uloženo 6 pokut, každá ve výši 20.000,- Kč. Splatnost byla stanovena na 15 dnů
od nabytí právní moci.
8) ÚMČ Brno-střed v současnosti eviduje 4 pohledávky, každá ve výši 20.000,- Kč.¨
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