
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 21.06. 2017 

 

Návrh OZV č. 3/2017, 

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry 

 

 

 

 

RM dne 29.05.2017 přijala toto usnesení: 

 

Usnesení č. 358 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na 

kterých mohou být provozovány hazardní hry, 

 

II. u k l á d á 

tajemníkovi předložit OZV č. 3/2017 ZM dne 21. 06. 2017 ke schválení. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

 

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých 

mohou být provozovány hazardní hry 

 

 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 



 

      

                                                                              
   

KMÚ Rada města Lysá nad Labem 

 dne  30.05.2017 

 
 

Návrh OZV č. 3/2017, 

o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry 

 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a  ukončení platnosti OZV č. 2/2016 k 

31.12.2017 

     

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na 

kterých mohou být provozovány hazardní hry, 

 

u k l á d á 

 

tajemníkovi předložit OZV č. 3/2017 zastupitelstvu města ke schválení. 

                                                                                              Termín: 21.06.2017 

 

      

  

 Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo 

 místostarosty: 

 

 

      

 Podpis tajemníka:   

 



Důvodová zpráva. 

Popis problému:   

Dne 26.05.2016 byl schválen zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Zákon je zcela 

nový, platí od 1. ledna 2017. Zavádí nové pojmy (mincovní a internetové hrací přístroje jsou 

definovány jako technická hra), zavádí zásadně nový způsob vydávání povolení: provozovatel 

musí splnit podmínky ministerstva financí a následně získá od MF tzv. základní povolení. 

Jednou z podmínek je složení vratné kauce 50 mil. Kč, která zůstává na zvláštním účtu MF po 

celou dobu trvání povolení. Druhou podmínkou je povolení k umístění herního prostoru, které 

uděluje v přenesené působnosti obecní úřad, v jehož území se nachází provozovna, kde budou 

hazardní hry povolovány. V tomto případě je kauce 1 mil. Kč za každou hernu, kauce se 

skládá opět na zvláštní účet MF. Herní prostor musí mít požadované parametry. Současně 

zákon vymezuje časové období pro hru v rozmezí od 10:00 do 03:00 hodin. V herním 

prostoru musí být umístěno minimálně 15 herních zařízení. 

Na základě ustavení čl. 104 Ústavy ČR mají zastupitelstva obcí právo v mezích své 

působnosti vydávávat obecně závazné vyhlášky obcí. Na základě ustanovení § 35 odst. 3 

písm. a) zákona o obcích se obce při výkonu samostatné působnosti řídí při vydávání obecně 

závazných vyhlášek zákonem. Na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích „může 

obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit 

veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a 

majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo 

stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.“ 

Dne 1.1.2017 vstoupil v účinnost zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, na jehož základě, 

konkrétně dle ustanovení § 12 odst. 1, platí, že: „Obec může  

na základě jiného zákona (v tomto konkrétním případě se jedná o shora uvedený § 10, písm. 

a) zákona o obcích) vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická 

hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase 

určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je 

v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto 

hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.“ Citované ustanovení zákona o 

hazardních hrách explicitně vymezuje druhy hazardních her (bingo, technická hra, živá hra a 

turnaj malého rozsahu), které lze obecně závaznou vyhláškou regulovat. 

 

Cílem této obecně závazné vyhlášky je přizpůsobit územní regulaci provozování hazardních 

her právě smyslu ustanovení § 12 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Mezi základní 

cíle nové právní regulace provozování hazardních her ve smyslu citovaného zákona patří 

výrazné omezení negativních sekundárních jevů spojených s provozem heren a kasin, kterými 

jsou mimo jiné rušení nočního klidu, zvýšená kriminalita, narušovaní běžného denního života 

v okolí heren, časté prohry bez limitu a z toho vyplývající zadluženost. Mezi prostředky 

určenými ke splnění těchto cílů patří zpřísnění podmínek pro provozování technických 

herních zařízení nebo zavedení řady seberegulačních opatření, jejichž prostřednictvím je 

účastníkům hazardních her umožněno si dobrovolně omezit svou účast na hazardních hrách.  

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.  

S ohledem na shora uvedené skutečnosti je nezbytné, aby město Lysá nad Labem přikročilo 

k novelizaci regulace provozování hazardních her na svém území ve smyslu změn, které 

přináší již uvedený zákon o hazardních hrách, neboť ve světle tohoto zákona je dosud účinná 

vyhláška č. 2/2016 ze dne 09. 11. 2016 neaktuální.  

