
Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán návrh na úpravu regulace hazardních her na území 
statutárního města Přerova (dále jen „území města“) -  nová Obecně závazná vyhláška  č. .../2017,             
o regulaci  provozování hazardních her (dále jen „OZV č…/2017“), s účinností od 01.08.2017.  
 
Navrhovaná vyhláška by měla nahradit stávající  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o regulaci 
provozování loterií a jiných podobných her (dále jen „OZV č. 2/2016“), vydanou Zastupitelstvem 
města Přerova dne 17.10.2016, která nabyla účinnosti dne 04.11.2016. Touto vyhláškou byl na území 
města povolen provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her 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.   
 
Vzhledem ke zcela nové právní úpravě hazardních her od 01.01.2017 dle zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách: 
 

1)   nelze novelizovat stávající OZV č. 2/2016. Důvodem je její zpracování dle tehdy platného 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o loteriích“), jehož účinnost skončila 31.12.2016.   

 
2)   nelze dle doporučení Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) omezit regulaci jen pro 

herny tak, jak je uvedeno v OZV č. 2/2016.  Zákon o hazardních hrách na rozdíl od 
předchozí právní úpravy obsažené v zákoně o loteriích obsahuje řadu podmínek, které 
původní zákon postrádal a stanovuje zcela stejné požadavky jak pro hernu, tak pro 
kasino (např. ohledně monitorování, identifikace návštěvníků provozoven hazardních 
her, vnějšího vzhledu provozoven, reklamy apod.). Umožnění provozu hazardních her 
pouze v kasinu tak dle nového zákona o hazardních hrách již neobstojí. Dále je třeba zmínit, 
že přestože právní úprava obsažená v zákoně o hazardních hrách byla navržena tak, aby 
nabytím jeho účinnosti nedošlo k ukončení platnosti ani účinnosti stávajících obecně 
závazných vyhlášek o regulaci loterií vydaných dle zákona o loteriích, není dle názoru MV 
vyloučeno, že pokud nebudou v souladu se zákonem o hazardních hrách, bude je nutné 
s ohledem na novou legislativu upravit. Jedním z  případů je umožnění provozu hazardních 
her pouze v kasinu (viz OZV č. 2/2016). 

 
V souvislosti s regulací hazardu je rovněž nutné upozornit na stanovení požadavků Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, kterými jsou určitá a nediskriminační pravidla. Tato by měla být 
předem známa a přezkoumatelná a měla by obsahovat objektivní zdůvodnění. Dle právního 
výkladu odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV k obecně závazným vyhláškám regulujícím 
provozování některých hazardních her na území obce je nutno posoudit vhodnost a rozumnost takové 
regulace, a to zejména s ohledem na princip proporcionality, tj. zda míra takového omezení je 
přiměřená konkrétním podmínkám a je v souladu s principem nediskriminace provozovatelů. Je třeba 
zmínit i jeho stanovisko v právním rozboru k OZV č. 2/2016, doručeném Odboru ekonomiky dne 
04.11.2016,  v němž je uvedeno, že ve vyhlášce není vymezení centra města podloženo žádnými 
objektivními či objektivně seznatelnými důvody a nebyla stanovena  žádná kritéria, na základě kterých 
se regulace na jeho území uplatňuje, proto nemohlo být posouzeno, zda takováto regulace 
nepředstavuje porušení principu rovnosti.  



 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl návrh nové obecně závazné vyhlášky zpracován 
tak, aby odpovídal současné legislativě včetně požadavků na zachování proporcionality                          
a nediskriminace provozovatelů. V OZV č. …/2017 dochází: 
 

1)    k povolení hazardních her tj. binga, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu na 
území statutárního města Přerova mimo chráněné památkové území ochranného pásma 
Městské památkové zóny Přerov, kde je jejich provoz nežádoucí. Tato zóna byla 
vyhlášena rozhodnutím referátu kultury Okresního úřadu Přerov pod č.j. kult.: 1125/94-404/5 
ze dne 21.1.1995 dle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 476 dne 10.9.1992  o prohlášení 
území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Důvodem vyhlášení tohoto 
ochranného pásma byla ochrana prostředí Městské památkové zóny Přerov i historického jádra 
města před nepříznivými vlivy a zásahy zejména při stavební činnosti ve vymezeném 
ochranném pásmu.  Hazardní hry tak nebudou moci být provozovány na těchto místech: 

 
a) „celé ulice“ -  Jateční, Jiráskova, Kainarova, Kratochvílova, Máchova, Mostní,                  

