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.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 30.11.2017
Bod pořadu jednání:
Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec
Stručný obsah: Cílem materiálu je schválení postupu a kritérií, vedoucích k dlouhodobě udržitelné
regulaci provozování hazardních her na území SML.

Rada města Liberce
Zpracoval:

Šedlbauer Josef, prof. - radní, zastupitel

Schválil:
Projednáno:

Šolc Jiří, Mgr.
Zámečník Jaroslav, Ing.

Předkládá:

Šedlbauer Josef, prof. - radní, zastupitel
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
záměr regulace provozování hazardních her na území Statutárního města Liberec podle
přílohy č. 1.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Dne 29.6. 2017 byla v zastupitelstvu města nejtěsnější většinou schválena obecně závazná vyhláška, která
bez dalšího umožňuje na území SML vznik kasin. Tato obecně závazná vyhláška nahradila zákaz
hazardních her, platný od ledna 2017 a účinný k 30.9. 2017.
Regulace hazardních her byla v letech 2016 a 2017 opakovaně předmětem jednání zastupitelstva SML,
dosud se však nepodařilo nalézt shodu na řešení, které by podpořilo více než je minimální nutný počet
zastupitelů. Vážným doprovodným faktorem těchto jednání je snaha provozovatelů hazardních her
o jejich ovlivnění.
Současný stav je s velkou pravděpodobností dlouhodobě neudržitelný a nesplňuje požadavek na
předvídatelnost rozhodování. Stabilní řešení může být založeno pouze na bázi širší shody na
kompromisním řešení regulace hazardních her v zastupitelstvu města, nebo rozhodnutím této otázky
v místním referendu.
Předložený záměr usiluje o řešení na základě širší shody v zastupitelstvu města. Jeho předmětem je
připuštění hazardních her pouze v kasinech a pouze na adresách, schválených zastupitelstvem města, a to
výhradně mimo prostor městské památkové zóny.
Odůvodnění použitých kritérií:
1) Kasino je podle § 68 Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 definováno jako herní prostor, ve
kterém musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu
kasina. Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra a hra v kostky. Kasina mohou zároveň
provozovat nejméně 30 pozic technické hry (hracích automatů). Ve srovnání s alternativním
herním prostorem, hernou (§ 67 Zákona o hazardních hrách), je tedy v kasinu nižší poměr
technické hry. Ta je přitom prokazatelně nejvíce problémovou složkou hazardních her (viz závěry
Výročních zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti).
2) Určení adres, na kterých může být provozováno kasino, se opírá o použití zákonného zmocnění
dle § 10 písmena a) zákona o obcích o zajištění místních záležitostí veřejného pořádku na území
města a zabezpečení ochrany před negativními jevy, spojenými s provozováním hazardních her,
včetně ochrany osob sociálně vyloučených, dětí a mladistvých.
3) Městská památková zóna představuje nejucelenější vymezení centrální části města s vysokou
hustotou úřadů, zdravotních, církevních, kulturních a dalších institucí. Rizika případného umístění
prostoru pro hazardní hry do této lokality jsou tak maximalizována, protože dopadají na všechny
občany města, kteří zmíněné instituce využívají.
Pro úplnost je třeba dodat, že obec může ovlivnit provozování hazardních her na svém území jen do určité
míry. Podle § 12 odst. 1) Zákona o hazardních hrách může obec v souladu se Zákonem o obcích vydat
obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu
mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví,
na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví,
že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno. Jiné hazardní hry,
především číselné loterie, kursové sázky a internetové hazardní hry, obec ve své působnosti nemůže
ovlivnit.
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Přílohy:
Příloha č. 1
Priloha 2 vyhlaska listopad 2017
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Příloha č. 1
Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec
1) Schválení tohoto Záměru v zastupitelstvu města
T: 30.11. 2017
2) Výzva provozovatelům hazardních her k podání žádostí o zařazení adres do přílohy připravované
vyhlášky s respektováním kritérií, uvedených v důvodové zprávě
T: bezodkladně po schválení Záměru jeho zveřejněním a upozorněním asociací provozovatelů
hazardních her
3) Nominace politických klubů v ZSML do pracovní skupiny k vyhodnocení žádostí
T: 31.12. 2017
4) Ukončení příjmu žádostí od provozovatelů
T: 10.1. 2018 (doručení žádostí na adresu SML)
5) Předběžné vyhodnocení žádostí pracovní skupinou. Pracovní skupina si vyžádá vyjádření ke
všem podaným žádostem od Městské policie, Komise humanitní, Komise zdravotní a sociální a
od organizace Advaita, z.s.. Bude-li alespoň jedno z těchto vyjádření negativní, nebo se na
negativním stanovisku k žádosti shodnou zástupci politických klubů, reprezentujících
nadpoloviční většinu v ZSML, nebude tato žádost doporučena ke schválení v ZSML
T: 10.2. 2018
6) Schválení obecně závazné vyhlášky v intencích Přílohy č. 2, včetně přílohy k této vyhlášce
T: ZSML v únoru 2018

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. /2018

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. __/2018, o regulaci provozování
hazardních her na území statutárního města Liberec
Zastupitelstvo statutárního města Liberec se na svém zasedání dne ___________ 2018 svým
usnesením č. ___________ usneslo vydat v souladu s ustanovením § 12 odst. 1) zákona
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), a v souladu
s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět a cíl vyhlášky
Předmětem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých
hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a
dobrými mravy, které mají vliv nejen na jejich účastníky, ale také na osoby jim blízké, osoby
sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory. Cílem této vyhlášky je umožnit pokojné
a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, uspokojit jejich potřeby a zároveň vytvořit
příznivé podmínky pro život ve městě.
Čl. 2
Základní ustanovení
Bingo, technická hra a živá hra (dále jen jako „hazardní hry“) mohou být na celém území
města provozovány pouze v kasinu1), a to pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.
Čl. 3
Určení míst
Provozování hazardních her je zakázáno na celém území městské památkové zóny. Povolení
herního prostoru pro kasina2) může být vydáno pouze pro adresy, uvedené v příloze této
vyhlášky (dále jen „příloha“), která je její nedílnou součástí.
Čl. 4
Určení času
Hazardní hry mohou být provozovány pouze v čase od 12 hodin příslušného dne do 6 hodin
následujícího dne.
Čl. 5
Zařazení míst do přílohy
1. 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.
2. Kritériem pro zařazení místa do přílohy je vyhodnocení toho, zda s ohledem na místní
podmínky a s ohledem na konkrétní situaci v daném místě nezhorší zařazení tohoto
1)

§ 68, 2) § 97, zákona o hazardních hrách
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místa mezi místa pro provozování hazardních her stav místních záležitostí veřejného
pořádku.
Čl. 6
Vyřazení míst z přílohy
1. Zastupitelstvo města rozhoduje o vyřazení míst pro provozování hazardních her
z přílohy, a to na základě žádostí provozovatelů nebo z vlastního či jiného podnětu.
2. Kritériem pro vyřazení místa z přílohy je vyhodnocení toho, zda s ohledem na místní
podmínky a s ohledem na konkrétní situaci v daném místě dochází na tomto místě
k narušování místních záležitostí veřejného pořádku.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2017, o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry
a loterie a jiné podobné hry, ze dne 29. června 2017, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. února 2018.

………………………………..
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora

…………………………………
Tibor Batthyány
primátor

Příloha
Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. _/2018, o regulaci provozování
hazardních her na území statutárního města Liberec
Seznam adres

