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Důvodová zpráva ČSSD
• Cílem  vyhlášky  je ochrana sociálně slabých, snadno  

ovlivnitelných nebo duševně  nevyzrálých osob před důsledky 
 plynoucími z účasti  na loteriích a jiných podobných hrách a  
předcházení  záporným jevům spojeným s hraním těchto her, 
které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného 
pořádku a růstu zločinnosti.

• Obecně závazná vyhláška  č. .../2014, o zákazu provozování 
loterií a jiných podobných her na celém území města nabývá 
účinnosti dnem 31. 12. 2015.



2. února 2009
• Zastupitelstvo města Přerova po projednání se neusneslo:

1. zrušit své usnesení č. 506/18/7/2008 - Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání ukládá Radě města Přerova připravit návrh OZV k omezení 
podnikatelského prostředí určeného pro provoz hazardních her v 
Přerově, které zastaví jejich nekontrolovaný rozvoj a vytvoří prostor          
    k postupnému odstranění některých negativních jevů spojených s 
provozem těchto zařízení jako celku, a to bez podstatného dopadu na 
příjmy města. K tomu využít model tzv. pozitivně vymezující OZV 
osvědčený ve velkých městech jako je Praha.

2. schválit zřízení dočasného výboru Zastupitelstva města Přerova  za 
účelem přípravy Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu výherních 
hracích přístrojů na území města Přerova.



20. dubna 2009
• Ing. Lajtoch

– myslí si, že učiněné kroky směřují k tomu, aby určitým způsobem se 
zastavil a omezil počet VHP, ale tímto návrhem, který je zde 
předkládán, nedojdou k tomu výsledku, který by chtěli

• Mgr. Kulíšek
– Mgr. Němec řekl, že pokud máme hlasovat proti zákonné normě, proti 

zákonu a prohráli bychom eventuelně soudní spor, tak nás čekají 
nemalé, dost vysoké náhrady škod



31. října 2011
• Mgr. Kulíšek

– v r. 2009 jsme přijali vyhlášku, která je v Olomouckém kraji vyhodnocena 
jako jedna z nejlepších – proč si ji nedržíme, když nám zamezuje dalšímu 
nárůstu hazardu v Přerově a předkládáme tady vyhlášku, která je špatně 
zpracovaná, chaoticky a rychle, nekoresponduje vůbec s legislativou a jak 
zde řekla paní Sedláčková – je připravovaná novela vyhlášky, která bude 
reagovat na nový zákon a bude korespondovat s tím, co legislativa 
připravila nebo připravuje

• p. Zácha, DiS.
– většina z nás není znalcem ústavního práva ani jiného, pouze používáme 

zdravý selský rozum



12. prosince 2011
• p. Zácha, DiS.:

– myslím si, že mezi námi se nenajde ani jediný, kdo by herny podporoval a bil se 
za ně, ačkoliv jsme tady napadáni z financování politických stran. 

– V roce 2009 bylo 68 heren, po uzavření vyhlášky 52 heren, teď když vyhlášku 
schválíme bude 44 heren, videoterminály zůstanou na stejném počtu jak jsou, 
protože mají platné licence. Naopak se mi líbí to, že jdeme cestou zákazu reklam, 
zákazu lákavých polepů a vitrín. Jsem pro schválení vyhlášky, která prošla radou. 

• Mgr. Kulíšek:
– Není tak úplně pravda, že padá město za městem. Ta města byla zatím tři, která se 

přiklonila k úplnému zákazu, ale podotýkám, že za tři roky, ne k okamžitému 
zákazu… . My jsme přijali v roce 2009 vyhlášku, zamezili jsme vzniku dalších heren 
na území města Přerova.  Máme zájem herny vytlačit, postupně je omezovat. 
Chystá se nová legislativa, my nevíme co bude za rok a my dnes děláme krok a 
nevíme jaké budou dopady. 



6. února 2012
• Ing. Lajtoch

– my jsme hlasovali o určité regulaci a omezení těchto heren na území 
města Přerova, herny vznikaly samy, my jsme je nezakládali, nicméně jsme 
udělali určitou regulaci již podruhé a ta regulace je možná jeden z kroků, 
který by mohl docílit určitého efektu, že tady nebude tolik heren – nějak 
jsme to zastavili a omezili. Herny zde vznikaly nezávazně od 90 let bez 
zastupitelů

• MUDr. Chromec
– podle mého soudu bychom měli přijmout záměr zrušení nebo zákazu 

těchto činností přesně specifikovaných ne od 1.3.2012, ale minimálně od 
1.1.2013, aby vznikl prostor pro to, aby se i ti, co jsou dotčeni touto 
vyhláškou se mohli adaptovat



16. dubna 2012
• Mgr. Kulíšek:

– já jsem chtěl říct, že naše vyhlášky, které postupně přijímáme mají svým 
způsobem dopad na herny v Přerově a za poslední 3 až 4 roky je jich ze 75 
asi 38. To jsem tím chtěl říct. Neprosazuji herny.

