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Název materiálu:
Obecně závazná vyhláška č. …/2012, 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. …/2012 o zákazu provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na celém území města v předloženém znění
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Důvodová zpráva:
Ing. Tomáš Dostal, MUDr. Magdalena Dostalová, Mgr. Elena Grambličková, Marta
Jandová, Petr Laga, Ladislav Mlčák, RSDr. Josef Nekl, Mgr. Helena Netopilová,
Břetislav Passinger, Ing. Anna Pospíšilová, Mgr. Vladimír Puchalský, Mgr. Zdeněk
Schenk, Ing. Michal Symerský, Ing. Richard Šlechta, Mgr. Lenka Ticháčková, Ludmila
Tomaníková – šestnáct odvážných zastupitelů, kteří dne 12.12.2011 hlasovali pro zákaz
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města Přerova
České Budějovice, Bílovec, Havířov, Ostrava, Vysoké Mýto, Hranice, Šternberk, Uničiv,
Podbořany, Kroměříž, Praha 6, Nový Bor, Český Krumlov, Jiříkov, Vrbno pod
Pradědem, Velké Meziříčí, Litvínov, Sušice, Rokycany, Proseč, Třinec, Otrokovice,
Františkovy Lázně, Mladá Boleslav, Břeclav… města, která již nekompromisně
zregulovala hazard na svých územích.
Zákaz výherních hracích přístrojů včetně videoloterijních termínálů v České republice
Nejpozději do 15. prosince 2012 zmizí z Budějovic výherní automaty a do konce roku 2014
také videoloterijní terminály. Dnes odpoledne to schválili zastupitelé města České
Budějovice.
Městem bez hazardu se od 1. ledna stane Bílovec na Novojičínsku.
V Havířově a Ostravě mohou být automaty pouze v kasinech…
Radnice ve Vysokém Mýtě rozhodla o vydání zákazu veškerého provozování výherních
automatů na území města
Zakázat provozování hracích automatů či videoloterijních terminálů se jako třetí město v kraji
po Hranicích a Šternberku rozhodl i Uničov. Od Nového roku město už nepovolí další
přístroje, hazard by měl z ulic úplně vymizet během tří let.
Výherní automaty tu nechceme! Řekli si zastupitelé města Podbořany a jejich provozování
na území města a jeho městských částí úplně zakázali.
Od 1. ledna 2015 nebude v Kroměříži v provozu žádné zařízení nabízející hazardní hry.
Tamní zastupitelé se totiž ve čtvrtek usnesli na postupném zákazu hracích automatů i
terminálů
Radnice Prahy 6 se rozhodla, že na svém území zcela zakáže hrací automaty. A to i za cenu
ztráty šesti milionů, které herny za provozování přístrojů radnici platí. Na konec
videoloterijních terminálů, jež schvalovalo ministerstvo financí, si však místní lidé budou
muset ještě tři roky počkat.
Výherní automaty a videoterminály v Novém Boru na Českolipsku skončí. Zastupitelé
schválili obecně závaznou vyhlášku, která jejich provozování na území města zakazuje.
Příznivci hracích automatů už si v Českém Krumlově od dubna nezahrají. V platnost
vstoupila městská vyhláška, která jasně zakázala provozování všech výherních automatů,
loterijních terminálů, ale třeba i her typu Bingo na území města. Jediným místem, kde je
možné vybrané sázkové hry v Českém Krumlově stále hrát, byl zastupiteli odsouhlasen objekt
Krumlovského mlýna. V něm je totiž v současnosti k tomuto účelu zkolaudované a
provozované Casino
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Varovný prst "hazardérům" v Jiříkově nepřišel. Místo toho byla na úterním zasedání
zastupitelstva města schválena vyhláška zakazující výherní automaty v celém městě. Jiříkov
je prvním městem na Děčínsku, které na svém území výherní automaty zakázalo zcela.
Ve Vrbně pod Pradědem nestojí o výherní automaty, je s nimi spojeno až příliš mnoho
potíží. Lidé na nich prohrávají peníze, nezřídka sociální dávky či rodinné úspory. Ve městě
se rozhodli automaty rovnou zrušit
Konec všem loterijním a podobným hrám na území Velkého Meziříčí. Na tom se shodli
zastupitelé města a k 1. lednu přijali vyhlášku, podle které už nesmí vzniknout ve městě žádné
zařízení tohoto druhu. Ta, která už existují, pak mají svůj provoz ukončit nejpozději do roku
2014.
Sbohem, Las Litvínov. Zastupitelé zrušili výherní automaty. Gambleři i příležitostní hráči,