Na Marku, nám. T.G. Masaryka, Pivovarská, Pod Valy, Riedlova, Spálenec, 
Šrobárova, U Bečvy, Wilsonova, Žerotínovo nám., Horní náměstí, 

 
b) „částečné ulice“  (budovy s  č.o.): 

a) Bayerova:   1, 3, 5, 7, 
b) Bezručova:   4, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
c) Blahoslavova:   2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 
d) Bratrská:    2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
e) Komenského:   4, 6, 18, 20, 
f) Kozlovská:   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15a, 15b, 
g) nábř. Protifašistických bojovníků:   2a, 2b, 2c, 6, 8, 10, 12, 12a, 
h) Osmek:   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
i) Palackého:   1, 3, 5, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27, 
j) Sadová:   1, 3, 5, 7, 9, 
k) tř. 17. listopadu:   1, 3, 5, 15, 17, 
l) Za Mlýnem:   2, 4, 6, 6a, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 54, 56.  
 

Navrhovanou regulací hazardních her dle OZV č…./2017 oproti stávající regulaci dle OZV                
č. 2/2016: 

a) zcela zůstává regulace:  Horní náměstí, Žerotínovo nám.,  nám. T.G. Masaryka,                 
v ulicích: Jateční, Jiráskova, Kainarova, Kratochvílova, Mostní, Na Marku,  
Pivovarská, Pod Valy, Spálenec a Wilsonova,  

 
b) částečně zůstává regulace v ulicích: Blahoslavova, Bratrská, Komenského,                    

nábř. Protifašistických bojovníků a Palackého,   
 

c) ruší se zcela regulace v ulicích: Bartošova, Boženy Němcové, Čechova,                               
Č. Drahlovského, Dr. Skaláka, Havlíčkova, Husova, Jaselská, Kramářova, 
Smetanova, Šířava, Škodova, Velké Novosady, Wurmova a na nám. Přerovského 
povstání, 

 
d) bude nově zakázán provoz hazardních her v ulici: Riedlova, Šrobárova, Máchova                

a U Bečvy, částečně v ulici: Bayerova, Bezručova, Kozlovská, Osmek, Sadová,              
tř. 17. listopadu a Za mlýnem, 

 



2)   ke zrušení regulace herního režimu pro herny (město tak znovu umožní provoz hazardních 
her v hernách),  

 
3)   v rámci přechodného ustanovení zůstává zachováno provozování hazardních her 

povolené přede dnem nabytí účinnosti navrhované vyhlášky nejdéle do doby platnosti 
vydaného povolení.  

 
 
Město Přerov začalo na svém území regulovat hazard od r. 2009. K 19.05.2017 bylo na území města 
povoleno k provozu 369 ks herních zařízení, přičemž povolení k jejich provozu bylo vydáno nejdéle 
do konce r. 2019.  
 
Na území města je od 04.11.2016 dle OZV č. 2/2016 možné  provozovat kasina, a to do 31.12.2018. 
Povolení k jejich provozu dle zákona o loteriích získalo 8 kasin. Nacházejí se na ulici:                              
Dr. Milady Horákové 420/8 (provozovatel BONVER WIN, a.s.), Tyršova 479/1, Brabansko 566/2, 
Nádražní 2810/2, Svisle 1100/9, tř. gen. Janouška 2854/2 (provozovatel multigate a.s.),                      
Vsadsko 2225/2 (provozovatel FORBES Casino, a.s.), Za mlýnem 1223/55 (provozovatel                        
SLOT Group, a.s.). 
 
Příjmy z loterií tvoří nezanedbatelnou položku daňových příjmů v rozpočtu města a jsou využívány 
zejména k podpoře sportu, kultury a sociální oblasti. Jejich výše od r. 2011 je následující  (údaje      
v tis. Kč): 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 29.05.2017 
Místní poplatek 
(zrušen 
k 31.12.2011) 

 
 

8 730,60 

 
 

2 076,80 

 
 

5 026,70 

 
 

38,60 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Odvody/daň 1 450,00 33 461,20 42 496,20 45 132,60 45 600,10 36 596,02 17 508,00 
Správní poplatky 1 667,30 188,00 124,00 91,00 38,50 0 0 
Celkem 11 847,90 35 726,00 47 646,90 45 262,20 45 638,60 36 596,02 17 508,00 

 
 
Návrh OZV č. …./2017 byl zaslán k právnímu rozboru Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, 
dozoru a kontroly. Dle jeho sdělení doručenému  Odboru ekonomiky dne 30.05.2017 obsah vyhlášky 
nebyl shledán v rozporu se zákonem.   
 
 
Přílohy:  
 

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

� Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her  
 
 
 


