
Pořadové číslo:  29/4 

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 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č..../2017, o regulaci provozování hazardních her 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2017, o regulaci provozování hazardních her dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala tento materiál ve dvou variantách na své 51. schůzi dne 8. 6. 2017 a 

podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou vyhlášku dle návrhu na usnesení.  

 

Odbor ekonomiky 

Je na zvážení orgánu města, zda návrh na usnesení schválí. 

 

Kancelář tajemníka, oddělení právní 

Oddělení právní k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her 

uvádí, že dle právního výkladu Ministerstva vnitra ČR k obecně závazným vyhláškám regulujícím 

provozování některých hazardních her na území obce v případě, že bude obec regulovat obecně 

závaznou vyhláškou provoz hazardních her na vybraných místech v obci, je třeba, a to i v souladu             

s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie, před vydáním vyhlášky posoudit vhodnost            

a rozumnost takové regulace, a to zejména s ohledem na princip proporcionality, tj. zda je míra 

takového omezení přiměřená konkrétním podmínkám, je v souladu s principem nediskriminace 

provozovatelů a zákonem o ochraně hospodářské soutěže. K dané problematice vydal své stanovisko             

i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který upozornil, že v případě regulace provozování 

hazardních her je třeba, aby obec před vydáním obecně závazné vyhlášky vždy stanovila dostatečně 

určitá a nediskriminační pravidla, na základě kterým bude taková podoba regulace uplatňována. Tato 



pravidla by měla být předem známá a 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 provozu loterií v historickém centru obce 

apod.). Pravidla by také měla stanovovat kritéria (mantinely), dle kterých bude obec jednotlivé 

provozovny vybírat. Tato kritéria by měla vycházet především ze znalosti místních poměrů v obci (ve 

kterých provozovnách dochází k narušování veřejného pořádku apod.). 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Důvodová zpráva je uvedena v příloze.  

 

 


