
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

4. zasedání zastupitelstva města dne 26.4.2012 

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 

Schválil:   

   

Projednáno:  

Poznámka: - 

Předkládá: MUDr. Kateřina Absolonová 

 
                                                      

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

vydává 
Obecně závaznou vyhlášku 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.

 
 



 

 

Důvodová zpráva 
 

Hazard je činnost, která ohrožuje obyvatele města hned v několika aspektech: narušování 
veřejného pořádku, trestné činy závažnějšího charakteru / krádeže, loupeže, prodej drog,../ a 
sociálně zdravotní problémy. Předkládanou verzí návrhu vyhlášky reagujeme na výhrady, 
které zazněly od prvního návrhu námi navrhované vyhlášky. Náš původní návrh zrušit herny 
v některých lokalitách byl kritizován jako nespravedlivý k hernám. Proto přicházíme 
s naprosto rovným řešením, totiž zákazem všech heren na území města Liberce. 

Podle této vyhlášky mohou podnikatelé během tohoto roku postupně ukončit provozování 
hazardu na katastrálním území města a nájemci se mohou orientovat na jiné nájemníky ve 
svých objektech. Tímto kratším přechodným ustanovením se bude pozvolněji měnit systém 
příjmu peněz do městského rozpočtu. Předkládaná vyhláška je plošná, nediskriminuje ani 
nezvýhodňuje nikoho. 

V průběhu roku 2012 by měly pokračovat kontroly heren tak, jak byly započaty v roce 2011.  
Současně by se v průběhu roku 2012 měla vést diskuze na téma, kde bude možné v budoucnu 
hazardní byznys povolovat. Tato místa by měla být vybrána tak, aby nenarušovala chod škol,  
školských zařízení, zařízení sociální péče a zdravotnická zařízení, úřadů a církví.  

Navrhovaná vyhláška byla schválena v předkládané podobě MV. Vzhledem k současné 
legislativní situaci, kdy záleží výhradně na zastupitelích města, zda a kde provozování 
hazardu ve svém městě schválí, není důvod přijetí takové vyhlášky odkládat. Ba co víc, její 
urychlené přijetí by mělo být prioritou! V současnosti platná liberecká vyhláška totiž obsahuje 
problematické body. Ty by se daly shrnout do dvou rovin: 

1) Změnou loterijního zákona se od 1. ledna 2012 nelze dovolávat výsledku ÚS ve věci 
Chrastavy, kdy se na roveň postavily výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály 
(zjednodušeně řečeno). VLT jsou již v novele loterijního zákona nově vyčleněny pod 
§2 pís. l). Přímý právní předpis má pak před rozhodnutím ÚS přednost. Od 1. ledna 
2012 tedy platná liberecká vyhláška odkazující se pouze na §2 pís. e) platného 
loterijního zákona, reguluje pouze VHP, nikoli VLT a JTHZ (=jiná technická herní 
zařízení). 

2) Od svého vzniku v roce 2010 liberecká vyhláška rezignovala na regulaci kasín a her v 
nich organizovaných.1 Tyto aktivity jsou definované v loterijním zákoně v §2 pís. i) – 
to jak ve starém, tak v současnosti platném znění. Co z dané situace vyplývá? Že 
herny (s dostatečně silným kapitálem ve svém pozadí) mohou svou činnost legálně 
přetransformovat do formy kasína a pak nepodléhají žádné regulaci obcí. Kasína 
mohou libovolně operovat s povoleními na hry od MF (VLT, EMR atd.) a de facto i 
hrami povolovanými městem (VHP), bude-li k tomu ze strany města vůle. Bylo-li 
původním záměřem města Liberec zahrnout kasína pod regulaci, zamezit jejich 
expanzi, nezbývá nic jiného, než současně platnou vyhlášku změnit. 

 
 
Takto obecně závazná vyhláška města byla dle zákona posouzena Ministerstvem vnitra.  
 

                                                 
1   http://www.i‐noviny.cz/hydepark/je‐to‐tady‐podvod‐se‐podaril‐byl‐ale‐vcas‐odhalen‐hazard‐v‐boru‐pokracuje 



 

 

 
 

Obecně závazná vyhláška statutární města Liberec č. __/2012  

ze dne _________  

o zákazu provozování hazardních her na území statutárního města Liberce  

 

Zastupitelstvo statutárního města Liberec (dále jen ZM) vydalo na svém …. zasedání dne 
………usnesením číslo …../2012 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.1/2010, 2/2010, 
4/2010,  6/ 2011, 9/2011 a 1/2012 vydaná usnesením zastupitelstva města Liberce. 

 

Čl. IV  

Účinnost vyhlášky  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

V Liberci, dne  

Vyvěšeno dne:  

Sejmuto dne: 



 

 

 


