STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.

INFORMACE
pro jednání zastupitelstva města dne 27.09.2018

Informace k OZV o regulaci hazardu

Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
Zpracoval: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

Důvodová zpráva
Na základě čl. 5 OZV č. 2/2018 o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města
Liberec (účinnost od 4/4/2018) požádali Magistrát města Liberec v době od 20/2/2018 do 30/6/2018 o
zařazení nových míst pro provozování hazardních her do přílohy OZV tito držitelé platné licence MF:
 PLAUDIT s. r. o. – Casino PANTHER, Boženy Němcové 12/18, resp. 8. března 12/3
(20/6/2018),
 SLOT Group, a. s. – STAR CASINO, Revoluční 123/17
- STAR CASINO BALON, Moskevská 640/55
- CASINO PRÁDELNA, Rumunská 192/10
- STAR CASINO, 5. května 175/7 (26/3/2018)
 NET AND GAMES a. s. – KASINO KAJOT INTACTO, Blažkova 654/1 (29/5/2018)
OZV v čl. 5 uvádí, že „zastupitelstvo města rozhoduje o zařazení nových míst pro provozování
hazardních her do přílohy jedenkrát ročně, a to na základě podaných žádostí provozovatelů. Termín
podání žádostí je vždy nejpozději do konce června. Zastupitelstvo města o podaných žádostech rozhodne
na svém zasedání nejpozději do konce září téhož roku.“ Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Liberci
vyhlásil konání místního referenda, jehož jednou z otázek je i další regulace hazardu, předkládám výše
zmíněné žádosti zastupitelstvu města 2014-2018 jen jako informativní.
Posouzení OZV ministerstvem vnitra
SML obdrželo 23/5/2018 vyjádření Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly,
k OZV o regulaci hazardu, již si k přezkumu zákonnosti vyžádalo ex post v průběhu dubna. MV
podrobně zkoumalo každý článek OZV vč. přílohy, výsledkem právního rozboru je, že ani jeden článek
OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem.

Přílohy

