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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

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.). 



Návrh obecně závazné vyhlášky dle návrhu na usnesení obsahuje tři oblasti regulace provozování 

hazardních her, a to plošně památkově chráněné území ochranného pásma Městské památkové zóny 

Přerov, dále území ve vzdálenosti v okruhu 100 m od hlavních vstupů do škol a školských zařízení 

(tyto dvě oblasti jsou předmětem regulace provozování hazardních her i podle OZV č. 4/2017 s 

účinností od 1.1.2018) a nově má být předmětem regulace i území ve vzdálenosti 100 m od tzv. 

sociálně vyloučených lokalit. Návrh obecně závazné vyhlášky obsahuje i přechodné ustanovení, dle 

kterého lze vyjmenované hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky provozovat na 

místech, která se nacházejí na území vymezeném v příloze č. 1 a 2 vyhlášky nejdéle do doby platnosti 

vydaného povolení.  

 

 

Odbor ekonomiky 

Předložený návrh obecně závazné vyhlášky rozšiřuje regulaci hazardních her oproti stávající Obecně 

závazné vyhlášce č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her ze dne 19.06.2017, s účinností od 

01.01.2018 (dále jen OZV č. 4/2017), o další místa, a to o území ve vzdálenosti 100 m od tzv. sociálně 

vyloučených lokalit. Předkládaný návrh vyhlášky by tak měl nahradit OZV č. 4/2017. I přes to, že  

ustanovení zákona o obcích i zákona o hazardních hrách nevylučují možnost města regulovat 

provozování hazardních her na svém území, je nezbytné, aby město zvažovalo, zda jí zvolená regulace 

je přiměřená místním podmínkám. Město by tedy již v rámci přípravy tohoto právního předpisu mělo 

zejména s ohledem na cíl sledovaný jejím vydáním zvažovat odůvodněnost regulace a být připraveno 

svoje rozhodnutí také prokazatelně doložit. Důvodová zpráva obsahuje zejména obecné informace z 

Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice za rok 2016. A přestože jsou zde uvedeny                   

i informace od Městské policie Přerov k dané problematice, chybí stěžejní informace, kterou je 

vysvětlení, co se rozumí tzv. sociálně vyloučenou lokalitou (v přílohách, které jsou součástí 

navrhované vyhlášky, jsou uvedeny již konkrétní budovy a vymezeny oblasti, kterých se regulace 

dotýká) a objektivní zdůvodnění pro navrhovanou regulaci odpovídající místním podmínkám. V této 

souvislosti je třeba rovněž zmínit, že zákon o hazardních hrách na rozdíl od předchozí právní úpravy 

obsahuje řadu podmínek, které původní zákon o loteriích postrádal, mezi něž mimo jiné patří 

identifikace návštěvníků hazardních her v herně a kasinu, ověření jejich věku a zda nejsou zapsány v 

rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (osoby pobírající dávky v hmotné 

nouzi, osoby v úpadku v rámci insolvenčního řízení). 

 

V rámci přechodného ustanovení navrhované vyhlášky je zapracováno, že bingo, technickou hru, 

živou hru a turnaje malého rozsahu povolené před dnem nabytí její účinnosti, lze provozovat na 

místech, která se nacházejí na území vymezeném v příloze č. 1 a 2, nejdéle do doby platnosti povolení. 

Tímto opatřením tak nemůže dojít ke zrušení či zneplatnění již vydaných povolení, na rozdíl od                   

OZV č. 4/2017, která na základě pozměňovacího návrhu nepočítá s případnými povolenými 

hazardními hrami ve vzdálenosti v okruhu 100 m od hlavních vstupů od škol a školských zařízení, a to 

i v případě objektů částečně zasažených tímto okruhem. 

        

Důvodová zpráva. 
Od 1. 1. 2017 jsou účinné zákon o hazardních hrách (ZHH) a zákon o dani z hazardních her, 
které nahradily zákon o loteriích a jiných podobných hrách. ZHH mění systém povolování 
hazardních her. MF podle ZHH vydává základní povolení k provozování určitého 
typu hazardní hry, k provozování technické hry, binga a živé hry je nutné 
také povolení k umístění herního prostoru, které vydává příslušný obecní úřad.  
Ve Výroční zprávě o hazardním hraní v České republice za rok 2016 se mimo jiné uvádí: 
Obce ve stále vyšší míře regulují dostupnost technických her na svém území prostřednictvím 
obecně závazných vyhlášek. V r. 2016 mělo takovou obecně závaznou vyhlášku 621 obcí, 
což je téměř 10 % všech obcí v ČR. Stále větší podíl obecně závazných vyhlášek úplně 
zakazuje provoz technických her, v r. 2016 to bylo 59 % všech obecně závazných vyhlášek. 
Od 1. 1. 2017 byly zavedeny dvě sazby zdanění - 35 % pro technické hry a 23 % pro ostatní 
hazardní hry a byla zrušena sleva na dani o dar poskytnutý Českému 
olympijskému výboru (od 1. 1. 2014 měli provozovatelé loterií a kurzových sázek možnost 



