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Pořadové číslo:  18/4 

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 05.06.2013 

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční  

dne 17.06.2013 

Předkladatel:  Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor 

Zpracovatel:  OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky 

Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy 

Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního 

Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů 

 HANA KLIKOVÁ, referent oddělení místních příjmů 

Název materiálu: 

Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška   

č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 

hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

schvaluje nevydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2013, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 

hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012.  

Odpovídá: Rada města Přerova 

Termín: 15.07.2013 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Materiál bude předmětem jednání 67. schůze Rady města Přerova, která se uskuteční dne 

12.06.2013. Stanovisko bude sděleno na jednání Zastupitelstva města Přerova.  

 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle návrhu  

na usnesení. 
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Odbor vnitřní správy, oddělení právní 

Oddělení právní odboru vnitřní správy konstatuje, že návrh obecně závazné vyhlášky, kterou 

se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 

provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 ve 

znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, je v souladu se zákonem. Je však zřejmé, že tento 

návrh obecně závazné vyhlášky nekonvenuje se snahou statutárního města Přerova 

postupnými kroky regulovat provozování loterií a jiných podobných her na svém území  

a snižovat počet lokalit, v nichž lze loterie a jiné podobné hry provozovat. Vzhledem k této 

skutečnosti doporučuje Odbor vnitřní správy, oddělení právní Zastupitelstvu města Přerova 

schválit usnesení dle návrhu na usnesení.  
 

 

Důvodová zpráva: 

Odboru ekonomiky byl pod č.j. MMPr/032611/2013/KP postoupen dopis od společnosti 

BONVER WIN a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, adresovaný Radě města Přerova  

a Zastupitelstvu města Přerova. Společnost v něm informuje o výši příjmů odvedených 

formou loterní daně z povolených technických herních zařízení na území města (jedná se 

např. o výherní hrací přístroje, interaktivní terminály, rulety, apod.). Současně žádá 

Zastupitelstvo města Přerova o přehodnocení stávajícího stavu k provozování loterií na území 

města Přerova a možnou úpravu Obecně závazné vyhlášky 3/2012, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné 

podobné hry, neboť „omezující“ vyhláška  bude dle jejich názoru poškozovat jak provozní 

ekonomické zájmy  společnosti, tak i výši příjmů odvedených společností z loterní činnosti. 

 

Společnost požaduje rozšíření počtu míst o další 2 – 3  místa. Jedná se o Hernu bar 007, 

Brabansko 568/1 a Bar LUMÍR, Komenského 840/15, případně Hernu BONVER, 

Husova 1183/5, které byly zrušeny k 01.09.2012 nabytím účinnosti výše citované 

vyhlášky.  

 

Seznam provozoven, v nichž  má společnost v současné době povoleno provozování loterií  

a jiných podobných her na území města Přerova: 

 

 Herna bar SOKOLOVNA, Brabansko 566/2 – tato adresa je vyhláškou povolena 

k provozování loterií a jiných podobných her, 

 Herna BINGO, Kramářova 1172/17 -  tato adresa je vyhláškou povolena 

k provozování loterií a jiných podobných her, 

 TIPSPORT BAR, Jateční 1901/11 - tato adresa je vyhláškou povolena 

k provozování loterií a jiných podobných her, 

 Herna DONA, Čechova 1672/14 - tato adresa je vyhláškou povolena k provozování 

loterií a jiných podobných her, 

 Herna bar BONUS, Čechova 1692/12 - tato adresa je vyhláškou povolena 

k provozování loterií a jiných podobných her, 

 CLUB BONVER, Husova 1183/6 -  tato adresa je vyhláškou povolena k provozování 

loterií a jiných podobných her, 

 Herna BONVER, Husova 1183/5 – uvedené číslo orientační je zřejmě omyl,  

 Herna bar MONACO, Čechova 1159/13 -  tato adresa je vyhláškou povolena 

k provozování loterií a jiných podobných her, 

 Herna bar EL RANCHO, Wilsonova 220/1 -  tato adresa je vyhláškou povolena 

k provozování loterií a jiných podobných her.  
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Regulace míst na území města Přerova 

 

1)  

Novelou zákona č. 300/2011 ze dne  06.09.2011 došlo k právní úpravě ustanovení  

§ 50 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále je“zákon o loteriích“), která umožnila obcím obecně závaznou vyhláškou 

regulovat, či úplně zakázat provozovávání loterií na celém svém území:  

 

„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 

provozovávány pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na 

kterých místech a v jakém čase je obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her 

zakázáno, nebo úplně zakázat provozovávání uvedených loterií a jiných podobných her na 

celém území obce“.  

