
 

11. zasedání zastupitelstva města Liberce dne 15. 12. 2011 

Bod pořadu jednání:   

Věc:  Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 6/2011, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 

 

Zpracoval: MUDr. Kateřina Absolonová 

 MUDr. Vladislav Chvála 

   

   

  

  

Předkládá: MUDr. Kateřina Absolonová 

        

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

vydává 
Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vy-
hláška Statutárního města Liberec č. 6/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 
lze provozovat výherní hrací přístroje.

 
 



Důvodová zpráva 
 
Hazard je činnost, která ohrožuje obyvatele města hned v několika aspektech: narušování ve-
řejného pořádku, trestné činy závažnějšího charakteru / krádeže, loupeže, prodej drog apod./ a 
také sociálně-zdravotní problémy.  
 
Předkládanou verzí návrhu vyhlášky reagujeme na výhrady, které zazněly na různých setká-
ních a které vyplynuly z osobní komunikace s jednotlivými zastupiteli od posledního návrhu 
námi navrhované vyhlášky. Náš původní návrh zrušit herny v historickém centru Liberce a ty, 
které jsou méně než 100 m od veřejných budov, případně ve vybraných lokalitách, byl kriti-
zován jako diskriminační, nesystémový či netransparentní, proto jsme připravili tento nový 
návrh. 
 
Hlavní novinkou je, že předkládané řešení počítá se zákazem všech existujících heren na 
území města Liberce a to s ročním odkladem, tedy k 1. 1. 2013. Podle této vyhlášky by tak 
mohli podnikatelé během následujícího roku postupně ukončit provozování hazardu na katast-
rálním území města a pronajímatelé získají čas na získání případných nových nájemců do je-
jich prostor. 
 
Tímto ročním přechodným ustanovením se bude také pozvolněji měnit systém příjmu peněz 
do městského rozpočtu, tato vyhláška tedy není v rozporu s návrhem rozpočtu na rok 2012.  
 
V průběhu roku 2012 by pak měly pokračovat kontroly heren tak, jak byly započaty v tomto 
roce.  
 
Počítáme, že přijetí této vyhlášky vytvoří zároveň dostatečný prostor pro nalezení shody mezi 
zastupiteli na tom, v jakém rozsahu a za jakých podmínek by mohly formy hazardu, na které 
se tato vyhláška vztahuje, být provozovány od 1. 1. 2013 a to i s ohledem na případné riziko 
vzniku nelegálních heren, které se ovšem ale většinou týkají jiných forem hazardních her. 
 
Případné rozhodnutí zastupitelstva města o vydání omezeného počtu licencí od 1. 1. 2013 by  
také umožnilo vzhledem k jejich předpokládanému podstatně nižšímu počtu jejich lepší a 
efektivnější kontrolu, než je tomu dosud.  
 
Takto přijatou obecně závaznou vyhlášku města teprve poté posoudí Ministerstvo vnitra ČR. 
Vzhledem k tomu, že vyhlášky stejného znění již byly MV ČR schváleny jako bezchybné, 
není na místě obava, že by v případě Liberce tomu mělo být jinak.   
 
Vzhledem k současné legislativní situaci, kdy záleží výhradně na zastupitelích města, zda a 
kde provozování hazardu ve svém městě schválí, se domníváme, že není důvod přijetí takové 
vyhlášky odkládat.  
 
 
 
 



 
Obecně závazná vyhláška statutární města Liberec č. __/2011 

ze dne _________ 

o zákazu provozování hazardních her na území statutárního města Liberce 

Zastupitelstvo statutárního města Liberec (dále jen ZM) vydalo na svém 11. zasedání dne 15. 12. 2011 
usnesením číslo 196/2011 v souladu s ustanoveními čl. 104 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb. Ústavy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Ústava), § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZO) a dále 
v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZL) tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 
Čl. I 

Základní ustanovení 

1. Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomo-
cí technických zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her 
podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách se na 
celém území města Liberce ode dne 1. ledna 2013 zakazuje. 

 
Čl. II 

Účel vyhlášky 

Účelem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku a ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku v zájmu obce 
a občanů. 

 
Čl. III 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/ 2011, vydaná rozhodnu-
tím zastupitelstva města Liberce konaném dne 29. 9. 2011. 

 

Čl. IV 

Účinnost vyhlášky 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se též na výherní zařízení, jejichž provozo-
vání bylo povoleno před jejím vyhlášením. 

 

V Liberci, dne  

 

Vyvěšeno dne: 16. 12. 2011  

Sejmuto dne:    