dílčí odvod z loterií a kurzových sázek snížit až o čtvrtinu o částku poskytnutou jako dar). 
Výnos z daně z hazardních her je u technických her dělen tak, že 35 % jde do státního 
rozpočtu a 65 % do rozpočtů obcí (poměr do r. 2016 byl 20 : 80).  
Údaje za r. 2016 naznačují mírný nárůst počtu osob v riziku problémového hráčství celkem 
(odhad za r. 2016 činí přes 500 tis. osob) a rovněž nárůst v kategorii nejvyššího rizika, 
resp. nárůst počtu patologických hráčů (80-120 tis). Za r. 2016 jsou k dispozici odhady 
problémového hráčství mezi 16letými studenty z validizační studie ESPAD. V riziku 
problémového hráčství se nacházelo odhadem 3,9 % studentů (což v přepočtu na věkovou 
skupinu 15-19letých činí přibližně 13 tis. osob), z nich 3,0 % spadalo do kategorie mírného 
rizika a 0,9 % do kategorie vysokého rizika. Meziročně došlo k nárůstu odhadu prevalence 
problémového hráčství mezi studenty (v r. 2015 bylo v riziku odhadováno 2,7 %). 
Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce 
a jejich blízké je zadluženost. Průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných 
v dluhových poradnách v r. 2016 byla 1,2 mil. Kč. Průměrná výše dluhu patologických hráčů 
v léčbě v r. 2015 byla 0,6 mil. Kč. Někteří hráči mají dluhy i v řádu desítek mil. Kč. 
Z průzkumu mezi pracovníky v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) představují hazardní 
hraní ve srovnání s ostatními problémy středně závažný problém; jako nejzávažnější 
jsou hodnoceny zadluženost, nízké vzdělání/kvalifikace a nezaměstnanost. 
Jako nejzávažnější problém spojený s hraním hazardních her vnímali dotazovaní pracovníci 
v SVL zadluženost hazardních hráčů a jejich rodin a hraní příjemců sociálních dávek. 
Problémoví hráči v evidenci Probační a mediační služby ČR se nejčastěji dopustili krádeže, 
podvodu a loupeže. Trestná činnost proti majetku tvořila 50 % trestné činnosti problémových 
hráčů v evidenci Probační a mediační služby ČR. 
Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo více 
než 16 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody. Vězni, kteří uvedli hraní hazardních her 
bez loterií v posledních 12 měsících před nástupem trestu, byli v 57 % případů odsouzeni za 
majetkový trestný čin, což je 8 procentních bodů více než vězni, kteří v posledních 12 
měsících hazardní hru nehráli. 
V l. 2004-2015 bylo v ČR v psychiatrických ambulancích léčeno ročně přibližně 1300-1500 
pacientů s diagnózou patologické hráčství (údaje za r. 2014 nejsou k dispozici). 
Nejvyšší počet pacientů na 100 tis. obyvatel zaznamenal v r. 2015 Olomoucký kraj (44,1), 
následovaný s odstupem Královéhradeckým krajem (25,2). 
V r. 2014 vypracovalo Psychiatrické centrum Praha na základě zadání MF studii Problémové 
hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice, kde se mimo jiné uvádí:  
Z celkového objemu společenských nákladů na hazardní hraní 14,2–16,1 mld. Kč tvořily 
17 % přímé náklady (v nichž byly vyčísleny především výdaje na prosazování práva v 
souvislosti s trestnou činností páchanou patologickými hráči, náklady hráčů a firem 
v souvislosti s hledáním nové práce a nových zaměstnanců a náklady na léčbu 
patologických hráčů), 8–12 % hmotné nepřímé náklady (ušlá pracovní produktivita v 
důsledku hraní a v důsledku sebevražd patologických hráčů) a 71–75 % nehmotné náklady 
(emoční újma a utrpení hráčů a jejich rodin). Mezi náklady, které nebyly identifikovány 
ani kvantifikovány, autoři studie řadí náklady na vymáhání pohledávek, náklady na exekuce, 
náklady na averzi ke ztrátě, prevenci proti kriminalitě, finanční náklady na rozvody, náklady 
na psychickou újmu obětí trestných činů a také náklady ušlé příležitosti.  
Zákon neobsahuje přesnou definici sociálně nežádoucích jevů, pouze demonstrativně uvádí, 
že jsou jimi zejména:  

- porušování veřejného pořádku, 
- nepříznivé vlivy působící na děti, 
- výskyt osob pod vlivem návykových látek. 