začněte se loučit se svými oblíbenými hernami. Litvínovští zastupitelé ve čtvrtek odpoledne
úplně zakázali provozovat na území města výherní hrací přístroje.
Zastupitelstvo města Sušice využilo a schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou od 1. 1.
2012 zakazuje na celém území města Sušice všech sázkových her, loterií a jiných podobných
her, které podle zákona loteriích může město regulovat,
Zastupitelstvo města zakázalo na území Rokycan výherní automaty.
Město Proseč schválilo úplný zákaz provozování automatů a videoterminálů, který začne
platit od Nového roku.
Klasickým hracím automatům v Třinci definitivně odzvonilo. Ještě loni bylo ve městě 162
přístrojů, nyní už jejich provozování může být zločinem.
Úplný zákaz provozování loterií a jiných podobných her na území města Otrokovice schválili
v podobě nové vyhlášky otrokovičtí zastupitelé.
Františkovy Lázně zakázaly až na jednu výjimku všechny výherní automaty
Litvínovské zastupitelstvo dnes schválilo vyhlášku, kterou od nového roku zakazuje veškeré
výherní automaty na území města. Do roku 2014 zde zůstanou pouze videoloterijní terminály.
Návrh podobné vyhlášky schválili i v Mladé Boleslavi.
Nová vyhláška má z Břeclavi do tří let úplně vymýtit hazard. Shodli se na ní radní. Podle
majitelů barů a hospod na to město doplatí.
Břetislav. Passinger :(12.12.2011)
- neznám z občanů kolem sebe nikoho, kdo by měl zájem, aby ve městě byly herny a
automaty.Navrhuji zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém
území města Přerova.
Mgr. Helena Netopilová: :(12.12.2011)
- mám poznámku ke stanovisku odboru sociálních věcí a školství. Podle mě o žádné
stanovisko nejde, protože to, co někdo napsal, ilustruje situaci a já se divím, že tento odbor
nezaujímá jasné stanovisko a jasně nepojmenovává to, co je očividné, a to je škodlivost
hazardu. Všichni tady víme, že herny v Přerově jsou napojené na jednu politickou a stranu, a
že tady může jít o skryté financování politické strany či o praní špinavých peněz a další a
další pěkné věci. Jsem jednoznačně proti tomu, aby herny na území Přerova byly.
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Mgr. Vladimír Puchalský::(12.12.2011)
- přikláním se k tomu, co říká paní Netopilová. S ohledem na to, že padá jedno město za
druhým, které hazard zakazuje ve své podstatě ve všech důsledcích absolutně, zůstává Přerov
na špičce ledovce a postupně zřejmě zůstane samo. Jaký je k tomu důvod? Jediný, to jsou
politicko-ekonomické aspekty. Žádné jiné pro Přerov nehrají roli, přesto, že jsou daleko
vážnější. Osobně se domnívám, že zájmy pronikly až do rady a rada podle toho podává
návrhy. Kladu si základní otázku, jak je možné, že rada neuváží zrušit ty provozovny a herny
s hrami, které jsou v blízkosti škol. Jednoznačně může říct, že povoluje loterie a jiné sázkové
hry dle zákona například na Čechové ulici, gen. Janouška a tím pádem vyloučí existenci heren
na Blahoslavové ulici, na Brabansku, Palackého, Petřivalského. Dobrá vůle najít kompromis
je evidentní. Povinností obce je vyvažovat tlak osobních zájmů, které začínají převyšovat
zájmy veřejné. Bylo možné k tomu přistoupit úplně jinak. Váš přístup je jednoznačně
pokrytecký a účelový a použiji až slova politicky zbabělý.
Mgr. Elena Grambličková:(12.12.2011)
- řešili jsme to několikrát, zatím to vždy ztroskotalo na tom, že jsme nemohli ovlivnit
umisťování videoterminálů v našem městě. Pokud vím, tak tato situace se změnila, máme
možnost vyhláškou omezit veškeré tyto hrací přístroje. Musíme se k tomu postavit jinak. Ze
strany předkladatele prvního materiálu zaznělo, na čem se rada usnesla a vůbec tam nezaznělo
jaký je argument, že schvalujeme vyhlášku, která nám tady byla radou nabízena. Může to být
třeba rozpočet města, nevím jaký další argument mohl být. Nechci spekulovat. Je hodně
argumentů proti této vyhlášce naprosto vytláčet tyto loterijní hry z města. Je možný odliv
asociálních občanů z města, kteří tady nebudou mít své podhoubí, spousta nebytových prostor
se nám uvolní, momentálně všichni provozovatelé videoher, videoterminálů a výherních
