
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov začalo na svém území postupně regulovat hazard již od r. 2009. Dle nálezu 

Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 56/10) se „vymezení míst musí opírat o racionální důvody, neutrální      

a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při aplikaci dopadá“.    

 

Na území statutárního města Přerova (dále jen „město“) je od 01.01.2018 účinná Obecně závazná 

vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění Obecně závazné vyhlášky                   

č. 5/2017 (dále jen „OZV č. 4/2017“).  

 

Regulace hazardních her musí být v obecně závazné vyhlášce řádně vymezena, zejména z důvodu 

povolovacího řízení. Dle čl. 2 OZV č. 4/2017 je regulace stanovena v tomto znění:  

 

„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 vymezené v příloze č. 3 a 4 této 

vyhlášky. V případě objektů částečně zasažených tímto okruhem se má za to, jako by byly zcela v tomto 

okruhu.“ 

 

Součástí OZV č. 4/2017 jsou 4 přílohy, z nichž v přílohách č. 1 a 3 je tabulkový přehled adres 

nemovitostí, kde jsou hazardní hry zakázány, ve zbývajících 2 přílohách (č. 2 a 4) jsou tato místa 

z důvodu ještě větší právní jistoty adresátů graficky znázorněna v mapě (v příloze č. 2 oblast Městské 

památkové zóny Přerov a jejího ochranného pásma, v příloze č. 4 území ve vzdálenosti v okruhu             

100 m od hlavních vstupů do škol a školských zařízení).   

 

Do orgánů města je předkládána technická novela předmětné vyhlášky, která: 

1. dle současného stavu aktualizuje stávající přehled území, kde jsou hazardní hry zakázány: 

a)  rozšiřuje se seznam adres nemovitostí (bez ohledu na způsob využití v současné době)                    

o adresu Kouřilkova 1028/8 (nově umístěna ZŠ a MŠ logopedická Olomouc),               

Sadová 793/1 (nová adresa do 100 m od školského zařízení ˗ nově umístěna                               

ZUŠ Máchova 320/10), Sportovní 246/1 (nová adresa do 100 m od školského zařízení ˗           

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 424/14, budova zrekonstruovaná z původního kina 

Panorama, přičemž došlo k jejímu rozšíření), Trávník 3565/0 (nová budova, která je do        

100 m od školského zařízení ˗ od ZŠ Trávník a zařízení školního stravování ˗ odloučené 

pracoviště Kratochvílova), Za mlýnem 3590/2 (nová budova, která je zařazena do Městské 

památkové zóny Přerov a jejího ochranného pásma)  aj. (příloha č. 1 až 4),  

b)  zrušují se adresy nemovitostí, u kterých proběhla demolice např. tř. 17. listopadu 233/15                 

a 1073/17 (příloha č. 1 až 4, změny se promítly do obou kategorií vymezeného území),  

c) zrušují se adresy nemovitostí Osmek 1132/20, 2170/22, 1489/24 z důvodu změny Městské 

památkové zóny Přerov a jejího ochranného pásma (příloha č. 1 a 2), 

2. upřesňuje se slovní vyjádření území, kde jsou hazardní hry zakázány, týkající se Městské 

památkové zóny Přerov a jejího ochranného pásma dle vyhlášky Ministerstva kultury ČR                 

č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny,                   

ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb., ze dne 10.09.1992 a  rozhodnutí Okresního úřadu v Přerově, 

referátu kultury  ze dne 21.12.1995, zn. kult. 1125/94-404/5 o vymezení ochranného pásma 

Městské památkové zóny Přerov v čl. 2 vyhlášky a v názvu příloh č. 1 a 2,  

3. formálně se upravují přílohy č. 1 a 3, kdy řazení adres předmětných nemovitostí je nově dle 

pořadí místních částí. 

Navrhované změny nemají zásadní dopad na stávající hranici dotčeného území.  

 



 

Dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, jenž nabyl účinnosti od 

01.01.2017, je nově povolovací proces dvoustupňový: 

1. Ministerstvo financí ČR (dále jen „MF“) vydává rámcové základní povolení prokazující 

způsobilost žadatele i splnění všech nezbytných odborných a technologických požadavků.  

2. Povolení k umístění herního prostoru v herně (lze provozovat pouze technickou hru) nebo v kasině 

(lze provozovat živou hru, živou hru společně s technickou hrou nebo bingem, případně obojím) je 

ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována (hry 

provozované na internetu povoluje MF). Přenesení části rozhodovací pravomoci v rámci veřejné 

správy zaručuje efektivnější a optimálnější regulaci, neboť příslušná obec zná nejlépe místní 

poměry a je nejpovolanější k přijetí závazných rozhodnutí jaké druhy hazardních her a na jakých 

adresách se na jejím území budou nacházet.  

 

Příjem z hazardních her je nezanedbatelným zdrojem rozpočtu města.  K 31.08.2021 byly hazardní hry 

provozovány v pěti kasinech (Husova 1183/6, Vsadsko 2225/2, tř. gen. Janouška 2854/2,                        

nám. Svobody 1091/17, 1092/6, Havlíčkova 1140/43) a ve dvou hernách (Čechova 1692/12                         

a Kramářova 1461/5). Jedná se již několik let o stejná adresní místa. U dvou z výše uvedených herních 

prostor končí platnost povolení v tomto roce, přičemž jeden provozovatel si již požádal o vydání 

nového povolení, u ostatních v roce 2023.  

 

Vývoj hazardních her na území města od 01.01.2018 (od účinností OZV č. 4/2017) je následující:  

 

 2018 2019 2020 31.08.2021 

Počet ks 333 344 242 265 

Počet heren 8 6 5 2 

Počet kasin 4 5 4 5 

Daň z hazardních her, včetně zrušeného 

odvodu z loterií (v tis. Kč) 

 

30 206 

 

35 670 

 

34 399 

 

20 578* 

 

Pozn.: předpokládáme, že k 31.12.2021 daň z hazardních her dosáhne 26 000 tis. Kč. 

 

Pro úplnost informací uvádíme, že aktuálním trendem v oblasti hazardního hraní je přesun do 

internetového prostředí. Dle údajů MF se zde v roce 2020 odehrávalo cca 45 % objemu her. Klíčovou 

roli v tom sehrála i pandemická situace související s šířením COVID-19.  

 

Návrh Obecně závazné vyhlášky č. ……/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017,                 

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

k posouzení Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, jakožto orgánu 

vykonávajícím dozor nad zákonností obecně závazných vyhlášek, které přípisem ze dne 22.09.2021 

sdělilo, že návrh nebyl shledán v rozporu se zákonem.    

 

 

 

Přílohy:  

 

• 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   

• Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, 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 

 

 


