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1. NÁRODNÍ PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR K REGULACI 
HAZARDU V ČESKÉ REPUBLICE

Z předběžných výsledků studie o vlivu hazardu, kterou připravuje tým pod národním protidrogovým 
koordinátorem Jindřichem Vobořilem, vyplynulo, že přestože se nabídka technických zařízení v České 
Republice v posledních letech snižuje, je na našem území přes 70 tisíc technických zařízení, což dělá zhruba 7,5 
přístroje na tisíc obyvatel ČR. V jiných zemích podobný počet připadá běžně na desetitisíce obyvatel. Velkou 
většinu z toho počtu tvoří interaktivní videoloterní terminály, které představují z hlediska zdravotních a 
sociálních dopadů vysoké riziko. S hraním těchto sázkových her souvisí rizikové formy hraní a psychiatrická 
diagnóza patologického hráčství. Podle poslední celopopulační studie v ČR, realizované Národním 
monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, se v riziku problémového hraní objevuje zhruba 5 % 
obyvatel České republiky ve věku 15 – 64 let. Tento odhad odpovídá zhruba 350 tisícům obyvatel naší země. Z 
toho se v pásmu vysokého rizika nachází 0,6 %, což odpovídá zhruba 42 tisícům osob. Mezi negativní sociální 
dopady hraní u těchto osob patří zejména vysoké finanční dluhy nejen samotných hráčů, ale často také jejich 
rodin. Fenomén patologického hráčství je pro systém pomoci dosud relativně skrytý, navíc odborných služeb a 
programů specializovaných na pomoc patologickým hráčům je v ČR výrazný nedostatek.

"V roce 2011 bylo v Rakousku 0,7 zařízení na tisíc obyvatel, v Německu 2,9, v Polsku 0,4 a v Maďarsku 0. 
Uvádíme pouze geograficky nejbližší země, mnohonásobně nižší čísla lze najít napříč celou EU," vypočítává 
Vobořil.

Hazard v Evropě

(Euromat 2011, data pro ČR 2013 národní protidrogový koordinátor)

Stát Počet herních přístrojů
Počet herních 

přístrojů
na tisíc obyvatel

Česká republika 70 000 7,5

Itálie 415 500 6,8

Dánsko 28 300 5

Španělsko 228 400 4,8

Německo 242 200 2,9

Velká Británie 180 100 2,9

Rumunsko 46 800 2,2

Bulharsko 16 600 2,2

Chorvatsko 8 600 1,9

Rakousko 6 100 0,7

Švédsko 6 500 0,7

Polsko 14 500 0,4

Nizozemí 36 000 0,1

Řecko 0 0

Maďarsko 0 0

Francie 0 0
Zdroj: Aktuálně.cz 

"Je to taková česká pseudotolerance k podobným věcem, mentalita 'nehas, co tě nepálí'. Čech si řekne: Když 
jsou lidi slaboši, tak ať přijdou třeba o všechno, nás to přece nemusí zajímat," říká Jindřich Vobořil v 
rozhovoru pro Aktuálně.cz.



Herny vysávají česká ghetta

Kromě počtu automatů je Česko ve srovnání se zahraničím unikátní právě v tom, že řada heren se nachází 
přímo v ghettech nebo jejich okolí.

Zkušenosti ze srovnatelných evropských zemí přitom varují, že pro sociálně slabé jsou nabídky heren obzvláště 
nebezpečné. Vedou k prohlubování problémů v ghettech. 

"Byli jsme například v Dijonu a tamní starosta se normálně smál, jak si to představujeme, jak chceme vůbec 
řešit nějakou sociální problematiku. Řekl nám, že pokud necháme v sociálně vyloučených lokalitách automaty, 
nikdy nic nevyřešíme," popisuje zahraniční pohled někdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

Z předběžných výsledků studie o vlivu hazardu vyplývá, že nejméně tři pětiny obcí, které mají na svém území 
ghetto, zároveň trápí hazard.

"Zjistili jsme, že výskyt provozoven s hazardními hrami je v sociálně vyloučených lokalitách běžný. V kontextu 
dalších problémů, které se tam hromadí, jako jsou dluhy, nezaměstnanost nebo problémy s bydlením, to 
vnímáme jako problém středně závažný," uvedl Vobořil.

Černá ekonomika - lichva, prostituce, kriminalita a hazard

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," myslí si Gabal.

