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Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Obecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných 
her

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2016, o regulaci provozování loterií a jiných 
podobných her dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města projednala tento materiál ve variantním řešení na své 54. schůzi dne 5.10.2016 a svým 
usnesením č. 2013/54/4/2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedený návrh 
na usnesení.

Odbor ekonomiky

Je na zvážení orgánů města, zda výše uvedený návrh na usnesení schválí, přičemž není vyloučeno, že 
bude nutné obecně závaznou vyhlášku upravit vzhledem k aplikačním problémům spojeným s novou 
právní úpravou hazardu – zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardu“), 
který až na některé výjimky nabývá účinnosti 01.01.2017.  

Kancelář tajemníka, oddělení právní

Oddělení právní Kanceláře tajemníka sděluje k návrhu obecně závazné vyhlášky zpracované Odborem 
ekonomiky následující informaci:
Z metodiky Ministerstva vnitra ČR týkající se obecně závazných vyhlášek regulujících provozování 
některých sázkových her sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce vyplývá, že 
před vydáním takové obecně závazné vyhlášky je třeba posoudit vhodnost a rozumnost takové 



regulace, a to zejména s ohledem na princip proporcionality, tj. zda míra takového omezení je 
přiměřená konkrétním podmínkám, je v souladu s principem nediskriminace provozovatelů a zákonem 
na ochranu hospodářské soutěže. Jestliže vyhláška vymezí možnost provozovat loterie a jiné podobné 
hry pouze na určitých místech nebo naopak zakáže jejich provoz na některých vybraných místech, 
hrozí, že ti provozovatelé, kteří budou moci na základě obecně závazné vyhlášky své podnikání 
provozovat, budou oproti ostatním provozovatelům zvýhodněni.  K dané problematice vydal své 
stanovisko i Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který upozornil, že v případě provozování loterií a 
jiných podobných her je třeba, aby obec před vydáním obecně závazné vyhlášky vždy stanovila 
dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, na základě kterých bude taková podoba regulace 
uplatňována. Tato pravidla by přitom měla být známa předem a měla by být přezkoumatelná. Pravidla 
by měla obsahovat objektivní zdůvodnění, ze kterého bude patrné, že regulace je nezbytná k dosažení 
legitimního cíle, který je obec oprávněna sledovat (např. zajištění veřejného pořádku, zákaz 
provozování loterií v historickém centru obce apod.). 
Podle předběžného posouzení Ministerstvem vnitra ČR je návrh obecně závazné vyhlášky dle návrhu 
na usnesení možný. Podle § 138 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (zákon obsahující 
novou právní úpravu v oblasti hazardních her včetně nové terminologie účinný od 1.1.2017) obecně 
závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., se považují za obecně 
závazné vyhlášky vydané podle § 12 zákona č. 186/2015 Sb. Zákon o hazardních hrách tedy přímo 
stanovuje, že stávající obecně závazné vyhlášky vydané dle zákona o loteriích se ode dne nabytí jeho 
účinnosti považují za obecně závazné vyhlášky vydané dle tohoto nového zákona. Právní úprava 
obsažená v zákoně o hazardních hrách je tedy navržena tak, aby nabytím jeho účinnosti nedošlo k 
ukončení platnosti ani účinnosti stávajících obecně závazných vyhlášek obcí o regulaci loterií; ty 
budou i nadále platnými a účinnými právními předpisy obcí. S ohledem na zcela novou právní úpravu 
hazardních her nelze vyloučit nutnost budoucí změny regulace hazardních her v obecně závazné 
vyhlášce po účinnosti této nové právní úpravy (tj. po 1.1.2017); nezbytnost takové změny by pak 
vyplynula především z aplikační praxe.  

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva je uvedena v příloze.


