
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

3.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, projekt Advai-
ta, projekt Progam 

 

 

Zpracoval: Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémo-
vou integraci  

odbor, oddělení: náměstek primátorky 

telefon: 48 524 3132 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: v 6. radě města dne 19.3.2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Bc. Martina Rosenbergová, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

Projekt o.s. Advaita a projekt PROGAM Českého institutu pro výzkum závislostí  

 

 

 



 2

 

 

a    d o p o r u č u j e 

 

umístění letáků, bannerů, vizitek souvisejících s projekty o.s. Advaita a PROGAM  Českého 
institutu pro výzkum závislostí do všech provozoven uvedených v příloze vyhlášky č. 1, 3        
a 8/2012   

 

a    u k l á d á  

 

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci 

- zajistit provedení kontroly umístění těchto projektů a předložení zprávy do 9. ZM  

Termín: 31.10.2013 
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Důvodová zpráva 

 

V roce 2012 Zastupitelstvo Statutárního města Liberec schválilo a vydalo obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen OZV) č. 1, 3 a 8/2012 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze 
provozovat výherní hrací přístroje (dále jen VHP).  

Regulace adres 

V Liberci bylo na konci roku 2011 registrováno 146 adres veřejně přístupných míst, ve kte-
rých 44 společností provozovalo 801 VHP. V průběhu roku 2012 se výše jmenovanými OZV 
snížila místa, na kterých lze provozovat hazard z 146 na nynějších 110, ve kterých 30 společ-
ností provozovalo během roku 2012 507ks VHP.  

Zastupitelstvo má právo vyhláškou „stanovit“ libovolnou podobu seznamu adres, musí ovšem 
dodržovat obecně závazné a platné zásady objektivních zjištění, nediskriminace a rovnosti 
všech provozovatelů na území města. V opačném případě by takovou vyhlášku zrušil Ústavní 
soud.  

V důsledku hospodářské recese docházelo, dochází a bude docházet k opouštění nebytových 
prostor v centru města tradičními nájemci. Kontrolu provozoven, úpravou obecně závazných 
vyhlášek, samospráva brání, aby v těchto místech byla provozována další VHP a JTHZ.  

Od června 2010 zastupitelstvo města žádostem o zařazení dalších, nových adres do seznamu 
nevyhovuje a přílohu nerozšiřuje.  

V souladu s právními předpisy se postupnou regulaci loterií v katastru města Liberec daří eli-
minovat problém nově vznikajících nelegálních provozoven na území ČR, v návaznosti 
s kriminální činností, se kterou se potýkají obce a obvody, které provoz VHP/JTHZ obecně 
závaznou vyhláškou omezily v plném rozsahu.  

Regulace počtu zařízení 

Regulace, co do počtu povolených VHP, není nikde v legislativě zakotvena, jedna možnost 
regulace prostorové vyplývá ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
v platném znění (dále jen „zákon“), § 50 odst. 5 „Provozování loterií nesmí být povoleno      
ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních 
orgánů a církví“. 

Od prvního čtvrtletí roku 2010 vyhodnotilo Statutární město Liberec vývoj objemu a struktury 
loterního trhu na území města a přistoupilo v souladu s § 50 odst. 4 zákona k vymezení veřej-
ně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje obecně závaznou vy-
hláškou, tedy v druhé možnosti prostorové regulace. Cílem bylo stabilizovat stávající počet      
a umístění herních míst a zabránit jejich dalšímu rozšiřování.  

Hlavními důvody byl trvalý zájem obyvatelstva o sázkové a jiné podobné hry, přičemž           
se změnila struktura typů těchto her a narostl počet provozovatelů her za současného zvyšo-
vání objemu vsazených částek, spolu s technologickým vývojem se rozšířily nové typy her-
ních zařízení i her.   

Podle platné legislativy je obec oprávněna vydávat povolení k provozování výherních hracích 
přístrojů v provozovnách splňujících podmínky zvláštního provozního režimu a v hernách        
v rámci svého územního obvodu. Provozování VHP v kasinech a veškeré provozování loterií 
nebo jiných podobných her podle § 50 odst. 3 ve spojení s § 2 zákona, prostřednictvím jiných 
technických zařízení (dále jen JTHZ), na území obce povoluje Ministerstvo financí ČR.  
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Novelou loterijního zákona podle § 45 odst. 3) se obec, na jejímž území má být loterie nebo 
jiná podobná hra povolená Ministerstvem financí, stává účastníkem řízení o vydání povolení 
k provozování loterie a jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. Magistrát města Li-
berec využívá svého práva vyjádřit se v tomto řízení z hlediska ochrany místních záležitostí       
a veřejného pořádku.  

Odborný referent MML pro loterie a jiné podobné hry v roce 2012 provedl 53 místních šetře-
ní, se zjištěním 5 případů porušení zákona, u kterých bylo ve správním řízení vyměřeno          
na pokutách 105.000,- Kč, a v jednom případě pro podezření ze spáchání trestného činu pří-
pad postoupen orgánům v trestním řízení.  