Ne vždy ale za neutěšenou situaci mohou obce. Radnice totiž dlouhé roky měly jen omezené možnosti, jak se 
proti hazardu v sociálně vyloučených lokalitách bránit. Mohly zakázat provozovny klasických automatů, 
ministerstvo financí ale mohlo povolit neomezený počet videoloterijních terminálů.

Od letošního jara ale mohou místní samosprávy loterie ze svého území zcela vykázat.

Rozšíří se černý hazard? Radnice se bojí, policie ne!

Když zrušíme všechny legální herny, povede to ke vzniku černého hazardu a větší kriminalitě. Tak argumentuje 
řada pražských starostů, kteří se rozhodli, že na svém území povolí až desítky heren.

"Plošné zrušení hazardu by velmi pravděpodobně mělo za důsledek vznik černých heren, o kterých by nikdo 
neměl přehled a nad kterými by nebyla žádná kontrola. Takový krok by mohl vést k eskalaci negativních jevů a 
zhoršení bezpečnostní situace na našem území," říká například starosta Prahy 7 Marek Ječmének (ODS).

"V místech, kde se zruší herny, klesá trestná činnost a ohlasy máme pozitivní. Černé herny se objevují 
minimálně," uvedla za pražskou policii mluvčí Eva Kropáčová.

Podle Matěje Hollana z občanského sdružení Brnění, které se regulací hazardu dlouhodobě zabývá, je to právě 
velké množství legálních heren, které černý hazard umožňuje.

"Ty srandovní černé herny, provozované za bílého dne na hlavních městských třídách, jsou možné jen proto, 
že je u nás tolik těch takzvaně legálních. Argumentu, že za černé herny může „prohibice", když přitom černé 
herny vznikají pouze tam, kde pro ty oficiálně povolené už není k hnutí, může uvěřit jen politik, který potřebuje 
jakýmkoliv způsobem existenci heren na území obce ospravedlnit," myslí si Hollan.

Zastupitelé Prahy 3 za ŽNS navíc připomínají, že problémy s černým hazardem má řešit policie a nikoli 
povolené herny. "Argument, že nám 7 kasin má pomáhat dohlížet na černé herny, je nepřijatelný, obec si nesmí 
zahrávat se spoluprací s hazardní mafií žádným způsobem," dodává Stropnický.

Policisté už podle nich prokázali, že si s ilegálním hazardem poradit dokážou, například když se v městské části 
nedávno objevily herny fungující nelegálně pod statutem občanského sdružení. To potvrzuje i mluvčí 
Kropáčová: "Můžeme zkontrolovat jakoukoli provozovnu, a pokud zjistíme problémy, zasahujeme."

„Nemyslím si, že by nastal masivní nárůst černého hazardu, že by ty tisíce provozoven nahradily nelegální 
herny. Pokud existuje někde nulová tolerance, stojí docela úsilí tam černé herny udržet. Policie navíc podle mě 
má vůli nelegální hazard ohlídat, takže bych se nebál. Nicméně radnicím rozumím, i jedna nebo dvě černé 
herny pro politika mohou být veřejný problém. Vadí mi ale, že současná debata o černých hernách celý 
problém hrozně zužuje. Tady přece existují lidé, kteří mají vážný problém se závislostí. Z tohoto pohledu to 
nemůže být jen technická debata o počtu automatů a legálních nebo nelegálních hernách.“ Jindřich Vobořil, 
národní protidrogový koordinátor.



Případný vznik nelegálních heren nepovažuji ani za zásadní důvod, proč dostupnost legálních hazardních her 
nesnižovat, a jsem přesvědčen, že tento hypotetický aspekt nemůže být tím hlavním argumentem při hledání 
správných regulativních opatření,“ doplňuje Jindřich Vobořil.

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/regulace-hazardu-v-ceske-republice-110957/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=790105
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=786457
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=789518



2. PRÁVNÍ RÁMEC NAVRHOVANÉ VYHLÁŠKY

2.1. Ústavní soud vyhověl komunální ústavní stížnosti města Klatovy proti nečinnosti 
ministerstva financí ve věci přezkumu vydaných povolení k provozu VLT  - 20. května 
2013

Ústavní soud, Brno, TZ 29/13

Ústavní soud dnes vyhlásil nález sp. zn. IV. ÚS 2315/12, kterým navázal na své nedávné rozhodnutí, jímž 
potvrdil pravomoc obcí regulovat na svém území provozování interaktivních videoloterijních terminálů (VLT) 
a zrušil přechodné ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. 