 

Na základě výše uvedené novely vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 12.12.2011  

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být  provozovány 

loterie a jiné podobné hry, s účinnosti od  01.01.2012, přičemž došlo ke zrušení původní 

obecně závazné vyhlášky, která byla vydána dne 02.02.2009 a  jejímž cílem bylo již v té době 

zastavit růst počtu provozoven na území města. Smyslem nové vyhlášky bylo jednak reagovat 

na změny v pojmosloví v oblasti loterií, ke kterým došlo  dle novely zákona o loteriích, tak 

další regulací snížit počet míst, na kterých mohou být loterie a jiné hry provozovány.  

Z původních 52 míst,  kde do té doby bylo možno provozovat výherní hrací přístroje, 

interaktivní videoloterní terminály a jiná technická herní zařízení,  došlo ke snížení počtu míst 

na 46. Současně došlo i k rozčlenění míst v příloze vyhlášky na herny a ostatní  provozovny 

z hlediska zákonné možnosti provozu jednotlivých druhů loterií.  

 

2) 

Dne 16.04.2012 Zastupitelstvo města Přerova vydalo další „regulační“ vyhlášku s účinností  

od 01.09.2012, a to Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné 

podobné hry. Touto vyhláškou tak v krátké době došlo k další regulaci, a to v místech,  

kde provozovny jsou umístěny v blízkosti školských zařízení. Regulace se týkala 9 

provozoven, přičemž došlo ke snížení jejich počtu na 39 provozoven a počet míst provozoven 

tj. adres, kde je možné od 01.09.2012 provozovat loterie a jiné podobné hry na 38 (adresy 

dvou heren jsou totožné – na adrese Škodova 752/1 je herna U MARY  a herna 

MARACANA). 

 

 

 

 

Dne 11. dubna 2013 vyhlásil Ústavní soud nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13, v němž zrušil čl. II   bod 

4 (přechodné ustanovení) zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,  

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,  a další související 

zákony, jímž zákonodárce odložil pravomoc obcí regulovat umístění tzv. interaktivních 

videoloterních terminálů (dále jen „IVT“) na svém území, a to až do konce roku 2014. 

Ústavní soud tak navázal na svou předchozí judikaturu v níž potvrdil, že rozhodování o tom, 

zda a kde se mohou na území obce vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her 

(včetně IVT), je otázkou místního pořádku a jako takové spadá do samostatné působnosti 

obcí, přičemž regulace těchto záležitostí je obcím ústavně garantována.  V této souvislosti 
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podotýkáme, že Ministerstvo financí s ohledem na výše uvedený nález Ústavního soudu a dle 

43 odst. 1 loterního zákona již zahajuje správní řízení ve věci zrušení povolení k provozování 

IVT v místech, kde je provoz těchto zařízení obecně závaznými vyhláškami zakázán.  

 

 

V současné době je na území města Přerova celkem 63 výherních hracích přístrojů, počet 

povolených jiných technických herních zařízení činí 568 ks.   

 

       

Záměrem města Přerova je regulovat provozování loterií a jiných podobných her  

na svém území a snižovat počet lokalit, v nichž lze loterie a jiné podobné hry 

provozovat, přičemž k této regulaci dochází již od roku 2009. Odbor ekonomiky proto 

nedoporučuje žádosti společnosti BONVER WIN a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava 

vyhovět.  

 
 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…/2013, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška  č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné 

podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012  

 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  

č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 

hry  

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být 

provozovány loterie a jiné podobné hry  

 

 

 

 