Vzhledem k výše jmenovaným opatřením se podařilo snížit počet koncových zařízení a pro-
vozoven k 31. 12. 2012 přibližně o 30%.  

 

Odvody do rozpočtu  

Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zákonem č. 458/2011 
Sb., s nabytí účinnosti dne 1. 1. 2012, se mění podle části šesté odvod z loterií a jiných po-
dobných her. Odvod výtěžku z loterií se dělí na pevnou část dílčího základu z VHP/JTHZ 
(jiné technické herní zařízení povolené MF), který tvoří součet počtu dnů, ve kterých byl kaž-
dý z povolených přístrojů povolen a sazbu odvodu pro poměrnou část dílčího základu odvodu      
z VHP/JTHZ.  

Odvodové období je kalendářní rok s podáním vyúčtování nejpozději do 2 měsíců po uplynutí 
odvodového období. Odvod z loterií se platí prostřednictvím čtvrtletních záloh na odvod, kte-
ré se spravují jako daň. Správu odvodu z loterií a jiných podobných her vykonávají finanční 
úřady, které realizují převod obcím podle § 6 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
daní.  

Vybraná částka je součástí daňových příjmů rozpočtu města a o způsobu použití těchto pro-
středků se usneslo Zastupitelstva města Liberce na svém 11. zasedání. Dne 15. 12. 2011 byl 
schválen usnesením č. 256/11 rozpočet na rok 2012 a výtěžek byl použit na výdaje rozpočtu 
oddělení kultury a sportu, na příspěvky ze sportovního a kulturního fondu, ekofondu a fondu 
zdraví. 

Preventivní opatření 

Další možnou cestou v prevenci sociálně patologických jevů je aplikace preventivních pro-
gramů, které jsou zacíleny přímo na „hráče“, ohrožené gamblerstvím. Této problematice         
se lokálně věnuje o.s Advaita http://advaitaliberec.cz/ . Celostátní působnost má Český institut 
pro výzkum závislostí (dále CIAR) http://www.progam.cz/. 

Advaita (příloha č. 1) se zaměřuje přímo na pomoc konkrétním osobám ohroženým patolo-
gickým gamblerstvím. 

CIAR má ucelený celostátní program obsahující mj. i školení personálu, (příloha č. 2  + více 
na webu). 

Oba projekty mohou být umístěny v provozovnách hazardu současně a navzájem se doplňují. 
Profesionální pomoc ohroženým osobám by mohla zamezit vzniku závislosti v prvopočátku, 
popř. zmírnit dopady patologického hráčství do většinové společnosti. Projekt o.s. Advaity 
byl v roce 2012 podpořen Fondem pro prevenci SML. Samospráva města by mohla oba pro-
jekty DOPORUČIT provozovatelům hazardu na území města. Náměstek pro ekonomiku a 
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systémovou integraci úřadu by aplikaci doporučení samosprávy zajistil oslovením všech pro-
vozovatelů dopisem a doporučením přes loterijní profesní sdružení.  

V podzimních měsících letošního roku náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci úřa-
du zajistí kontrolu provozoven a vypracuje zprávu pro zastupitelstvo, ze které bude patrné 
kolik provozovatelů projekty aplikovalo. Nepřipojení provozovny k těmto projektům by moh-
lo být posuzováno jako objektivní důvod pro vyřazení z přílohy vyhlášky, tzn. vyřazení ze 
seznamu povolených míst.  

 

Přílohy: 

1. Advaita – nabídka rozsahu služeb 

2. CIAR - nabídka rozsahu služeb 

 



Máte problémy s alkoholem, drogami, hráãstvím
nebo s dal‰ími závislostmi?
Máte ve své blízkosti nûkoho, kdo má tyto problémy
a chtûli byste mu pomoci?

CENTRUM AMBULANTNÍCH SLUÎEB ADVAITA
Prevence a léãba návykov˘ch poruch
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec • cas@advaitaliberec.cz
Telefony pro objednání: 482 750 607, 603 829 730
www.advaitaliberec.cz



NEODKLÁDEJTE ¤E·ENÍ
Zdarma nabízíme:
• Krizovou intervenci a pomoc pfii diagnostice.
• Podporu udrÏení abstinence.
• Sociální a dluhové poradenství.
• Zaji‰tûní vhodné léãebny a vystavení doporuãení.
• Úãast v pravidelném programu zahrnující komplexní pomoc.
• Konzultace pro rodiãe, partnery, pfiíbuzné, spoluÏáky a pfiátele.

SluÏby jsou poskytovány odborníky na profesionální úrovni.

Otevfieno po 13 – 18 h • úter˘ aÏ ãtvrtek od 10 do 18 h • pá 10 – 17 h

NEODKLÁDEJTE ¤E·ENÍ PROBLÉMU ZÁVISLOSTI.






