
Pořadové číslo:  21/4 

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 14.10.2021 

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne                 

25. 10. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017,  

o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku 

č..../2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, 

ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Projednala tento materiál na své 71. schůzi dne 07.10.2021 a svým usnesením č. 2618/71/4/2021 

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

 

Odbor ekonomiky 

Doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora uvádí, že obsahem novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o regulaci 

provozování hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, která je předkládána orgánům obce k 

projednání, je formální aktualizace vymezeného území, na kterém je provozování hazardních her ve 

statutárním městě Přerov zakázáno. Nezbytnost aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 byla 

vyvolána změnami adres nemovitostí od její účinnosti (resp. účinnosti její novelizace provedené 

Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2017) tak, jak je popsáno v důvodové zprávě. Dále je předmětem 

novelizace zpřesnění slovního vyjádření vymezení území Městské památkové zóny a jejího 

ochranného pásma. 



Pro úplnost Kancelář primátora dále uvádí, že dle stabilní a dlouhodobé judikatury Ústavního soudu, 

ale i obecných soudů, je nezbytné, aby regulace hazardních her na území obce provedená obecně 

závaznou vyhláškou byla provedena na základě předem známých, objektivních, nediskriminačních           

a neutrálních kritérií, musí se opírat o racionální důvody a naplňovat princip proporcionality (tedy 

musí pečlivě vyvážit míru omezení přiměřeně konkrétním místním podmínkám). Kromě toho obecné 

soudy taktéž zkoumají soulad obecně závazných vyhlášek regulujících hazard s evropskou 

legislativou, resp. judikaturou ESD v oblasti omezení volného pohybu služeb, pokud je v daném 

případě shledán tzv. unijní prvek. Obec tedy musí být vždy schopna důvody a kritéria regulace 

spolehlivě předestřít a jejich nediskriminační povahu obhájit v eventuálním soudním sporu s 

provozovateli hazardních her.  

Regulace hazardních her provedená Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017, ve znění Obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2017 je tedy postavena na dvou předem známých neutrálních kritériích – regulované 

typy hazardních her nelze provozovat: a) na území Městské památkové zóny Přerova a jejího 

ochranného pásma a b) na území ve vzdálenosti 100 m od hlavních vstupů do škol a školských  

 

 

Důvodová zpráva: 

Text důvodové zprávy je uveden v příloze.  

 

 