Ústavní soud ve svém dnešním rozhodnutí potvrdil, že ministerstvo financí mělo a má povinnost zahájit 
přezkumná řízení podle § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“) v případě těch svých rozhodnutí, která se dostala do rozporu 
s obecně závaznými vyhláškami obcí, v nichž obce realizovaly pravomoc k omezování provozu hazardu 
na svém území. 

K tomuto postupu ostatně Ústavní soud vyzval ministerstvo již ve svých nálezech vydaných v polovině 
roku 2011, v nichž se zabýval – tehdy z podnětu ministerstva vnitra – pravomocí obcí k regulaci provozování 
loterijních terminálů poprvé. Již tehdy Ústavní soud konstatoval, že § 43 odst. 1 loterijního zákona jednoznačně 
stanoví povinnost zrušit vydané povolení, nejen tehdy, kdy dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by 
nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit, ale i tehdy pokud tyto okolnosti nastanou až v
průběhu provozování povoleného zařízení. Takovými okolnostmi je nepochybně také existence obecně 
závazné vyhlášky obce, která umístění zařízení na svém území omezí. 

Z toho důvodu nelze hovořit o legitimním očekávání provozovatelů těchto zařízení, neboť ti si museli být již v
okamžiku žádosti o povolení vědomi toho, že ke zrušení vydaného povolení může dojít v podstatě kdykoli 
(nastanou-li okolnosti vylučující existenci povolení). Tento výklad dle Ústavního soudu reflektuje i názor, který 
v jeho judikatuře rovněž zazněl, totiž že provozování těchto výherních zařízení se nachází na samém okraji 
společensky akceptovaných aktivit, neboť je doprovázeno negativními vedlejšími jevy jako je patologické 
hráčství, kriminalita a další sociální problémy, které obtěžují život obyvatel obcí a narušují veřejný pořádek. Tím 
je ospravedlněn zásah do práva podnikat a vykonávat jinou výdělečnou činnost v podobě zrušení již vydaného 
povolení.

Ústavní soud proto uzavřel, že ministerstvo financí svým odmítavým postojem ve vztahu k zahájení 
přezkumných řízení porušilo právo města Klatovy na samosprávu garantované čl. 8 a 100 odst. 1 Ústavy ČR, 
a navíc tím, že nerespektovalo předchozí nálezy Ústavního soudu, porušilo i čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR. Ústavní 
soud nyní ministerstvu výslovně přikázal, aby přezkumná řízení zahájilo. Byť tento výrok se týká pouze těch 
rozhodnutí, jež se dotýkají města Klatovy, názor Ústavního soudu, ostatně již vyjádřený opakovaně, dopadá též 
na situace ostatních obcí, které se ocitají ve stejném postavení jako stěžovatelské město. Ostatně Ústavní soud 
vede obdobná řízení o komunálních stížnostech měst Židlochovice a Frýdlant na Ostravicí, v jejichž případě 
lze očekávat, že rovněž velmi brzy budou vydána konečná rozhodnutí.

Celý text nálezu http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/4-2315-12-Klatovy.pdf

Ivo Pospíšil

generální sekretář Ústavního soudu

2.2. Ústavní soud dnes vyhlásil nález, jímž potvrdil pravomoc obcí regulovat provozování 
hazardu na svém území - 11. dubna 2013

Ústavní soud, Brno, 11. dubna 2013, TZ 19/13

Ústavní soud dnes vyhlásil nález sp. zn. Pl. ÚS 6/13, kterým vyhověl návrhu města Klatovy na zrušení 
přechodného ustanovení zákona č. 300/2011 Sb., jímž zákonodárce odložil v rozporu s ústavně garantovaným 
právem obcí na samosprávu pravomoc obcí regulovat umisťování tzv. interaktivní videoloterijních terminálů 
na svém území, a to až do konce roku 2014.

Ústavní soud již v minulosti potvrdil tuto pravomoc obcí v několika nálezech, v nichž posuzoval návrhy 
ministerstva vnitra na zrušení obecně závazných vyhlášek obcí, které zakazovaly či omezovaly umisťování 
hracích přístrojů na území obce (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 29/10, Pl. ÚS 56/10 a Pl. ÚS 22/11). Již v těchto 



nálezech Ústavní soud vyzval ministerstvo financí, které dle loterijního zákona vydává povolení k provozování 
těchto přístrojů, aby tato povolení přezkoumalo a respektovalo přitom právě ustanovení obecně závazných 
vyhlášek obcí. Ústavní soud rovněž již v těchto nálezech konstatoval, že vydaná povolení zřejmě nemohla 
zakládat legitimní očekávání provozovatelů herních zařízení, neboť ti museli počítat v podstatě kdykoliv s revizí 
povolení, což deklarovalo ustanovení § 43 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“).

