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Jak ve Vaší obci regulovat hazard

1. Důvody, proč je hazard nutné omezit
• Patologické hráčství neboli gamblerství je nemoc. V České republice na ni trpí
podle odhadů několik set tisíc lidí, v přepočtu na obyvatele nejvíc na světě. Závislost na
automatech lze léčit velice obtížně, hůře než u tvrdých drog, jako je pervitin či heroin.
• Česká republika nemá zpracovánu žádnou studii o dopadech hazardu na zdraví
obyvatelstva.
• Česko je pračkou špinavých peněz pro celou Evropu, ne-li svět. Přes jeden hazardní
přístroj můžete proprat takřka libovolné množství peněz. V republice je takových
přístrojů přes 100 000.
• Řada provozovatelů hazardu část svého zisku, kterou musí podle zákona odvést na
veřejně prospěšnou činnost, vyvádí do spřízněných nadací či pseudoobčanských

sdružení a financuje si za to své komerční aktivity.

• Prakticky ve všech městech jsou herny na každém kroku, což znehodnocuje estetičnost
a funkčnost města – namísto obchůdků, kaváren či jiných služeb jsou v parterech domů
zatemněné výlohy.
• Herny s automaty se vyskytují často v sociálně vyloučených lokalitách. Hazard
v těchto lokalitách přispívá k sociálním problémům.

Pokud chcete z Vaší obce hazard vymýtit či ho omezit, tento návod se
vzorovou obecně závaznou vyhláškou Vám ukáže jak.
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2. Výherní hrací přístroje a videoloterní
terminály
V herně se člověk setkává běžně se dvěma typy hracích automatů – výherními hracími
přístroji (VHP), které povoluje obec, a s videoloterními terminály (VLT) povolovanými
ministerstvem. Do těch druhých, které vypadají úplně stejně, vyrábějí se úplně stejně a
hraje se na nich úplně stejně, lze naházet řádově více peněz. Ministerstvem financí jsou
běžně povolovány na 10 let, přičemž VHP je možné povolit nejdéle na rok.
Donedávna byla běžná praxe, že kde nepovolila obec výherní automat, ministerstvo
financí obratem povolilo terminál, bez ohledu na obecní vyhlášku. Proto od vytlačování
VHP obce upouštěly, s argumentem, že „už je přeci lepší, když ty peníze zůstanou nám,
než když odtečou do Prahy“.
Novelou zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., platnou od 1. 1. 2012, a zejména nálezy
Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 o obecně závazné vyhlášce Chrastavy, Pl. ÚS 56/10 o
obecně závazné vyhlášce Františkových lázní a Pl. ÚS 22/11 o obecně závazné vyhlášce
Kladna se situace změnila. VHP i VLT, resp. všechna tzv. technická hrací zařízení (THZ),
povolovaná podle § 50, odst. 3 zákona o loteriích, jako jsou elektromagnetické rulety,
lokální loterijní systémy, ad. postavil Ústavní soud na roveň.
Obce nyní mohou zakázat všechen hazard s okamžitou platností na celém území.
Ministerstvo financí je následně, na základě § 43 zákona o loteriích, povinno zrušit
všechna povolení pro hazardní přístroje, která budou v rozporu s Vaší vyhláškou.
Rozdíl je jen v tom, zda pro regulaci využijete zákon o loteriích, nebo zákon o obcích,
a pak také, zda přijmete vyhlášku s platností nejpozději od 31. 12. 2011, nebo od 1. ledna
2012 dále. Tyto možnosti postupně probereme, s tím, že rovnou řekněme, že nejlepší
je přijmout obecně závaznou vyhlášku podle zákona o obcích a po Ministerstvu financí
požadovat, ať všechna vydaná povolení pro VLT, které jsou v rozporu s touto vyhláškou,
zruší.