přístrojů platí poměrně vysoké nájemné. Tím se deformuje výše nájmů z nebytových prostor
která by po uvolnění těchto prostor mohla být nižší a mohlo by to mít vliv na další rozvoj
živnostenského podnikání, snížení vandalismu. Máme na vahách, které argumenty převáží.
Argument pro tu variantu, kterou schválila rada, je podle mě nedostatečný a nemůžu s tím
souhlasit. Přikláním se pro vyhlášku, která umožní úplný zákaz těchto zařízení.
Ing. Tomáš Dostal:(12.12.2011)
- hazard je zlo, které působí další zlo a proti zlu se musí bojovat, nemůže se nechat působit.
Jsem pro regulaci, ale pro regulaci směrem k nule… Jsem rád, že vznikají tyto iniciativy
zespodu směrem z měst a ukazují, že zastupitelé a voliči chtějí s tímto problémem něco dělat.
Mějme odvahu a hlasujme i my…. Pro mě jsou to krvavé peníze, které získáváme na lidech,
kteří jsou závislí,…
Ing. Michal Symerský::(12.12.2011)
- když jsem se díval na příjmy do rozpočtu města z provozování hracích přístrojů, tak ty v
minulosti setrvale klesaly. Případné příjmy v budoucnosti jsou nejisté. Jednoznačně u mě
převažuje názor, že je třeba využít možnost kterou máme a tento typ hazardu
zakázat.Provozování takových přístrojů nepřináší pro obyvatele města nic pozitivního, provozování černých heren – nebyl by to problém pro orgány činné v trestním řízení, podporuji OZV předloženou koalicí Společně pro Přerov.
Ing. Richard Šlechta::(12.12.2011)
- všichni, kdo chtějí zakázat provozování heren na území města Přerova ví, že je třeba zakázat
jejich provozování ihned, aby nemohlo dojít k obnovení licencí. Pokud bychom tento krok
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neučinili, můžeme za tři roky zjistit, že licence byly prodlouženy. Chci, aby se tady našlo 18
sebevědomých zastupitelů, stejně jako v Hranicích, Litvínově, Mladé Boleslavi a Šternberku,
Marta Jandová::(12.12.2011)
- k panu Kulíškovi a schválené vyhlášce, která stanovila strop stanovených heren, tak ta
způsobila jediné, zamezila vzniku konkurence stávajícím provozovatelům. Stopla konkurenci
provozovatelům, které dobře znáte.
MUDr. Magdalena Dostalová: (12.12.2011)
- ačkoliv jsem alergolog, jsem alergická na větu zákaz to nevyřeší. Jak jinak si myslíte, že
gameblerovi pomůžete. Jako matka v rámci prevence jsem pro zákaz.
Ladislav.Mlčák:(12.12.2011)
- přemýšlím nad motivem, co vede část rady k tomu, že jde cestou omezování a proč se rada
nepřikloní ke skutečnému zákazu.
RSDr. Josef Nekl: (12.12.2011)
- je hrozná věc, že stát potřebuje peníze od patologických hráčů, aby mohl financovat sociální,
zdravotní politiku, kulturu a sport. Je to velká ostuda, - město potřebuje vyhlášku, která
zakáže herny a hrací automaty. Máme tady sociální skupinu, která k tomu tíhne a zneužívá
sociální dávky. Je vhodné podpořit návrh zastupitelů za koalici Společně pro Přerov.
Důvodová zpráva zpracovaná právním odborem města Hranice
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.“
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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 1.3.2012:
•
Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou
být provozovány loterie a jiné podobné hry.
•
S c h v á l i t novou Obecně závaznou vyhlášku č. …/2012 o zákazu provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města
Příloha:
Obecně závazná vyhláška č. …/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her na celém území města
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
Obecně závazná vyhláška č. …/2012
o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na celém území města
Zastupitelstvo města Přerova vydává dne 6.2.2012 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. 6/2011 o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hryze dne 01.01.2012.
ČLÁNEK 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.03.2012.

…………………………………
primátor

Vyvěšeno na úřední desce dne

……………..

Sejmuto z úřední desky dne

……………..

…………………………………
náměstek primátora
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