
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 05.09. 2018 

 

Informace o změnách regulace hazardních her 

 

     

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

 - 

 

RM 28.08.2018 Usnesení č. 591  

Rada města 

 

b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o změnách regulace hazardních her, 

  

 

u k l á d á 

tajemníkovi předložit informaci zastupitelstvu 05.09. 2018 k projednání. 

 

    
 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

informaci o změnách regulace hazardních her, 

 

k o n s t a t u j e 

 

že regulace je v Lysé nad Labem nastavena správně, plní svůj účel a město od ní nebude 

ustupovat. 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 
 

 

 

 



 

 

Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Dne 06.08.2018 zaevidovala podatelna MěÚ písemnou informaci od p. Martina Trcha, 

zástupce společnosti SLOT Group, a.s. Pan Trch obsáhle informuje o změnách, které od 1. 

ledna 2018 nastaly v provozování hazardních her. Zákon č. 186/2016 Sb. zavedl řadu 

podmínek, které významně omezují vstup nových společností na „trh hazardu“, jsou 

stanoveny finanční a technické podmínky, za nichž mohou být herny provozovány. 

Jedním z očekávaných důsledků nové právní regulace je výrazný úbytek počtu provozoven, 

ve kterých lze hazardní hry na území České republiky provozovat, a to zejména s ohledem na 

množství nově vymezených povinností pro provozovatele hazardních her. Nově například 

není možné provozovat technické herní zařízení v restauračních zařízení a barech. Ve vztahu 

k herním prostorám tak dochází ke zrušení zvláštního provozního režimu v rámci těchto 

provozoven a byly ponechány pouze ty specializované herny a kasina, které budou 

provozovány na základě výrazně přísnějších podmínek provozování než podle předcházející 

právní úpravy.  

V Lysé nad Labem došlo za období od roku 2011, kdy se regulace pomocí adres zavedla, 

k poklesu počtu heren ze 17 na současných 7 adres. Kritéria pro výběr adresních míst jsou 

známá již od konce roku 2011: existence herny, dodržování veřejného pořádku a příslušné 

OZV, která je vydávána od roku 2011 vždy na každý další rok. Tato metodika je dodržována 

po dobu 7 let a město vystupuje zcela konzistentně a předvídatelně. V průběhu uplynulých let 

proběhla 2 setkání provozovatelů se starostou města, kde se o výše uvedených kritériích vždy 

hovořilo. Město dlouhodobě zcela jasně deklaruje, že nemá zájem o rozšiřování počtu adres – 

stav může být buď setrvalý, nebo klesající. 

Časová regulace je rovněž dodržována od roku 2011: povolená doba provozu herny je 

v pracovních dnech a v sobotu v době od 14:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. 

Herna nesmí být v provozu v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích. Časová 

regulace města je tedy přísnější než současná zákonná úprava. 

Pan Trch se obrací na starostu a zastupitele města, zda by ZM zvážilo návrh na zrušení 

existující regulace zavírací doby prostřednictvím platné OZV, „která v důsledku výše popsané 

zákonné zavírací doby přestala být nezbytnou“. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

V roce 2018 nebylo.  

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Příjem z hazardních her je příjmovou položkou města. Pro rok 2018 je v rozpočtu plánována 

částka 5 000 000 Kč. 

 

 

Přílohy: 

Dopis SLOT Group ze dne 01. 08. 2018 

OZV č. 3/2017 

                                                                     Ing.Miloš Dvořák 

      tajemník MěÚ 

 



 

 



 



Město Lysá nad Labem 

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem 

č. 3/2017 
 

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry  

ve smyslu ust. § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 21.06.2017 usnesením č.91 

usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 

odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 
 

Článek 1 

Cíl vyhlášky 

 

Cílem této vyhlášky je regulovat provozování hazardních her na území města Lysá nad 

Labem ve smyslu ust. § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tak aby byla 

v maximální možné míře omezena společenská rizika vyplývající z provozování některých 

hazardních her, a aby jejich provozování bylo zcela v souladu s veřejným pořádkem a 

dobrými mravy. 

 

Článek 2 

Povolení provozování 

 

a) Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu lze na území obce provozovat 

pouze na místech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 

b) Povolená doba provozu herny je v pracovních dnech a v sobotu v době od 14:00 hodin do 

02:00 hodin následujícího dne. Herna nesmí být v provozu v době státních svátků, ostatních 

svátků a o nedělích. 

 

Článek 3 

Přechodné ustanovení 

 

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu povolené přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky lze provozovat na místech neuvedených v příloze č. 1 této vyhlášky 

nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.  

 

Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Ke dni 31.12.2017 se zrušují následující obecně závazné vyhlášky: 

- OZV č. 6/2011   O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů na území města 

Lysá nad Labem, schválená zastupitelstvem města dne 23.11.2011, 

- OZV č. 7/2011 O určení míst pro provozování koncových interaktivních videoloterních 

terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, 

schválená zastupitelstvem města dne 21.12.2011, 



OZV č. 2/2016 O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování 

koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního 

systému  na území města Lysá nad Labem, schválená zastupitelstvem města dne 09.11.2016. 

 

 

 

Článek 5 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2018 

 

 

V Lysé nad Labem dne 27.06.2017 

 

 

 

………………………………..                                               ………………………………… 

          Jan Burian                                                                                   Ing. Karel Otava 

          místostarosta                                                                                starosta města 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.06.2017 

Sejmuto z úřední desky dne:             17.07.2017    

 
 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1  
 

Město Lysá nad Labem 

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem 

č. 3/2017 
 

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry 

ve smyslu ust. § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. 

 

 

Místa, na nichž je povoleno na území města Lysá nad Labem provozovat hazardní hry dle 

článku 2 vyhlášky: 

1. Nám. Bedřicha Hrozného č.p. 182/8 

2. Husovo nám. č.p. 21 

3. Sídliště č.p. 1786 

4. Smetanova č.p. 789/1 

5. Masarykova č.p. 974/22 

6. Masarykova č.p. 1926 

7. Sojovická st.p.322/35   
 