Výherní hrací přístroj

Videoloterní terminál
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3. Regulace hazardu podle zákona o
obcích č. 128/2000 Sb.
Regulace hazardu nikoliv podle zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., ale podle zákona
a obcích č. 128/2000 Sb., je „novinkou“, která vznikla v reakci na obcházení zákona
o loteriích ze strany Ministerstva financí. Přišly s ní v únoru 2010 Františkovy Lázně.
Přijaly OZV, kterou opřely o § 10, písm. a) zákona o obcích, kde se hovoří o právu obce
zajišťovat na svém území veřejný pořádek. Příslušné ustanovení zákona zní: „Povinnosti
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 prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány.“
Zastupitelstvo Františkových Lázní usoudilo, že přístrojový hazard je právě tou činností, která veřejný pořádek zásadním způsobem narušuje.
Jejich vyhláška zní:

Obecně závazná vyhláška města Františkovy Lázně
OZV č. 1/2010
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení
hazardu
Zastupitelstvo Města Františkovy Lázně na svém zasedání dne 24. 2. 2010, jak vyplývá
z usnesení číslo 700/2010, se usneslo vydat v rámci samostatné působnosti města dle §
10 písm. a) a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. I

(1) Město Františkovy Lázně (dále jen město) stanovuje provozování loterie nebo jiné
podobné hry pomocí technických zařízeních, které bylo povoleno na základě ustanovení
§ 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen výherní zařízení), činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek.
(2) Účelem této vyhlášky je zajištění veřejného pořádku ve městě určením míst veřejnosti přístupných proprovozování výherních zařízeních.
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Čl. II

(1) Výherní zařízení mohou být na území města provozována pouze v objektu č. p. 1 na
st. p. č. 32 v k. ú. a obci Františkovy Lázně v ulici Národní 1.
Čl. III

Sankce
(2) Za nedodržování této vyhlášky se ukládají sankce podle zvláštních předpisů.
Čl. IV

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyvěšení na úřední
desce.
Vyhláška byla na popud Ministerstva financí v prosinci 2010 napadena u Ústavního
soudu Ministerstvem vnitra, které je k tomu ze zákona zmocněno. Ústavní soud nálezem
Pl. ÚS 56/10 ze 7. září 2011 konstatoval, že obecně závazná vyhláška Františkových
Lázní je v pořádku a že obce mohou na základě svého ústavního práva na samosprávu
veškeré hazardní přístroje regulovat.

3.1 Vzorová obecně závazná vyhláška podle zákona o obcích –
částečná regulace
OZV v následujícím znění můžete ve Vaší obci okamžitě přijmout a současně její znění
poslat na Ministerstvo financí s žádostí o odebrání povolení pro všechny hazardní přístroje, které jsou umístěny v rozporu s vyhláškou.

Obecně závazná vyhláška xxxxxxxxxx č. X/201X
ze dne X. X. 201X
jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje,
interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná
podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města XXXXXXX schválilo na svém XX. zasedání konaném dne X. X.
201X v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
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Čl. I
Základní ustanovení
(1) Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné
podobné hry pomocí technického zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Vyhláška stanovuje místa, na nichž mohou být provozovány výherní hrací přístroje
definované v ust. § 2 odst. 1 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona o loteriích, interaktivní videoloterní terminály definované v § 2, odst. 1, písm. l) zákona o loteriích a dále jiná technická
herní zařízení, povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výherní zařízení“).
Čl. II
Účel vyhlášky
Zajištění veřejného pořádku.
Čl. III
Určení míst
Výherní zařízení lze provozovat pouze na místech:
Ulice, příp. jiné označení

Číslo
popisné/orientační

Číslo parcelní v k. ú. (nelze-li označit
číslem popisným nebo orientačním)

Čl. IV
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V XXXXXXX

Pozn. 1: není třeba vyjmenovávat jednotlivá čísla popisná či parcelní, stačí

napsat celé městské části, případně ulice.

Pozn. 2: vyhláška může nabýt účinnosti i později, nabytím dnem vyhlášení se

dají ušetřit tahanice s Ministerstvem financí o platnost případných povolení vydaných mezi schválením vyhlášky a jejím vstupem v platnost.