Zákonodárce však v podstatě ve stejnou dobu, kdy došlo k vydání těchto nálezů, přijal nyní zrušenou právní 
úpravu, kterou odložil účinky obecně závazných vyhlášek obcí, a to do konce roku 2014.

Ústavní soud označil napadenou právní úpravu za rozpornou s právem obcí na samosprávu, přičemž účely, 
které tato právní úprava sledovala (údajné řešení intertemporálního problému a ochrana legitimního očekávání 
provozovatelů herních zařízení, kteří by mohli zahájit vůči státu arbitrážní řízení pro porušení závazku ČR 
ochránit investice), charakterizoval jako nelegitimní. Ústavní soud konstatoval, že žádný intertemporální 
problém, který by bylo třeba řešit danou úpravou, neshledal. Obce pravomoc k regulaci totiž měly již podstatně 
dříve, což potvrdily i předchozí nálezy Ústavního soudu, které tuto pravomoc zpětně pouze deklarovaly. Pokud 
jde o ochranu investic a hrozbu arbitráží, vyšel Ústavní soud z přesvědčení, že § 4 odst. 4 loterijního zákona 
zřejmě vylučuje, aby se provozovatelem herních zařízení stal subjekt se sídlem mimo území ČR, nebo 
s majetkovou účastí jiného zahraničního subjektu.

Pro úplnost je třeba dodat, že po vyhlášení tohoto plenárního nálezu bude Ústavní soud pokračovat v řízeních 
o komunálních ústavních stížnostech města Klatovy, ale též obdobných stížnostech měst Židlochovice 
a Frýdlant nad Ostravicí, které směřují proti nečinnosti ministerstva financí, pokud jde o zahájení řízení, v němž 
by ministerstvo posoudilo soulad již vydaných povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí.

Celý text nálezu 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2013_04_11_aktualita.p
df

Ivo Pospíšil

generální sekretář Ústavního soudu

2.3. Zpráva na územní samosprávu vyplývá právo obcí spolurozhodovat o umístění heren -
7. září 2011

Ústavní soud, Brno, 7. září 2011 – TZ 38/11

Ústavní soud zamítl dnešním nálezem návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Františkovy Lázně č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, 
a důrazně konstatoval, že z ústavně zaručeného práva obcí na územní samosprávu vyplývá, že obce nemohou 
být zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejich území 
vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické 
uspořádání.

Napadená obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně stanovovala, že hrací zařízení mohou být 
na území města provozována pouze na jednom místě, v objektu stávajícího kasina. Obec se opírala o pravomoc 
podle § 10 písm. a) zákona o obcích, podle něhož může obec k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou 
vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti 
zakázány.

Ústavní soud zdůraznil, že obce snažící se regulovat hazard na svém území nepochybně sledují legitimní cíl, 
neboť „loterie a jiné podobné hry se vyskytují převážně na okraji společensky akceptovaných aktivit.“ Ústavní 
soud k tomu poznamenal, že fenomén tzv. patologického hráčství se v dnešních společenských poměrech 
vyskytuje stále častěji a že „herny, lákající k okamžitým a zdánlivě snadným výhrám, se staly typickým koloritem 
nejen předměstí českých měst, ale už i jejich center a center menších obcí, a se všemi navazujícími společensky 
škodlivými aktivitami představují ohrožení veřejného pořádku a pokojného soužití v obci.“.

Ústavní soud dále dovodil, že pravomoc regulovat místní záležitosti veřejného pořádku je „územní samosprávě 
bytostně vlastní“, což znamená, že tato oblast z povahy věci spadá do sféry územní samosprávy a územní 



samosprávné celky nemohou být zcela zbaveny možnosti uplatňovat svou politickou vůli a podílet se 
na veřejnoprávní regulaci jevů v těchto oblastech se vyskytujících, nemá-li se stát ústavní garance práva 
na územní samosprávu prázdnou proklamací. „Nelze proto připustit takový výklad, který by ve svém důsledku 
vedl k popření ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že by 
obce byly zbaveny možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde se mohou na jejím 
území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické 
uspořádání.“.

