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POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ
HERNÍHO PROSTORU
1. Základní informace:
K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního
prostoru, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány. Statutární město Plzeň
přijalo vyhlášku č. 6/2017, o regulaci provozování hazardních her, kterou vymezuje místa,
na kterých lze provozovat bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „hazardní hry“),
povolené ministerstvem dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
v platném znění, a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění (dále jen
„zákon o hazardních hrách)“. Herní prostor může být povolen pouze na místech uvedených
v příloze této vyhlášky.
2. Kdo je oprávněn podat žádost apod.:
Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel,
kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry vydané
ministerstvem.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání
podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh
hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet
herních pozic koncového zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a
přiložit k ní dokumenty stanovené zákonem o hazardních hrách. Dokumenty nesmějí být v
době podání žádosti starší 3 měsíců.
4. Způsob podání žádosti:
U místně příslušného úřadu městského obvodu. Podání lze učinit písemně, a to v listinné
podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze
datovou zprávou nebo se zaručeným elektronickým podpisem.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Podle místně příslušného úřadu městského obvodu.
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží
- základní povolení k provozování hazardní hry,
- doklad o složení kauce,
- osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je
hazardní hra provozována,
- doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to
neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho
části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem,
- schéma kamerového systému.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Správní poplatek ve výši 4 000 Kč se platí při podání žádosti o povolení herního prostoru,
při změně povolení se platí správní poplatek ve výši 2 500 Kč.
8. Lhůty pro vyřízení:
Neprodleně, nejdéle do 30 dnů ode dne podání žádosti.
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9. Účastníci řízení:
Žadatel o udělení povolení k umístění herního prostoru – provozovatel.
10.Další požadované činnosti:
Provozovatel je povinen podat daňové přiznání k dani z hazardních her podle zákona
č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, v platném znění. Správu daně vykonávají
příslušné finanční úřady.
11.Právní úprava:
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
12.Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
13.Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Podle § 122–129 zákona o hazardních hrách.
14.Správce postupu:
Odbor dle organizační struktury
15.Datum, od kterého návod platí:
1.1.2021
16.Datum provedení poslední aktualizace:
15.12.2020
17.Datum konce platnosti:
Není stanoven.
Upozornění:
U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat
svůj požadavek s úředníkem příslušného úřadu. Předložená žádost může být po překontrolování
úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.
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