
Důvodová zpráva: 

Dne 19.06.2017 schválilo Zastupitelstvo města Přerova Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017,                  
o regulaci provozování hazardních her, s účinností od 01.01.2018 (dále jen „OZV č. 4/2017“), která 
nahradí Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 
ze dne 17.10.2016, jež umožnila provoz ve zvlášť k tomu určených hernách (kasinech) mimo centrum 
města, a to do 31.12.2018.  
 
Předložený návrh OZV č. 4/2017 byl na zastupitelstvu doplněn o pozměňovací návrh, týkající se 
rozšíření regulace v článku 2 (Povolení provozování) o území ve vzdálenosti 100 m od hlavních 
vstupů do škol a školských zařízení.  Jeho úplné znění je následující:  

„Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu lze na území města provozovat pouze na 
místech, která se nacházejí mimo plošně chráněné památkové území ochranného pásma Městské 
památkové zóny Přerov vymezené v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky a dále mimo území ve vzdálenosti 
v okruhu 100 m od hlavních vstupů do škol a školských zařízení. V případě objektů částečně 
zasažených tímto okruhem se má za to, jako by byly zcela v tomto okruhu.“  

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který zpracoval právní rozbor               
OZV č. 4/2017, sice neshledal její nezákonnost, doporučil ale pro právní jistotu adresátů vyhlášky 
uvést slovní názvy škol a školských zařízení, u kterých nelze provozovat v okruhu 100 m od jejich 
hlavních vstupů bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu včetně grafického 
znázornění těchto okruhů. Rovněž upozornil, že přechodné ustanovení nepočítá s případnými 
povolenými hazardními hrami ve vzdálenosti v okruhu do 100 m od hlavních vstupů do škol                             
a školských zařízení, a to i v případě objektů částečně zasažených.   

Skutečnost, že změna čl. 2 se nepromítla do čl. 3 (Přechodné ustanovení), jehož stávající znění je 
následující:  

„Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky lze provozovat na místech, která se nacházejí v plošně chráněném památkovém území 
ochranného pásma Městské památkové zóny Přerov1 vymezeném v příloze č. 1 a 2 této vyhlášky, 
nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.“  

by mohla zapříčinit vyvolání soudního sporu ze strany provozovatele, kterému by bylo na základě 
OZV č. 4/2017  „předčasně“ zrušeno vydané povolení Ministerstvem financí ČR dle původního 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon  o loteriích“), bez toho, aniž by byly např. vzaty v potaz náklady, které pro provoz hazardních 
her vynaložil. Jak konstatoval Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne  14.06.2011: 
„případné zneplatnění rozhodnutí Ministerstva financí není věcí obecní samosprávy“. Dále uvedl: 
„Bude pak na Ministerstvu financí, aby v konkrétních případech posoudilo,  zda existence obecně 
závazné vyhlášky, ať už byla přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je důvodem pro 
zrušení povolení, a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy.“.   
 
Seznam provozoven, které mají platné povolení dle zákona o loteriích, nacházejí se v okruhu do 100 m 
od hlavních vstupů do škol a školských zařízení a nebude se na ně od 01.01.2018, kdy nabývá účinnost 
OZV č. 4/2017, vztahovat stávající přechodné ustanovení  
 
Adresa Herna/kasino Herní zařízení Počet  Povoleno do 
Brabansko 566/2 Sokolovna LLS 1 27.02.2018 
  IVT  5 

32 
10.02.2018 
27.02.2018 

  Sázkové hry v kasinu 1 31.12.2018 
  EMR 1 23.05.2018 
Svisle 1100/9 Formule IVT 5 

4 
10.02.2018 
27.02.2018 

  Sázkové hry v kasinu  1 31.12.2018 
  IVT 3 09.11.2018 



Svisle 1100/9 Formule IVT 1 03.08.2018 
Želatovská 325/2 Haná IVT 1 08.02.2019 
 

Pozn.: 

Lokální loterní systém – funkčně nedělitelné technické herní zařízení, které řídí veškeré herní procesy 
(tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem 
připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů) 

Sázkové hry v kasinu – živá hra, kde hraje hráč proti krupiérovi, např. ruleta, kostky (dle zákona                
o loteriích nebyl v kasinu stanoven minimální počet hracích stolů s živou hrou ani minimální počet 
herních pozic v  případě provozu technických her, např. IVT. Nově od 01.01.2017 dle zákona                      
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách musí být v kasinu nejméně 3 hrací stoly živé hry a  v případě 
provozování tech. her nejméně 30 herních pozic)   

EMR –  elektromechanická ruleta 

IVT – interaktivní videoloterní terminál 

 
Vzhledem k tomu, že v příloze č. 1 a č. 2 OZV č. 4/2017 jsou uvedena konkrétní území Městské 
památkové zóny, kde nelze provozovat hazardní hry, byl zvolen stejný postup, a to rozšíření o přílohu 
č. 3 a 4 týkající se konkrétního území ve vzdálenosti v okruhu 100 m od hlavních vstupů do škol                  
a školských zařízení. 
 
Na základě výše uvedeného jsou navrženy níže uvedené změny OZV č. 4/2017: 

1) V čl. 2 (Povolení provozování) se doplňuje konec 1. věty o slova „území vymezené dle 
přílohy č. 3 a 4“.  

 
2) Čl. 3 (Přechodné ustanovení) zní: 

„Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky lze provozovat na místech, která se nacházejí na území vymezeném 
v příloze č. 1 až 4 této vyhlášky, nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.“.  

3) Za přílohu č. 2 se vkládají přílohy č. 3 a 4. 

 
Přílohy:  
 

� Obecně závazná vyhláška č. …/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška             
č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  

� Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  
 
 


