
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 4. 2012 

Bod pořadu jednání:       

Projednání žádosti právnické osoby REFLECTA Facility, s.r.o., IČ 27918068, se sídlem 
Vinohradská 1233/22, 12000 Praha 2 - Vinohrady, o rozšíření přílohy OZV č. 1/2010 o 

stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, o 

adresu: „Sousedská č.p. 599, Liberec XI – Růžodol I" 

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Hrbková, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek 

odbor, oddělení: odbor ekonomiky a majetku 

telefon: 48 524 3225 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 

Projednáno: v radě města dne 17.4.2012 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec 
Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
zamítnutí žádosti o rozšíření Přílohy k Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Liberec č. 1/2010, 

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, 

 



 2 

a   u k l á d á 
  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, seznámit společnost s rozhodnutím zastupitelstva 

města a zároveň ji seznámit s obecným postojem města k problematice rozšíření hazardu. 

 



    

Důvodová zpráva 
 

 

 Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 25.3.2010 vydat na zá-
kladě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vy- 

hlášku č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hra-

cí přístroj. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 31. 3. 2010. 

 

 Od uvedeného data lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „VHP“) a jiná 
technická herní zařízení (dále jen „JTHZ“) povolená dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, pouze na veřejně přístupných místech 
uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce. 
 

 V souvislosti s novelizací zákonné úpravy (zákon č.202/1990 o loteriích a jiných po-

dobných hrách) a nálezy Ústavního soudu (Nález Ústavního soudu č. 29-10, který byl vyhlá-
šen dne 15. 7. 2011 Chrastava, později Františkovy Lázně) může město regulovat provozová-
ní nejen VHP, ale i všech ostatních technických zařízení povolených podle zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách. Tato JTHZ povolilo Ministerstvo financí (dále jen MF) nezávisle 
na vůli samosprávy a městu je od 1.1.2012 umožněno nakládat s nimi podobně jako s VHP. 
Zároveň tato novelizace zákona zkracuje vydaná povolení na lhůtu 3 roky.  
  

 V rámci novelizací citované vyhlášky (obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010,        

č. 4/2010, č. 6/2011, č. 9/2011 a č. 1/2012) přistoupilo Statutární město Liberec k zásadní 
regulaci provozu heren, kasin a restaurací se všemi těmito přístroji. 

Dne 1.3.2012 podala právnická osoba REFLECTA Facility, s.r.o., IČ 27918068, se síd-

lem Vinohradská 1233/22, 12000 Praha 2 - Vinohrady, (dále také „žadatel“) na Magistrát 
města Liberec žádost o rozšíření přílohy OZV č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, 
na kterých lze provozovat výherní hrací přístroj, o adresu: „Sousedská č.p. 599, Liberec XI – 

Růžodol I“, která je sídlem Nákupního centra Géčko. 

Žadatel sděluje, že v rámci rozšíření nabídky nákupního centra o jiné než nákupní pří-
ležitosti, aktuálně jedná se společností HELVET HOLDING SE, IČ 24816868, která provozu-

je síť sportbarů propojených s hernou pod obchodním názvem MAGIC PLANET, o zřízení 
sportbaru s hernou v poměru 70% : 30% využití plánovaného prostoru. Vzhledem k tomu, že 
adresa není uvedena v příloze, žádá o dodatečné zařazení na seznam veřejně přístupných míst 
uvedených v příloze OZV č.1/2010. 

Žadatel neprokázal, že uvedené nebytové prostory splňují podmínku k provozování 
VHP dle § 17 odst. 8 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, ve znění pozděj-

ších předpisů. Proto byla dne 14.3.2012 na adresu sídla společnosti zaslána výzva 
k odstranění vad podání dle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. doplnění žá-
dosti o kolaudační rozhodnutí na hernu nebo změnu užívání na hernu. Dne 16.3.2012 byla 

výzva převzata, 30-denní lhůta k dodání kolaudačního rozhodnutí končí dnem 16.4.2012. 

Místním šetřením dne 29.3.2012 správce místních poplatků zjistil, že nyní jsou dotčené 
nebytové prostory využívány jako prodejní místo. 

 Z výše uvedených důvodů navrhujeme zamítnutí žádosti. 
 

Příloha: Žádost společnosti REFLECTA Facility, s.r.o. ze dne 1. 3. 2012. 