Ke svému nálezu z června t. r. týkajícího se tzv. chrastavské vyhlášky o regulaci hazardu, v němž Ústavní soud 
opřel pravomoc obcí jen o § 10 písm. d) zákona o obcích a jeho prostřednictvím ze speciálního zmocnění 
v zákoně o loteriích, dodal dnes Ústavní soud, že již není podstatné, zda obce opírají svou pravomoc regulovat 
provozovny loterií a heren o zvláštní zákon ve smyslu § 10 písm. d) zákona o obcích (tj. o zákon o loteriích), 
či zda se bude opírat o generální klauzuli § 10 písm. a) zákona o obcích za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku. A to právě z toho důvodu, že ani speciální právní úprava v zákoně o loteriích 
nemůže obce pravomoci spolurozhodovat o těchto otázkách zcela zbavit, neboť jinak by se zcela vyprázdnila 
ústavní garance práva obcí na samosprávu. Na adresu platného loterijního zákona, jak je převážně aplikován, 
Ústavní soud na okraj poznamenal, že sám v tomto směru vyvolává pochybnosti o svém souladu s ústavou.

V tomto kontextu znovu jako v červnu v chrastavském nálezu Ústavní soud upozornil, že „jakmile 
Ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno 
ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona,“ 
jež umožňuje zrušit již vydaná povolení. „Pokud tak Ministerstvo financí nepostupuje, ... zasahuje do ústavního 
práva na územní samosprávu obcí.“, dodal Ústavní soud.

Řízení bylo vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 56/10. Soudkyní zpravodajkou byla Michaela Židlická. Nikdo ze soudců 
Ústavního soudu neuplatnil k nálezu odlišné stanovisko.

Plné znění nálezu 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2011_09_07.pdf

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu

2.4. Obec je oprávněna regulovat umístění videoloterijních terminálů na svém území -
14. června 2011

Ústavní soud, Brno, 14. června 2011 – TZ 33/11

Ústavní soud zamítl návrh Ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Chrastava o regulaci umístění videoloterijních terminálů (ILV) ve městě. Ústavní soud dospěl k závěru, že je 
přípustné, aby obec regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění interaktivních videoloterijních systémů, 
k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního zákona.

Navrhovatel – Ministerstvo vnitra – je toho názoru, že město Chrastava vydáním obecně závazné vyhlášky 
města č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály, 
porušilo svoji věcnou působnost ve smyslu § 10 písm. d) obecního zřízení ve spojení s § 50 odst. 4 loterijního 
zákona. Navrhovatel je přesvědčen, že ILV představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, která není 
výslovně vyjmenována ve výčtu v § 2 ani v § 17 odst. 1 loterijního zákona, a kterou může ad hoc povolovat 
pouze Ministerstvo financí. Pravomoc obcí regulovat obecně závaznou vyhláškou loterie a jiné podobné hry se 
však vztahuje podle navrhovatele výlučně na hry uvedené v § 2 písm. e) loterijního zákona – výherní hrací 
přístroje (VHP), nikoli ILV. Případným povolováním ILV a ukládáním pokut by se podle navrhovatele město 
Chrastava dopustilo jednání, které je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a jeho vyhláška je tedy v rozporu 
s ústavním pořádkem.

Zatímco navrhovatel je názoru, že tzv. interaktivní videoloterijní terminály nesplňují zákonnou definici 
výherního hracího přístroje, a tudíž obec není oprávněna v obecně závazné vyhlášce regulovat jejich 
provozování, město Chrastava ve svém vyjádření trvá na tom, že videoloterijní terminály jsou určitým typem 
výherních hracích přístrojů.

Ústavní soud dospěl k závěru, že obec je oprávněna regulovat umístění ILV na svém území a nálezem ze dne 
14. června 2011 zamítl návrh Ministerstva vnitra, které navrhovalo zrušení obecně závazné vyhlášky města 
Chrastava. Ústavní soud je přesvědčen, že snaha města o regulaci umístění videoloterijních terminálů 



nezasahuje do kompetencí Ministerstva financí a je proto přípustné, aby obec, pociťuje-li takovou místní 
potřebu, regulovala obecně závaznou vyhláškou umístění těchto videoloterijních terminálů na území města. 
Ústavní soud shledal, že regulace umístění ILV spadá do normotvorné působnosti obcí, a to dle ustanovení 
zvláštního zákona, jak má na mysli i § 10 písm. d) zákona o obcích, a uplatnění takové pravomoci a působnosti 
obcí proto nepředstavuje dle názoru Ústavního soudu nezákonný zásah do výkonu státní moci, resp. státní 
správy. „Pravomoc obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na nichž mohou být vidoeloterijní 
terminály v obci provozovány, nikterak nezpochybňuje pravomoc Ministerstva financí vydávat rozhodnutí 
o povolení dle § 50 odst. 3 loterijního zákona,“ uvádí Ústavní soud v nálezu.