Při tvorbě regulace provozování hazardních her na úrovně města či obce 

prostřednictvím obecně závazné vyhlášky je třeba posoudit vhodnost a přiměřenost takové 

regulace zejména s ohledem na princip proporcionality, tzn. přizpůsobit pravidla a míru 

omezení konkrétním místním podmínkám, nepůsobit v žádném případě diskriminačně a 

nenarušovat hospodářskou soutěž. Za tím účelem je zcela nezbytné vymezit transparentní, 

systematická a konkrétní kritéria výběru povolených míst tak, aby v otázce hospodářské 

soutěže existovaly rovné podmínky pro všechny provozovatele hazardních her na území 

města.  

Pokud jde o konkrétní kritéria, město Lysá nad Labem důsledně prověřilo, zdali jsou vybrané 

provozovny způsobilé splnit veškeré podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách, pro 

herní prostory heren či kasin, a to konkrétně podmínky stanovené v ustanovení § 67, 

respektive v ust. § 68 tohoto zákona. Tato podmínka je stanovena zcela v souladu s aktuální 

celorepublikovou regulací provozování hazardních her představovanou zejména shora 

uvedeným zákonem, který nabyl účinnosti dne 01.01.2017. Dále byla zohledněna následující 

konkrétní kritéria a povolení není doporučeno schválit provozovnám, které:  

1) narušovaly veřejný pořádek, 2) ve kterých již neprobíhá provoz žádné technické sázkové 

hry a nikdo z provozovatelů o provoz již nejméně jeden rok neprojevil zájem (tzv. mrtvé 

provozovny), 3) jsou v tzv. zvláštním provozním režimu (restaurace, pivnice, bary, čerpací 

stanice), kde zákon o hazardních hrách tento provoz již neumožňuje s ohledem na postavení 

těchto herních prostředí v žebříčku společenské škodlivosti.  

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

k poklesu počtu heren ze 17 na 11 adres. Klesá i počet herních zařízení: v roce 2014 bylo ve 

městě 120 přístrojů, na konci roku 2015 asi 105 přístrojů, dožívají klasické mincovní stroje.  

V průběhu roku 2016 probíhaly kontroly dodržování pořádku a souladu s legislativou. 

Z pohledu živnostenského úřadu nebyla zjištěna žádná pochybení, provozovatelé mají 

dokumentaci k hernám v pořádku. Za období 1-6/2017 nejsou žádné poznatky Policie ČR a 

Městské policie Lysá nad Labem o narušování veřejného pořádku nebo provozování heren 

mimo povolenou dobu.  

Nový zákon vytváří předpoklad pro to, že v roce 2017, který je uváděn jako „náběhový“, 

dojde k další  redukci provozoven. Aplikace příslušných kritérií vyjadřuje snahu orgánů města 

o snížení počtu míst, na kterých bude povoleno provozování hazardních her podle nové 

obecně závazné vyhlášky ze stávajících 11 míst, povolených dle obecně závazné vyhlášky č. 

2/2016, na celkem 8 míst dle navrhované nové právní úpravy. Je zjevné, že výše uvedené 

podmínky významným způsobem přispějí k vytvoření dostatečně kulturního prostředí, v jehož 

podmínkách je možné provozování hazardních her zcela společensky akceptovat. Zvolené 

podmínky jsou zcela transparentní, objektivní, nediskriminační a nikterak nenarušují rovné 

podmínky hospodářské soutěže.  

Textová část OZV č. 3/2017 vychází z metodiky MVČR. Zákaz hry o nedělích, státních a 

církevních svátcích zůstává zachován.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

V roce 2017 nebylo. ZM 09.11.2016 schválilo OZV č. 2/2016. 

 



 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky Města 

Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní 

hry, a uložit tajemníkovi předložit návrh OZV č. 3/2017 zastupitelstvu města ke schválení. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáváno s Ing. Daňkovou  a ředitelem MěP Bc. Přibylem. Vzhledem ke zlepšení 

kázně a dodržování veřejného pořádku je navrženo zařadit zpět do seznamu míst provozovnu 

v Tyršově ul. 220. 

Návrh byl zaslán panu JUDr. Josefu Duchoňovi z MVČR ke konzultaci. 

 

Vztah k rozpočtu:  

Příjem z heren je příjmovou položkou města. 

 

Příloha: 

OZV č. 3/2017 

Protokoly Lysá n.L. – Herny 2017 (jen v el. podobě) 

         Ing.Miloš Dvořák 

                    tajemník 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 ............... usnesením č. … 

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 10:00 hodin do 

03:00 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…………………. 

 

 

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

          Jan Burian                                                                                   Ing. Karel Otava 

          místostarosta                                                                                starosta města 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: .....................2017 

Sejmuto z úřední desky dne:              .....................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 

8. Tyršova č.p. 220 

 