 
Dle sdělení Odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociální prevence a pomoci jsou 
lokalitami se zvýšeným počtem osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených tyto lokality – ul. Denisova, Dluhonská, gen. Štefánika 4,6, Husova, Jižní čtvrť 
II/5 a II/13, Jungamannova, Kainarova 12, Kojetínská, Kratochvílova 14, Na Hrázi 34, 
Tovačovská, Velké Novosady 11,13, Škodova, Hranická 23, Tovární 3 a Žerotínovo nám. 22. 



Tyto lokality s okruhem či pásmem 100 m od nich jsou vyznačeny v přílohách této vyhlášky, 
a to spolu s městskou památkovou zónou a okruhy 100 metrů od škol a školských zařízení, 
které byly už zahrnuty do vyhlášky č. 4/2017.  
Dále uvádíme údaje dle důvodové zprávy předlohy č. 78/3 z Rady města Přerova, která se 
konala 5.10.2017: 
Na kontroly převážné části těchto lokalit (Dluhonská, Husova, Kojetínská, Tovačovská, 
Tovární, Kramářova, Velké Novosady, Denisova a Nádražní) se intenzivně zaměřuje 
Městská policie Přerov, sociální pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí Přerov, 
stavební úřad, Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Přerov, Policie ČR, Úřad práce 
ČR. Situaci rovněž monitorují některé nestátní neziskové organizace, asistenti prevence 
kriminality a sociální pracovníci Oddělení sociální prevence a pomoci magistrátu. 
Z činnosti sociálních pracovníků je známo, že většina osob žijících v uvedených lokalitách je 
dlouhodobými příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi a zároveň dlouhodobými uchazeči  
o zaměstnání. Jedná se o osoby výrazně zadlužené, a to nejen vůči statutárnímu městu, 
v ubytovacích zařízeních jde mnohdy o bývalé nájemce obecních bytů, kteří byli nuceni 
opustit byt pro neplnění povinností vyplývajících z nájmu bytu. Tyto osoby mají vysoký 
potenciál k výskytu sociálně patologických jevů.  
Statutárnímu městu je známo, že osoby žijící v těchto lokalitách mají vysoký potenciál k 
výskytu sociálně nežádoucích jevů, které se projevují zejména:  
 
- nedůstojnými životními a hygienickými podmínkami v samotných ubytovacích zařízeních 
nebo bytových domech (rodinných domech) různých vlastníků,  

- zvýšeným nepořádkem v okolí budov, vyhazováním odpadků z oken, odkládáním kusů 
nábytku a jiných věcí na k tomu neurčených místech,  

- vysokým rizikem přenosu infekčních onemocnění,  

- výskytem a přenosem parazitů a hlodavců (štěnice, švábi, myši, potkani),  

- zvýšeným výskytem infekčního materiálu (injekční stříkačky), odpadu po užívání 
návykových látek,  

- zvýšeným výskytem požívání alkoholu a jiných návykových látek,  

- vysokým výskytem problémů v mezilidských vztazích (zejména agresivita),  

- vysokým výskytem krádeží a protiprávního jednání,  

- vandalismem po celém území statutárního města,  

- negativním vlivem života v tomto prostředí na optimální vývoj a rozvoj dětí (zejména 
záškoláctví),  

- negativním vlivem na okolí v podobě obav ostatních občanů (strach, stížnosti),  

- negativním dopadem na obchodní síť (snížení tržeb, zvýšení krádeží, zhoršení 
hygienických podmínek na toaletách) vedoucím k odlivům zákazníků,  

- snížením atraktivity lokality z hlediska trhu s byty,  

- snížením atraktivity statutárního města (odchod obyvatel do jiných obcí),  

- zvýšením zátěže na systém sociálních dávek a sociální práci sociálních pracovníků,  

- zvýšením zátěže zdravotnického systému v rámci statutárního města,  

- vysokou zadlužeností sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením 
vůči statutárnímu městu (zejména v oblasti poplatků za komunální odpad a nevymahatelnosti 
pokut za protiprávní jednání),  

- vysokým výskytem kriminality,  

- porušováním obecně závazných vyhlášek obce.  
 