• MUDr. Chromec:
– Poctivé je říct, že i když učiníme pokus a zrušíme to plošně, tak fakticky v 

těch hernách ty videoterminály budou fungovat do 31.12.2014. V roce 
2014 budou komunální volby, a to se stane vděčným tématem 
předvolebního boje, tak jsem po prostudování těchto problémů dospěl k 
názoru, že právně čisté je navrhnout plošné zrušení k 31.12.2014 což je 
nepopulistické, protože to je jediné reálné a to navrhuji jako změnu 
návrhu, který podává Společně pro Přerov. Všechno ostatní je 
populismus. Dřív to prostě nejde.



18. června 2012
• p. Zácha, DiS.

– taky bych byl rád, kdybychom to jednou pro vždy nebo na čas ukončili, 
doporučuji všem zastupitelům, ať přijdou na radnici a podívají se kolik je tam 
žádostí na přerozdělování krvavých peněz. musíme zaujmout nějaké postavení i 
tady k tomu – Synotipy a Maxitipy rozesílají samozřejmě sportovním klubům, 
občanským sdružením a veřejně prospěšným společnostem, že už je nebudou 
financovat, že se mají obracet na stát

• Mgr. Kulíšek
– nechť se rozhodne celostátně, nechť na celém území jsou zakázané hazardní hry a 

já budu první, kdo pro to zvedne ruku, ale vy tady říkáte něco o nárůstu 
videoterminálů a dalších těch automatů, ale to zase klamete veřejnost – nepřibylo 
heren, heren ubylo a za těmi dveřmi jestli je 10 nebo 5 automatů je úplně jedno – 
heren prostě ubylo na území města Přerova



17. června 2013
• Ing. Lajtoch

– nechci tím propagovat automaty a hovořit o loteriích, nicméně ty 
prostředky, které jsme zapojili na letošní rok, zapojili jsme je opravdu do 
těchto oblastí, jako přímých podpor a grantů a prostředky, které 
získáváme takto od státu používáme na tu vedlejší nebo na tu 
nádstavbovou činnost, jak jsem vždycky říkal v rozpočtu, a to je na 
poskytnutí kulturního a sportovního vyžití ve městě Přerově

– shodou okolností jsem zpravodajem zákona a teď se projednává zákon 
dvou poslanců, kteří žádají, aby daňové příjmy z loterií se z 20% snížily na 
15% a těch 5%, aby bylo poskytnuto olympijskému výboru, který si 
nedokáže představit, že by neměl z loterií finanční prostředky a že by 
nemohl zabezpečit sportovce

– já nejsem příznivec hazardu, nicméně ty příjmy tady jsou, jsou 
transparentně vydávány



21. října 2013
• primátor Ing. Lajtoch

– minulý týden jsem seděl s ředitelem policie ČR Olomouckého kraje a 
s vedoucím odboru tady na Přerovsku a ptal jsem se na záležitost 
bezpečnost, bylo mi řečeno, že situace je standardní tak, jak v minulosti, 
spíš klesá kriminalita i ke vztahu k automatům na území města

– ano, je určitý problém v těch lokalitách kolem Škodovy ulice atd., ale 
policie tvrdí, že to má zmonitorováno a že ta situace je stabilizována

– zrušila se herna v blízkosti ZŠ Trávník, má tam být cukrárna, takže určitý 
pokles je, myslím, že pokles nastal od r. 2008 i ty změny, které nastaly, aby 
tam nešly reklamy, aby nelákaly hráče, aby prostě zůstaly herny jenom 
uzavřené

– myslím si, že jsme pro to udělali hodně a některá města se podle nás učí 
a upravují si i OZV



Počet heren



Počet heren
2014 / 2009

74,6%



Automaty celkem



Automaty celkem
2014 / 2009

94,1%



Počet obyvatel na 1 automat



Počet obyvatel na 1 automat
(46 254 obyvatel)                2009 / 2014           (44 789 obyvatel)

97,2%



Počet VHP



Počet VHP
2014 / 2009

13,2%



Počet JTHZ (VLT)



Počet JTHZ (VLT)
2014 / 2009

216,9%



zdroj: aktualne.cz



Počet obyvatel na 1 VLT
Průměr celá ČR (zdroj: prvnizpravy.cz) 172

Olomouc 76

Přerov 81

Ostrava 95

Plzeň 103

Pardubice 112

Liberec 121

Brno 135

Praha 148

Hradec Králové 183



Národní protidrogový koordinátor
• V riziku vzniku problémového hraní se pohybuje kolem 5 % 

obyvatel České republiky ve věku 15-64 let. To odpovídá více 
než 350 tisícům obyvatel naší země. Z toho je patologických 
hráčů zhruba 0,6 %, což znamená 42 tisíc lidí.

• Nejméně tři pětiny obcí, které mají na svém území ghetto, 
zároveň trápí hazard – což je v kontextu dalších problémů, 
které se tam hromadí, jako jsou dluhy, nezaměstnanost nebo 
problémy s bydlením… velmi závažné zjištění.



Fakulta sociálních věd UK
• Ze studie o narůstajícím objemu hazardu v ČR provedené 

Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy vyplývá, že v 
přepočtu na jednoho obyvatele, a to včetně dětí a 
mladistvých, se u nás prosází přes 12 tisíc korun na hlavu 
ročně.