Pozn. 3: od 1. ledna 2012 platí novela zákona o loteriích, změna zákona č.

300/2011 Sb., který v § 2, v němž jsou definovány různé druhy loterií a tombol,
zavádí nové písmeno, l): „Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:
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l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického
zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů (dále jen „interaktivní
videoloterní terminál“). Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje
výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě
zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální
řídící jednotka se musí vždy nacházet na státním území České republiky. Interaktivní
videoloterní terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému. Pomocí tohoto Pomocí tohoto systému
nelze provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1 a n)“. Do
OZV platné od 1. ledna je proto v Článku I, odst. 2, vhodné uvést i tento paragraf.
Ve vzorové vyhlášce je § 2, písm. l) obsažen.

3.2 Vzorová obecně závazná vyhláška podle zákona o obcích –
úplná regulace
Dle našeho názoru (není potvrzeno doposud nálezem Ústavního soudu), nemusí obec
na svém území tolerovat hazard vůbec. Provozování přístrojového hazardu je natolik
nebezpečnou činností, že si lze jen velmi obtížně představit, že by mohl Ústavní soud při
případném napadení OZV říci, že v obci hazard musí být.
Závislost na současných typech hazardních automatů nelze přirovnat např. k závislosti
na alkoholu, ale naopak k tvrdým drogám, jako je pervitin či heroin. Než se člověk
„uchlastá“, trvá to mnoho let – na automatech se stane člověk závislý mnohem rychleji.
V automatech lze za jednu noc prohrát veškeré peníze.
Stejně jako není obec povinna tolerovat na svém území varnu pervitinu, není povinna
tolerovat ani hernu, resp. provozovnu s hazardními přístroji. Jako argument pro hazard
neobstojí, že tvrdé drogy jsou zákonem zakázány a hazard nikoliv – z hlediska dopadů na
zdraví, rodinu, mládež, život, tedy z hlediska ochrany práv zaručených Listinou základních práv a svobod, je to totéž. Pro úplnou regulaci hovoří i to, že umožnění provozu
hazardních přístrojů jen jednomu či několika málo provozovatelům je pro ostatní potenciální provozovatele diskriminační. Plošný zákaz provozu hazardních přístrojů měří
všem stejně.
Vzorová vyhláška pro úplnou regulaci hazardu v obci na základě zákona o obcích zní:
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Obecně závazná vyhláška xxxxxxxxxx č. X/201X
ze dne X. X. 201X
jíž se zakazuje na území XXXXXX provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní
videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města XXXXXXX schválilo na svém XX. zasedání konaném dne X. X.
201X v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. I
Základní ustanovení
(1) Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí
technického zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Sociopatologické dopady hazardu a aspekty patologického hráčství (gamblerství)
jsou natolik závažné, že nelze zajistit veřejný pořádek a práva zajištěná Listinou základních práv a svobod jinak, než celoplošným zákazem provozu hazardních zařízení.
Čl. II
Účel vyhlášky
Zajištění veřejného pořádku.
Čl. III
Na území XXXXX je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje definované v ust. §
2 odst. 1 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona o loteriích, interaktivní videoloterní terminály
definované v § 2, odst. 1, písm. l) zákona o loteriích a dále jiná technická herní zařízení,
povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
V XXXXXXX

Pozn.: viz poznámky 2 a 3 u vzorové vyhlášky regulující hazard v určitých lokalitách