Plné znění nálezu 
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Aktualne_prilohy/2011_06_14.pdf

Jana Pelcová, tisková mluvčí



3. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY MĚSTA

Rozpočtové příjmy města v roce 2011

 Správní poplatky
Rozpočet …………………………………………………………1 944 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….1 667 325 Kč

 Odvod výtěžku z provozování loterií 
Rozpočet …………………………………………………………1 450 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….1 450 528 Kč

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Rozpočet …………………………………………………………6 360 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….8 730 604 Kč

K 31.12.2011 bylo provozováno celkem 99 ks výherních hracích přístrojů a 445 ks jiných technických 
herních zařízení.

Rozpočtové příjmy města v roce 2012

 Správní poplatky
Upravený rozpočet ….……………………………………………   265 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….   188 000 Kč

 Odvod výtěžku z provozování loterií 
Upravený rozpočet ……….………………………………………   803 000 Kč
Plnění …………………………………………………………….   803 772 Kč

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Upravený rozpočet ……….……………………………………   2 000 000 Kč
Plnění …………………………………………………………    2 076 846 Kč

 Odvod z výherních hracích přístrojů
Upravený rozpočet ….…………………………………………  21 276 600 Kč

      Plnění …………………………………………………………   31 333 107 Kč

K 31.12.2012 bylo provozováno celkem 72 ks výherních hracích přístrojů a 680 ks jiných technických 
herních zařízení.



Rozpočtové příjmy města v roce 2013

 Správní poplatky

Upravený rozpočet …………..…………………………………….   100 000,00 Kč
Plnění k 07.10.2013 ………………………………………………      79 000,00 Kč

 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Upravený rozpočet ……..…………………………………………. 1 305 000,00 Kč                 
Plnění k 07.10.2013……………………………………………….  5 026 757,00 Kč

 Odvod z výherních hracích přístrojů

Upravený rozpočet …………….………………………………    33 000 000,00  Kč
Plnění k 07.10.2013 ……………………………………………   29 656 330,72  Kč

      
V přehledu není v kolonce upravený rozpočet zapracován návrh rozpočtového opatření, který bude 
projednáván na nejbližším zasedání MZ (RM již materiál RO projednala). Je uveden jen již schválený 
rozpočet. 

Predikce MF ČR na rok 2013 nám není známa (v roce 2012 byla zveřejněna orientační predikce, neboť se 
jednalo o nově zaváděnou „loterní daň“).

K 07.10.2013 je provozováno celkem 58 ks výherních hracích přístrojů a cca 568 ks jiných technických herních 
zařízení.



4. GAMBLING 

Gambling je chorobná závislost na hraní hazardních her, tzn. jedná se o závažnou NEMOC

Gambling způsobuje lidem komplikace jak v oblasti 
pracovní a materiální, tak i v oblasti sociální a 
rodinné. Závislost jako je patologické hráčství je 
podle odborníků srovnatelná se závislostí na drogách 
nebo alkoholu, pouze část postižených ale podstoupí 
léčbu nebo vyhledá odbornou pomoc.

Pro léčbu je nutná naprostá abstinence a 
předpokladem dobré abstinence je nepohybovat se 
v rizikovém prostředí. Rizikové prostředí téměř všude 
– ať už to jsou herny, kasína nebo sázkové kanceláře

www.gambling.podaneruce.cz.

http://www.osbrneni.cz/

http://www.mapyhazardu.cz/

http://www.obcaneprotihazardu.cz/

Prevence – předcházení  následků hazardu 

Patologické hráčství nemá jedinou příčinu. Proto také 
účinná včasná opatření zahrnují více rovin. Prevence 
problémů způsobených hazardní hrou má ovšem širší dosah, nežli jen předcházení patologickému hráčství. Z 
předchozího textu víme, že i obyčejná velká prohra může způsobit spoustu mrzutostí a problémů, i když se 
nejedná o patologické hráčství. Na druhé straně je dobré si uvědomit, že velká výhra nebo sny o ní demoralizují 
a odvádějí člověka od každodenní často skromně placené, ale prospěšné práce.

Prevence problémů způsobených hazardní hrou a alkoholem nebo drogami má mnoho společného. Proto také 
bývá výhodné je spojovat a zasadit do širšího rámce povzbuzování ke zdravému způsobu života.

Co může udělat jednotlivec?