• V průměru je podle studie návratnost vložených peněz 75 %, 
tzn. každý Čech hypoteticky prohraje přes tři tisíce ročně.



Hazard je sociální zlo
• Hazardní hry jsou sociální zlo, které zasahuje všechny vrstvy české 

společnosti, včetně dětí. 
• Podle studie ESPAD hraje na hazardních automatických přístrojích 

téměř denně 1,1 % českých chlapců ve věku 16 let a zkušenost 
s hazardem před 18. rokem věku uvedlo 32 % patologických hráčů.

• Sociolog Ivan Gabal hovoří o sekundárním zdanění chudých, kdy se 
podstatná část sociálních dávek přesype do kapes soukromých 
osob. "V ghettech vzniká vlastní svět černé ekonomiky - lichva, 
prostituce, kriminalita a hazard“
ESPAD = Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách



Analytická část

Strategický plán města Přerova
• Největším problémem, který se na poli závislostí v romských 

sociálně vyloučených lokalitách a obecně mezi Romy ve městě 
Přerově objevuje, je hra na výherních automatech a s tím spojené 
gamblerství.

• Statutární město Přerov vydalo obecně závazné vyhlášky, jež ve 
městě částečně regulují možnosti hraní na výherních automatech, 
na druhou stranu ale tuto problematiku neřeší důsledně a 
komplexně, takže se zde nepodařilo tento nežádoucí sociálně 
patologický jev odstranit.



Herny v Las Přerov
název ulice

VHP      
2009

VHP      
2014

JTHZ        
2009

JTHZ        
2014

poznámka

BUFET - I.NÁST. ČD Husova 5 4   5 lze provozovat jen "VHP"

DUKLA Optiky 2     3 nepovoleno vyhláškou

HERNA 007 (MELOUN) Brabansko 8   6 17 nepovoleno vyhláškou

KOTELNA Kozlovská 9   15 10 nepovoleno vyhláškou

LUMÍR Komenského 4   2 7 nepovoleno vyhláškou

TRUMF Trávník 8   6 7 nepovoleno vyhláškou

TRIBUNA Sokolská       1 nepovoleno vyhláškou

U HROCHA nám. T.G.M. 4     3 nepovoleno vyhláškou

VIKTORIA Alšova 2   1 3 nepovoleno vyhláškou

  Wilsonova       1 nepovoleno vyhláškou



Herny v Las Přerov
název ulice

VHP      
2009

VHP      
2014

JTHZ        
2009

JTHZ        
2014

JTHZ                            
Rozdíl 2014 – 2009

U MADONY nám. Svobody 11   27 53 26

BONVER Husova 6   15 42 27

GAMA Havlíčkova 22   12 29 17

U NELLY Vsadsko 10 5 7 27 20

POD SKALKOU Tyršova 14   7 25 18

NOVOGAME Nádražní 13   21 24 3

MACAO Čechova 13 5 4 21 17

PENALTA Na odpoledni 10   6 21 15

BONUS Čechova 11 5 8 18 10

DONA Čechova 5 1 2 18 16



Herny v Las Přerov
název ulice

VHP      
2009

VHP      
2014

JTHZ        
2009

JTHZ        
2014

JTHZ                            
Rozdíl 2014 – 2009

ALFA Za mlýnem 7   4 18 14

ESO Wilsonova 10   8 18 10

SOKOLOVNA Brabansko 10 3 12 17 5

S-CLUB Husova 12 1 4 17 13

MONACO Čechova 9 2 7 16 9

OMEGA Palackého 9   4 16 12

KOLOSEUM
tř. gen. 
Janouška

9 2 2 14 12

BROOKLYN Mostní 7   7 13 6

FORMULE Svisle 10   4 13 9

EL RANCHO Wilsonova 4   4 11 7



Herny v Las Přerov
název ulice

VHP      
2009

VHP      
2014

JTHZ        
2009

JTHZ        
2014

JTHZ                            
Rozdíl 2014 – 2009

LUCKY Jateční 8 4 6 10 4

NA JIŽNÍ Jižní čtvrť III 1   9 9 0

EVROPA Kramářova 7 3   8 8

TEMPO Kramářova 4 1 4 8 4

HERNA HANÁ Želatovská 4 2 2 6 4

TIPGAMES Jateční 4   6 6 0

ATLANTIS Velká Dlážka 8 1   5 5

JOKER BAR Blahoslavova 6   11 5 -6

U VÝSTAVIŠTĚ U výstaviště 5     4 4

MARACANA Škodova 9 7   3 3



Herny v Las Přerov
název ulice

VHP      
2009

VHP      
2014

JTHZ        
2009

JTHZ        
2014

JTHZ                            
Rozdíl 2014 – 2009

BORA Prostějovská 6   2 1 -1

KUŽELNA Kopaniny 2 2     0

U MARY Škodova 5 2     0

ORLICE Jungmannova 1 1     0



Osvěžme Přerov
Hlasujme PRO

Obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování loterií 
a jiných podobných her na celém území města
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