(účinnost vyhlášky a znění OZV s platností od 1. ledna 2012 dále).
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4. Regulace hazardu podle zákona o loteriích
a jiných podobných hrách, č. 202/1990 Sb.
Regulovat hazard podle zákona o loteriích je nanejvýš logické. Problém tkví v tom, že
archaický zákon o loteriích z roku 1990 je velice „děravý“ a ze strany Ministerstva financí
dlouhodobě ignorovaný. Po mnoho let byla běžná praxe, že kde obec zakázala svoje
hazardní přístroje (VHP), Ministerstvo financí obratem povolilo svoje (VLT, respektive
THZ – technická hrací zařízení).
Situace se ale změnila po nálezu Ústavní soudu Pl. ÚS 29/10 o obecně závazné
vyhlášce Chrastavy. Ústavní soud potvrdil samozřejmou věc – že obce vždy měly pravomoc regulovat na svém území všechny typy hazardních přístrojů, tj. i ty povolované
ministerstvem podle § 50, odst. 3 zákona o loteriích.
Do nálezu Ústavního soudu se Ministerstvo financí tvářilo, že obec nemůže regulovat
hazardní přístroje ministerstva (VLT, THZ). Vycházelo při tom z definice "výherního
hracího přístroje" v § 17, odst. 1: "Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní,
funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze
pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé takové hrací místo
rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj."
Ústavní soud ale v nálezu konstatoval, že pod pojmem "výherní hrací přístroj" nelze
vidět jen takto úzce definované zařízení, nýbrž že je nutné vycházet z širší definice hracího
přístroje v § 2, písm. e), zákona o loteriích: "Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou
zejména: e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací
přístroje")."
Výherní hrací přístroje podle § 2, písm. e) jsou tak veškeré hazardní přístroje, ať
povolované obcí nebo ministerstvem.
Ústavní soud také konstatoval (zejména v nálezu o ústavnosti OZV Františkových
Lázní, Pl. ÚS 56/10 a o ústavnosti OZV Kladna, Pl. ÚS 22/11), že v případě rozporu
povolení a OZV je ministerstvo povinno zahájit řízení o přezkumu, a to na základě § 43,
odst. 1: "Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné
loterii nebo jinou podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž
podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné."
Dle ústavního soudu (z nálezu Pl. ÚS 22/11 o ústavnosti OZV Kladna): "Jak již
uvedeno, je nyní na Ministerstvu financí, aby zajistilo respekt k této obecní regulaci
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prostřednictvím nástrojů, které mu uděluje správní řád a samotný loterijní zákon v ustanovení § 43 odst. 1, jež stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo
okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit.
Dokud provozovatelé disponují platnými rozhodnutími Ministerstva financí, obec není
oprávněna nerespektování obecně závazné vyhlášky sankcionovat vůči provozovatelům,
neboť ti jednají v důvěře v existující a dosud platné akty státu (rozhodnutí o povolení
vydaná Ministerstvem financí).
Pokud však Ministerstvo financí v návaznosti na existující obecně závazné
vyhlášky nezahájí přezkumná řízení, porušuje ústavně zaručené právo obcí na
územní samosprávu. V těchto řízeních, jak již Ústavní soud uvedl v předchozích
nálezech, bude třeba existenci povolení posoudit i s ohledem na další ústavně vymezené principy, avšak v zásadě platí, že provozovatelé těchto zařízení si museli
být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že
mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni."
U Ústavního soudu úspěšná Obecně závazná vyhláška Chrastavy o stanovení míst, na
kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály ve znění nálezu
Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011 zní:
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 5/2009
ze dne 19. října 2009,
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní
ve znění nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011.

Zastupitelstvo města Chrastavy (dále jen ZM) vydalo na svém zasedání dne 19. října
2009 usnesením č. 2009/05/XVI v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 12 odst. 2,
§ 35 a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZO), a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4, § 2 písm. e), §
17, § 18 a dalších zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZL), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV):
Čl. I.
Základní ustanovení
Interaktivní videoloterijní systémy (dále jen ILV) spadají dle definice uvedené v ZL1)
mezi výherní hrací přístroje a proto se na ně v plném rozsahu vztahuje Obecně závazná
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vyhláška města Chrastavy č. 4/2009 ze dne 31. srpna 2009, o stanovení míst, na kterých
mohou být provozovány výherní hrací přístroje.
Čl. II.
Účel vyhlášky
Zajištění veřejného pořádku.
Čl. III.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.3)
§ 2 písm. e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen „výherní hrací
přístroje“)
§ 17 odst. 1 výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního
hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích
místech více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní
hrací přístroj.
1)

