
Důvodová zpráva:

Společnost FORBES Casino, a.s., IČO 273 44 916, zaslala Radě města Přerova žádost ze dne 
23.03.2016, v níž žádá o výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o zákazu provozování loterií 
a jiných podobných her na celém území města (dále jen „OZV č. 1/2014“), na základě které by bylo 
možné provozovat sázková zařízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), uvedená pod  § 2, písm. e) g) i), l), 
m), n) a § 50 odst. 3 (tzn. včetně výherních hracích přístrojů), pro kasino „FORBES CASINO“, na 
adrese Vsadsko 2225/2, 750 02 Přerov.  Variantní návrh na změnu OZV č. 1/2014,  který připravil 
Odbor ekonomiky, Rada města Přerova na své schůzi konané dne 05.05.2016 usnesením                           
č. 1467/43/4/2016 odložila. 

V této souvislosti je nyní na základě požadavku vedení města předkládána Obecně závazná vyhláška 
č. .../2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her, s účinností patnáctým dnem po 
dni vyhlášení, která se týká povolení provozování sázkových her podle  § 2 písm. e), g), i), l), m),  
a n), loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j)  a § 50 odst. 3 zákona o  loteriích na území 
statutárního města Přerova ve zvlášť k tomu určených hernách (kasinech) mimo centrum města 
(centrum města je totožné se Zónou I tak, jak je uvedeno v Obecně závazné vyhlášce č. 7/2013,            
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná 
zejména o historickou část města), jež je vymezeno těmito ulicemi: Bartošova, Blahoslavova, 
Bratrská, Boženy Němcové, Čechova, Č. Drahlovského, Dr. Skaláka, Havlíčkova,                     
Horní náměstí, Husova, Jaselská, Jateční, Jiráskova, Kainarova, Komenského, Kramářova, 
Kratochvílova, Mostní, Na Marku, nábř. Protifašistických bojovníků, nám. Přerovského 
povstání, nám. T. G. Masaryka, Palackého, Pivovarská, Pod Valy, Smetanova, Spálenec, Šířava, 
Škodova, Velké Novosady, Wilsonova, Wurmova, Žerotínovo nám.), a to do 31.12.2018.  

V rámci jejího přechodného ustanovení zůstává zachováno provozování sázkových her podle                    
§ 2 písm. g), i), l), m) a n), loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona            
o loteriích, jejichž provozování bylo povoleno na území statutárního města Přerova přede dnem nabytí 
účinnosti OZV č. 1/2014, tj. do 30.12.2015, a to nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. 

Navrhovanou obecně závaznou vyhláškou, která nahradí OZV č. 1/2014, město znovu umožní 
provozovat sázkové hry, loterie a jiných podobné hry, ale pouze v kasinech mimo centrum                   
města a s časovým omezením do 31.12.2018. Současně až do r. 2019 budou "dobíhat" Ministerstvem 
financí ČR (dále jen „MF“) již dříve povolené sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. V dané 
souvislosti je nutno informovat, že nová právní úprava hazardu od 01.01.2017, která přináší řadu 
podstatných změn do fungování herního průmyslu v ČR,  obsahuje mj. řadu zákonných omezení                
a dochází k výrazným změnám i v rámci povolovacího procesu, který bude nyní dvoustupňový:  MF 
po ověření způsobilosti žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků bude 
vydávat základní povolení k vybraným typům hazardních her, obecní úřad na základě nové pravomoci 
bude vydávat povolení k umístění herního prostoru, tzn. včetně kasin (nutno vydat v době, kdy již 
bude základní povolení v právní moci). Získání základního povolení bude od 01.01.2017 pro 
provozovatele daleko obtížnější a  složitější, než je tomu dle stávajícího zákona o loteriích. Nicméně 
žádosti o vydání, změnu či zrušení povolení dle loterního zákona došlé nejpozději do 31.12.2016 
budou v souladu s ustanovením § 135 zákona o hazardu vyřizovány dle loterního zákona při zachování 
současných podmínek stanovených tímto  zákonem. 

Dle aktuálních informací z MF v současné době nemá na území města Přerova žádný provozovatel 
povolení k provozování her v kasinu. Kasino je primárně založeno na principu provozu tzv. živých 
her. Na kasina z hlediska požadavku na jmennou evidenci návštěvníků, zajištění zabezpečovacího          
a monitorovacího zařízení je jak veřejností, tak určitou částí obcí pohlíženo shovívavěji, než je tomu 
v případě heren, což se projevuje i v regulaci hazardu.



Pravomoc obcí regulovat na svém území loterie a jiné podobné hry je zakotvena v ustanovení                 
§ 50 odst. 4 zákona o loteriích i v § 12 odst. 1 zákona o hazardu. K regulaci se ve svém stanovisku 
vyjádřil jak Ústavní soud, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Regulace je přípustná, pokud 
má obec k tomu racionální, neutrální a nediskriminační důvody, tzn. není nikdo zvýhodňován. 
Současně je v zásadě přiměřené, aby obec zakázala provozování loterií na určitém území, ať už 
vymezeném celým katastrem obce nebo jeho obecně určenými částmi, čemuž předložený návrh 
obecně závazné vyhlášky odpovídá.  

V současné době provozování loterií, sázkových a jiných podobných her řada obcí na svém území 
reguluje, a sice různými způsoby: některé z nich např. umožňují provoz pouze v kasinech, a to na více 
místech (Havířov), nebo pouze na jediném místě (Vsetín - v budově majetku města), některé mají 
hazard na svém území zcela zakázán. V této souvislosti je třeba ale zmínit, že část z nich své 
rozhodnutí o úplném zákazu přehodnotila, např. Kladno nebo Jablonec nad Nisou, který povolil na 
svém území pouze kasina.      

Město Přerov začalo na svém území regulovat hazard postupně od  r. 2009. S účinností od 31.12.2015 
je na základě OZV č. 1/2014, kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 28.04.2014,
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích na celém 
území města zakázáno.  V rámci přechodného ustanovení lze ale na území města provozovat 
veškerá výše uvedená zařízení, která byla povolena MF. K datu 31.08.2016 jich bylo celkem 
povoleno k provozu 307 ks. 

Příjmy z loterií tvoří nezanedbatelnou položku daňových příjmů v rozpočtu města a jsou využívány 
zejména k podpoře sportu, kultury a sociální oblasti. V důsledku účinností OZV č. 1/2014 se od 
letošního roku tyto příjmy až do jejich úplného zániku v r. 2019 budou již trvale snižovat (v r. 2017 
končí platnost povolení 153 ks zařízení, v r. 2018 dalších 120 ks a v r. 2019 posledních 33 ks). Propad 
příjmů není letos tak výrazný (meziročně  o 5 545,47 tis. Kč), což je ovlivněno i  zvýšením zdanění 
loterií od 01.01.2016, nicméně v dalších letech bude citelný vzhledem k počtu končících povolení. 
Výše příjmů (v tis. Kč)

2011 2012 2013 2014 2015 31.08.2016
Místní poplatek 
(zrušen k 31.12.2011) 8 730,60 2 076,80 5 026,70 38,60 0 0
Odvody 1 450,00 33 461,20 42 496,20 45 132,60 45 600,10 28 935,69
Správní poplatky 1 667,30 188,00 124,00 91,00 38,50 0
Celkem 11 847,90 35 726,00 47 646,90 45 262,20 45 638,60 28 935,69

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Obecně závazná vyhláška č. …/2016, o regulaci provozování loterií a jiných 

podobných her 

 Příloha č. 2: Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných 

podobných her na celém území města