Především sám hazardně nehrát. Může také před hazardní hrou varovat přátelé a známé. To je velmi důležité. 
Právě od vás to možná ten či onen konkrétní člověk přijme lépe než od kohokoliv jiného.

Co mohou udělat rodiče?

Je toho hodně a do značné míry se to kryje se zásadami prevence problémů způsobených alkoholem a drogami. 
Doporučuji proto knihu „ Alkohol, drogy a vaše děti“ (dostupné na www.drnespor.eu). Zde jen v bodech 
připomínám hlavní zásady:

1) Získejte důvěru dítěte, naučte se naslouchat tomu, co říká, věnujte mu potřebný čas.

2) Opatřete si o hazardní hře a jiných návykových rizikách informace, abyste o tom mohli s dítětem 
zasvěceně hovořit. Vyberte si k takové debatě vhodný okamžik.

3) Předcházejte tomu, aby se dítě nudilo. Toho můžete dosáhnout tím, že ho vhodně zaměstnáte v 
rodině, nebo mu najdete dobrou společnost a záliby mimo ni.

4) Stanovte a prosazuje zdravá pravidla. Základním pravidlem pro nezletilé je nikdy a za žádných 
okolností žádná hazardní hra. Za porušení pravidla by měly následovat přiměřené a předvídatelné 
sankce, např. krácení kapesného. Uvedené se samozřejmě týká i alkoholu a drog.

5) Buďte pro dítě dobrým modelem. Dítě vycítí, že i pro vás mají peníze, které jste si poctivě vydělali, 
větší cenu, než kdybyste je někde našli nebo vyhráli. Pokud hazardní hru sám neprovozujete, je to 
výborné. Samo o sobě to ještě dítě zcela nechrání, protože je vystaveno i dalším vlivům.

6) Dítě by mělo vědět, že určité věci prostě musí umět odmítnout. Mezi ně patří i pozvání k hazardní hře. 
O způsobech odmítání už podrobně víme z předchozího textu.

7) Chraňte dítě před nevhodnou společností mimo jiné i tím, že mu najdete vhodné přátele a kvalitní 
záliby.



8) Posilujte zdravé sebevědomí dítěte a oceňujte jeho upřímnou snahu a úsilí. Ukazujte mu jeho dobré 
možnosti.

9) Podle potřeby spolupracujte i s dalšími dospělými, školou, případně odborníky.

10) Jestliže se objeví problémy s hazardní hrou u dítěte, je třeba je energicky zvládnout. Využívejte 
možnosti profesionální konzultace. Čím dříve se začne problém řešit, tím je to snazší.

Co může dělat škola?

Může prosazovat zákaz jakýchkoliv hazardních her ve školní budově a jejím okolí. Učitelský sbor jedné pražské 
školy se velmi tvrdě postavil proti otevření herny v jejím sousedství. Prevenci problémů působených 
hazardními hrami je vhodné zasadit do rámce výchovy ke zdravému způsobu života. Pro normální populaci 
dětí a dospívajících jsou nejúčinnější interaktivní programy, při kterých se dítě učí sociálním dovednostem 
(např. odmítat), relaxaci, kde hledat pomoc pro různé problémy atd. Nabízení pozitivních alternativ k 
rizikovému chování je účinné zejména u dětí a dospívajících se zvýšených rizikem. O jaké pozitivní alternativy 
se bude jednat, záleží na specifických individuálních potřebách. Důležitá je i včas poskytnutá léčba.

Informace o účinných preventivních programech na školách najdou zájemci na www.drnespor.eu.

Co mohou dělat zaměstnavatelé?

Zaměstnanec patologický hráč je něco jako časovaná bomba a může velmi poškodit pověst podniku a způsobit 
velké ekonomické škody. Prevenci a včasné léčbě proto zejména američtí zaměstnavatelé věnují pozornost.
Samozřejmě i v tomto případě se prevence problémů působených hazardní hrou spojuje s prevencí problémů 
působených alkoholem a drogami a s podporováním zdravého způsobu života zaměstnanců. Důležité je 
problém co nejdříve rozpoznat a zprostředkovat léčbu. Poměrně často se používá ultimátum typu „Buď se 
půjdete léčit, nebo dostanete výpověď.“

Co mohou dělat ti, kdo hazardní hru provozují?