ZM žádá Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MV), aby v případě, že nabude
právního názoru, že tato OZV odporuje zákonu, aby její účinnost pozastavilo neprodleně dle
§ 123 odst. 2 ZO svým rozhodnutím s tím, že ZM deklaruje, že se vzdává tzv. lhůty na nápravu
a práva podání rozkladu k MV a žádá, aby MV neprodleně dle § 123 odst. 3 ZO podalo k
Ústavnímu soudu návrh na zrušení této OZV. ZM se vyjádří k obhajobě zákonnosti této OZV
prostřednictvím starosty až přímo k Ústavnímu soudu.
3)

V současné době jde o to, zda vaši OZV přijmete na základě dnes platného znění
zákona (do 31. 12. 2011), nebo až podle novely zákona o loteriích, platné od 1. 1. 2012.
Novela (změna změna zákona č. 300/2011 Sb. ze dne 6. září) je z hlediska ústavnosti
totiž velice problematická, viz níže.
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4.1 Regulace podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
do 31. prosince 2011
Dle znění zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách platného do
posledního prosince roku 2011 je možné vydávat OZV dle dvou ustanovení zákona
– § 50, odst. 4, a § 17, odst. 11.

Regulace dle § 50, odst. 4
Citace § 50, odst. 4: „Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v
samostatné působnosti, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na
místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných
místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.“
Tento paragraf se aplikuje podobně, jako při výčtu míst, kde smí/nesmí být hazard
provozován, dle zákona o obcích, jak bylo ukázáno výše, u vzorové vyhlášky podle
zákona o obcích.

Regulace dle § 17, odst. 11
Citace § 17, odst. 11: „Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno
ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m
od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.“
Co patří mezi budovy v první větě ustanovení vyjmenované, se dočtete na www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/budovy, kde je uveden jejich úplný výčet opřený o související
zákony. Na tomto místě pouze uveďme, že sem patří všechny školy od mateřských po
vysoké, včetně škol jazykových s právem státní jazykové zkoušky a jazykových škol, které
se pro účely sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních
nebo vysokých školách, základní umělecké školy, různé doškolovací ústavy, školní jídelny,
školní hřiště, ústavy pro školení pedagogických pracovníků, diagnostické ústavy; dětské
domovy, domovy důchodců, azylové domy, noclehárny, domy na půli cesty, sociální
poradny; veškeré nemocnice, ambulance, ordinace, lékárny, a to jak státní, krajské, obecní,
tak soukromé, psychiatrické léčebny, zubní laboratoře, ozdravovny, jesle, okresní hygienické stanice; budovy, v nichž je prováděna činnost státu – ministerstva, Český statistický
úřad, Český báňský úřad, Česká inspekce životního prostředí, drážní inspekce, finanční
úřady, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení, místa, kde je státní správa
vykonávána v přenesené působnosti (obecní a krajské úřady), služebny městské policie,
notáři, obřadní síně, atd.; budovy patřící církvím (fary ap.), kostely, kapličky, modlitebny,
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mešity, ze smyslu loterního zákona lze soudit, že se sem řadí i náboženské společnosti
registrované v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb.
Toto ustanovení zákonodárci k 1. 1. 2012 zrušili. Tím zrušili i jedinou plošnou regulaci hazardu. Zvláště ve větších městech jsou budovy zmíněné v ustanovení ve značném
množství, pokud by obec a stát toto ustanovení dodržovaly, bylo by heren a dalších
provozoven s hazardními přístroji v Česku násobně méně.
V poslední době začaly občané dodržování tohoto ustanovení zákona vyžadovat, jak
ukazuje projekt občanského sdružení Brnění, MapyHazardu.cz, který mapuje porušování právě tohoto ustanovení zákona. Vymáhat dodržování tohoto ustanovení nicméně
nebude od 1. ledna 2012 možné.
Pokud OZV podle tohoto paragrafu máte, je nutné její dopad překlopit do OZV
podle výše uvedeného § 50, odst. 4 zákona o loteriích, resp. podle § 10, písm. a) zákona o
obcích. Jinak se stane, že od 1. ledna 2012 nebudete mít v obci regulaci hazardu žádnou.
V současné době není příliš efektivní vydávat OZV podle ustanovení o sousedství, jejíž platnost skončí k 31. 12. 2011, nicméně je velice důležité trvat na tom, aby
Ministerstvo financí zrušilo všechna povolení, jež jsou s ustanovením o sousedství v
konfliktu. Jak zrušení povolení docílit, je popsáno v kapitole Jak se domáhat zrušení
hazardních přístrojů povolených ministerstvem.