Statutární město v této záležitosti provedlo vlastní analýzu situace v těchto lokalitách, z které 
vyplynulo, že se město potýká s jednou z nejvyšších nezaměstnaností ČR (7,5%), kdy 
nezaměstnanost v rámci ORP Přerov je 6,5%, v rámci okresu 5,5%, v rámci Olomouckého 
kraje 4,4% a v rámci ČR 4%. K 30. 6. 2017 evidoval úřad práce v samotném městě 2 103 
uchazečů o zaměstnání, z toho převážná většina žije v uvedených lokalitách.  



Nezanedbatelná část osob žijících v těchto lokalitách je dlouhodobě nezaměstnaná a 
zároveň dlouhodobě závislá na systému sociálních dávek. U těchto osob je patrná chronická 
dezorganizace života, netečnost, nestabilita rodin, nadměrný výskyt kriminálních deliktů, 
nadměrné pití alkoholu, užívání drog a další destruktivní individuální jednání. V ubytovacích 
zařízeních provozovaných v těchto lokalitách je závažným problémem výskyt velkého počtu 
zde žijících osob v podmínkách dlouhodobé permanentní závislosti na státu. Výše uvedená 
fakta jsou ve výrazném kontrastu s ostatní populací statutárního města. Tato závislost na 
systému sociálních dávek je chápána jako zcela nežádoucí a patologický jev.  
V daných lokalitách je dlouhodobě zvýšený výskyt přestupků, zejména proti veřejnému 
pořádku či proti občanskému soužití. Bezpečnostní diskomfort je nejvíce patrný právě v 
uvedených oblastech, kde žijí či se vyskytují sociálně nepřizpůsobivé osoby, které svým 
chováním narušují pocit bezpečí kolemjdoucích osob či osob bydlících v blízkém okolí.  
Krom výše uvedeného dochází nezřídka k zakládání skládek (odložení odpadu mimo 
odpadové nádoby či místa k tomu určená).  
V uvedených lokalitách je dlouhodobě zvýšený výskyt trestných činů, zejména majetkového 
charakteru, veřejného pořádku apod. Orgánu sociálně právní ochrany dětí je z úřední 
činnosti znám dlouhodobý zvýšený výskyt negativních vlivů v podobě vysoké koncentrace 
sociálně slabých rodin, zanedbávání povinné školní docházky, neomluvené absence či 
vysoké omluvené absence, výchovné problémy dětí, nedostatky ve zdravotní péči u dětí, 
zadluženost, alkoholismus a jiné závislosti nezletilých, páchání trestné činnosti nezletilými, 
nepodnětnost prostředí, neúčelné trávení volného času u dětí, absence motivace k dosažení 
vzdělání a uplatnění na trhu práce.  
Drtivá většina osob žijících v uvedených lokalitách má značné dluhy vůči statutárnímu městu 
Přerovu, které jsou prakticky nevymahatelné, což má negativní dopad na rozpočet města. 
Nezanedbatelné jsou i zvýšené výdaje na pořádek a čistotu ve městě a bezpečnost občanů. 
Informace z městské policie: 
 
V roce 2016 bylo provedeno 161 kontrol heren v sociálně vyloučené oblasti a bylo 
zkontrolováno 741 osob a údaje o nich byly předány ÚP k dalšímu opatření (zdali nejsou 
příjemci dávek, apod.). 
Ke dni 13.9. 2017 bylo provedeno 156 kontrol heren v sociálně vyloučené oblasti a bylo 
zkontrolováno 799 osob a údaje o nich byly předány ÚP k dalšímu opatření. 
  
V roce 2016 bylo řešeno 121 krádeží v HM Tesco a 84 krádeží v HM Albert. 
Ke dni 13.9. 2017 bylo řešeno 64 krádeží v HM Tesco a 34 krádeží v HM Albert. 
  
Pro srovnání Tesco na Bayerove ulici 14 krádeží a Kaufland 85 krádeží za rok 2016. 
K 13.9. 2017 Tesco (Bayerova) 6 krádeží a Kaufland 67 krádeží. 
  
Co se týká jiného přestupkového jednání, tak nijak nevybočuje ze standartu, ale je to dáno 
vysokou mírou nedůvěry občanů v současný právní systém. To znamená, že různé hrubosti 
a nepřístojnosti, které by se dali řešit jako přestupek proti veřejnému pořádku nebo 
občanskému soužití, občané nenahlásí protože nevěří, že by se něco vyřešilo a pouze by s 
tím měli "potíže". 
 
 

 

 

 

 

 

 


