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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 14.11.2011

Předloha pro 9. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční 
dne 12.12.2011

Pořadové číslo: ….

Předkladatel: Anna Pospíšilová
zastupitel za koalici Společně pro Přerov

Navrhovatel: Anna Pospíšilová, Marta Jandová, Helena Netopilová, Vladimír 
Puchalský, Zdeněk Schenk, Richard Šlechta, 
zastupitelé za koalici Společně pro Přerov

Zpracovatel: Anna Pospíšilová
zastupitel za koalici Společně pro Přerov

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na celém území města

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

s c h v a l u j e  Obecně závaznou vyhlášku č. …/2011 o zákazu provozování sázkových her,  
loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění
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Důvodová zpráva:

Dne 14.10.2011 byl vydán zákon č. 300/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, který upravuje problematiku výherních hracích přístrojů (dále jen VHP).  
Došlo ke změnám v možnosti  obcí regulovat nebo úplně zakázat vyhláškou provozování 
vyjmenovaných loterií a jiných podobných her.

Dle § 50 odst. 4 této novely zákona o loteriích, s účinností od 14.10.2011: 

„(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), 
i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou být 
provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých 
místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her 
zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na 
celém území obce.“

Dle § 50 odst. 5 této novely s účinností od 01.01.2012:

„(5) Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou 
loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních, 
zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost 
registrovaných církví či náboženských společností.“

V § 17 byl zrušen odst. 11 s účinností od 01.01.2012:

„(11) Provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních 
sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených 
budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“

Na základě výše uvedeného navrhujeme  s účinností od 30.12.2011:

• Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení míst, ve kterých mohou 
být provozovány výherní hrací přístroje.

• S c h v á l i t novou Obecně závaznou vyhlášku č. …/2011 o zákazu provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Připomínkové řízení

Materiál byl projednán
(kým)

Dne Stanovisko

Rada města
doporučuje / nedoporučuje 

schválit

Finanční výbor
doporučuje / nedoporučuje 

schválit
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Přílohy:

1) Obecně závazná vyhláška č. …/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na celém území města

2) Materiál pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2011 vč. Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na 
celém území města Hranice
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

Obecně závazná vyhláška č. …/2011
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

na celém území města

Zastupitelstvo města Přerova vydává dne 12.12.2011 podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČLÁNEK 1
Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných 
her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách se na celém území města Přerova zakazuje.

ČLÁNEK 2
Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o stanovení 
míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje ze dne 05. 02. 2009.

ČLÁNEK 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. 12. 2011.

………………………………… …………………………………
primátor náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne ……………..

Sejmuto z úřední desky dne ……………..



 
 

MĚSTO HRANICE 

 
 

MATERIÁL 
 

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2011 
 
 
Bod programu: 18 

Předkládá: Rada města 

Okruh zpracovatelů: Odbor finanční 

Zpracoval: Ing. Vladimír Zemek 
Jana Potíšková 

 

Název bodu: OZV č. 3/2011 o zákazu provozu heren 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 
 
1. schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her,  loterií a jiných 
podobných her na celém území města v předloženém znění 
T: 15. 12. 2011 
O: Ing. Vladimír Zemek 
 
 
 
 
 



Důvodová zpráva: 
Dne 14.10.2011 byl vydán zákon č. 300/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, který upravuje problematiku výherních hracích přístrojů (dále jen VHP).  
Došlo ke změnám v možnosti  obcí regulovat nebo úplně zakázat vyhláškou provozování 
vyjmenovaných loterií a jiných podobných her. 
 
Dle § 50 odst. 4 této novely zákona o loteriích, s účinností od 14.10.2011:  
„(4) Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), 
i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou být 
provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých 
místech a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her 
zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na 
celém území obce.“ 
 
Dle § 50 odst. 5 této novely s účinností od 01.01.2012: 
„(5) Provozování loterií a jiných podobných her podle tohoto zákona nesmí být s výjimkou 
loterií a tombol podle § 6 odst. 1 písm. a) povoleno ve školách, školských zařízeních, 
zařízeních sociální a zdravotní péče a v budovách, v nichž je vykonávána činnost 
registrovaných církví či náboženských společností.“ 
 
V § 17 byl zrušen odst. 11 s účinností od 01.01.2012: 
„(11) Provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních 
sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství 
uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec 
vyhláškou.“ 
 
Na základě výše uvedeného navrhujeme  s účinností od 01.01.2012: 
 
• Zrušit OZV č. 4/2009 o stanovení okruhu vzdálenosti provozovaných výherních 
hracích přístrojů od budov škol, školských zařízení, budov sociální a zdravotní péče, budov 
státních orgánů a církví.  
 
• Schválit novou OZV č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her nacelém území města 
 
 

Připomínkové řízení 

Materiál byl projednán 
(kým) Dne Výsledek 

Rada města 1. 11. 2011 doporučuje schválit 

Odbor kontroly a dozoru 
Ministerstva vnitra ČR 31. 10. 2011 připomínky zapracovány 

 
Přílohy: 
2011-11-10 OZV 3-2011 VHP.doc 
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MĚSTO HRANICE 

 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu provozování 

sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území 
města 

 
 
Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 10.11.2011 podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1 
Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 

 
Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných 
her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách se na celém území města Hranic zakazuje. 

 
 

Článek 2 
Zrušující ustanovení 

 
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 
o stanovení okruhu vzdálenosti provozovaných výherních hracích přístrojů od budov škol, 
školských zařízení, budov sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví ze dne 
10. 09. 2009. 

 
 

Článek 3 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2012. 
 
                 
 
 
 
 
                                           
Ing. Radka Ondriášová                                                  
     starostka města                                                         místostarosta města 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
Sejmuto dne: 
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