Měli by ve vlastním zájmu striktně dodržovat věkovou hranici 18 let. Nic totiž nepoškozuje i tak pošramocenou 
pověst provozovatelů hazardních her jako nezletilí patologičtí hráči. Měli by také umět rozpoznávat patologické 
hráče a doporučit jim léčbu - peníze, které jim do heren přinášejí, jsou totiž ukradené, vypůjčené nebo 
zpronevěřené a jsou zdrojem problémů. Patologický hráč by se měl léčit, ne hrát. Konečně zaměstnanci v 
tomto oboru by zásadně neměli hazardní hru sami hrát. Hrozí jim totiž, ve větší míře než ostatním, nebezpečí 
patologického hráčství.

Co mohou dělat sdělovací prostředky?

Mohou nabízet lepší možnosti trávení volného času, než je hazardní hra a nabízet pozitivní modely lidí, kteří 
mají kvalitní záliby a pro něž je práce důležitá sama o sobě. Média by měla dát prostor i debatě týkající se 
nebezpečí hazardní hry a tomu, jak ho snižovat. Rozhodně by se sdělovací prostředky neměly propůjčit přímé i 
nepřímé reklamě hazardních her.

Co může dělat společnost?

Účinná prevence zahrnuje snižování poptávky po hazardní hře a snižování její dostupnosti. Poptávku lze 
snižovat pomocí účinných programů zahrnujících pokud možno více sektorů (jednotlivec, rodina, vrstevníci, 
škola, pracoviště, sdělovací prostředky atd.). Dostupnost je možné snižovat zákony a omezeními určitých druhů 
hazardní hry a samozřejmě jejich nekompromisním prosazováním. To se u nás v současnosti (2006) neděje. 
Výzkumy prokázaly, že ty státy v USA, které mají přísné zákony omezující hazardní hry, mají o 70 % nižší 
výskyt patologického hráčství v porovnání se státy, které takové zákony nemají (např. Nevada). Reklama 
alespoň těch nejnebezpečnějších forem hazardní hry by měla být zakázána. Význam má i společenské klima -
společnost, která nepovažuje peníze získané jakkoliv za superhodnotu a neoslavuje hromadění peněz a 
riskování, je ve výhodě.

Prevence založená ve společnosti?

Prevence založená ve společnosti (community based prevention) znamená spolupráci různých 
složek společnosti (rodiče, škola, vrstevníci, zdravotníci, úřady, média, soukromý sektor, zájmové a sportovní 
organizace mládeže, pedagogicko-psychologické poradny, církve, svépomocné organizace policie atd.). V 
ideálním případě jsou pak děti a dospívající koordinovaně ovlivňováni z mnoha stran.



Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice. autor desítek publikací a stovek odborných 
článků o léčení návykových nemocí -

Přílohou kniha UŽ JSEM PROHRÁL DOST

http://www.drnespor.eu/addictcz.html



Přerovský hazard 2013

EMR 14

IVT 476

LLS 31

ostatní §50/3 37

Sázkové hry v kasinu 6

TZ - §2 j) 5

Celkový součet 569

Komplexní seznam všech hracích přístrojů a provozovatelů na území města podle aktualizovaného seznamu 
MF ze dne 6.5.2013 viz příloha

K 22.05.2013 je provozováno celkem 60 ks výherních hracích přístrojů a cca 568 ks jiných technických herních 
zařízení.

Přerovský hazard 2012

K 31.12.2012 bylo provozováno celkem 72 ks výherních hracích přístrojů a 680 ks jiných technických herních 
zařízení.

Přerovský hazard 2011

Dle informací z Finančního odboru MMPr evidujeme k 20.9.2011 na území města Přerova 381 interaktivních 
videoloterijních terminálů, 101 výherních hracích přístrojů, 39 jiných herních zařízení (elektromechanická 
ruleta, herní systémy, CLS, VTZ), 27 ostatních technických zařízení.

Přerovský hazard 2009

Návrh na omezení míst, kde mohou být „automaty“ vč. „videoterminálů“ volební strana Společně pro Přerov 
předkládala na Zastupitelstvu dne.25.2.2009. V dané době bylo  v Přerově evidováno 387 výherních hracích 
přístrojů, 247 videoterminálů a 23 jiných hracích systémů.



5. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉ DŮVODOVÉ ZPRÁVY NAVRHUJEME 
S ÚČINNOSTÍ DNEM 1.1.2014:

• 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.

• Z r u š i t 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.

• Z r u š i t Obecně závaznou vyhlášku č. č 1/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

• S c h v á l i t novou Obecně závaznou vyhlášku č. …/2013 o zákazu provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her na celém území města

Materiál byl konzultován s Mgr. Janou Hrubou – vedoucí oddělení právního Magistrátu města 
Přerova.


