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INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL  

PROVEDENÝCH FINANČNÍM ODBOREM MĚSTSKÉHO ÚŘADU KLATOVY  

V ROCE 2014 

 
 
Dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kontroluje Finanční odbor Městského 
úřadu Klatovy výherní hrací přístroje povolené dle § 17 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách (loterní zákon), neboť dle § 47 loterního zákona platí, že orgán, 
který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, je povinen ji i kontrolovat. 
Současně je oprávněn se kdykoliv přesvědčit, zda se loterie nebo jiné podobné hry provozují 
za podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní předpisy. 
 
Od roku 2013 město Klatovy na svém území nepovolilo žádné výherní hrací přístroje, a to na 
základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. 
 
V období od 01.01.2014 do 31.12.2014 provedl Finanční odbor na základě oznámení 
kontrolu celkem 9 provozoven, ať již samostatně, příp. v součinnosti s Finančním úřadem pro 
Plzeňský kraj a Institutem pro testování a certifikaci, a. s. Zlín. Kontroly byly zaměřeny nejen 
na oprávněnost provozování výherních hracích přístrojů, které jsou v pravomoci Finančního 
odboru, ale ve spolupráci s Finančním úřadem pro Plzeňský kraj se rovněž zabývaly legálností 
provozu videoloterijních terminálů (VLT), které jsou povolovány Ministerstvem financí ČR. 
Specifikum pak představují tzv. kvízomaty, které neumožňují bezprostřední výplatu výhry, 
neboť mají vypláceč výhry buď zaslepený, nebo zcela odstraněný. Dochází zde však ke 
skrytému vyplácení výhry prostřednictvím obsluhy či provozovatele herny. 
 
Zjištěné skutečnosti z provedených kontrol byly předány kompetentním státním orgánům. 
V případě 2 provozoven bylo zjištěno porušení loterního zákona, konkrétně § 48 odst. 1 
písm. a), neboť docházelo k provozování výherních hracích přístrojů (VHP) bez povolení. 
S provozovnami bylo zahájeno správní řízení a uložena pokuta za provoz nepovolených VHP. 
U dalších 2 provozoven bylo zjištěno provozování kvízomatů, které svým charakterem 
odpovídají VLT, proto bylo kontrolní zjištění předáno Finančnímu úřadu pro Plzeňský kraj a 
Ministerstvu financí ČR. Současně město Klatovy podalo trestní oznámení ve věci podezření 
z trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry dle ustanovení § 
252 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a trestného činu zkrácení daně, poplatku a 
podobné platby dle ustanovení § 240 trestního zákona adresované Policejnímu prezidiu 
České republiky a Oddělení hospodářské kriminality Policie ČR, územní odbor Klatovy.  
 

 

Klatovy, 26.2.2015       
Ing. Mgr. Hana Chalupová 

        vedoucí finančního odboru  