4.2 Regulace podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
od 1. ledna 2012
Od 1. ledna 2011 se ruší celý § 17, odst. 11, o sousedství.
Obec se stává na základě nového § 45, odst. 3, účastníkem „prvního správního řízení
o vydání povolení k provozování této loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na
určité adrese“ u všech hazardních přístrojů povolovaných Ministerstvem financí. Tím
vznikají obci práva plynoucí z postavení účastníka správního řízení.
Do 15 dnů ode dne přijetí OZV je obec na základě ustanovení § 50, odst. 7 povinna
informovat o přijetí OZV Ministerstvo financí.
Ale hlavně, novela zákona (změna zákona č. 300/2011 Sb. ze dne 6. září) obsahuje
přechodné ustanovení, podle něhož mají OZV platné od 1. ledna 2012 dále tříletý odklad
doby platnosti:
„Čl. II
Přechodná ustanovení

(4)    Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před  1. lednem 2012, se
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zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince
2014; totéž platí pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění účinném od 1. ledna 2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo
financí tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto
loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce
nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění účinném od 1. ledna 2012.“
Podle názoru Veřejného ochránce práv, Pavla Varvařovského, který prezentoval na
veřejném jednání Ústavního soudu o ústavnosti OZV Františkových Lázní, je tento
tříletý odklad protiústavní, protože je v rozporu s ústavním právem obcí na samosprávu.
Veřejný ochránce práv vyjádřil politování, že není ze zákona oprávněn tento zákon u
Ústavního soudu napadnout.
S názorem Veřejného ochránce práv se plně ztotožňujeme. Jsme přesvědčeni, že
pokud obec přijme OZV podle zákona o loteriích s platností od 1. ledna 2012 a dále
a bude explicitně tvrdit, že vyhláška je účinná ihned, nikoliv až od 1. ledna 2015, že u
Ústavního soudu uspěje. Je faktem, že takováto OZV bude v rozporu se zněním zákona,
ale jelikož je samotný zákon v rozporu s Ústavou, Ústavní soud zruší ustanovení zákona,
nikoliv OZV. Dokud se to ale "neprosoudí", je to stále jenom náš právní názor.
Proto doporučujeme, jak bylo uvedeno hned ze začátku, přijímat OZV dle zákona o
obcích, § 10, písm. a), jelikož takováto OZV platí bez jakýchkoliv pochyb ihned. (Obec
Chrastava, která možnost regulovat plně hazard podle zákona o loteriích jako první u
Ústavního soudu prosoudila, přijala 24. října OZV č. 3/2011 podle zákona o obcích
také.)
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5. Jak se domáhat zrušení hazardních přístrojů
povolených ministerstvem
Po přijetí OZV je Ministerstvo financí povinno na základě výše uvedeného ustanovení v
§ 43 zahájit u povolení, které se ocitnou v rozporu s vyhláškou, tzv. „řízení o přezkumu“.
Ministerstvo musí tato řízení zahájit i samo, je však vhodné podat na ministerstvo financí
podnět k přezkumu, viz níže. Jak konstatoval Ústavní soud: „Pokud však Ministerstvo
financí v návaznosti na existující obecně závazné vyhlášky nezahájí přezkumná řízení, porušuje ústavně zaručené právo obcí na územní samosprávu.“ Podle Ústavního soudu nelze
automaticky říci, že se povolení musí zrušit, jelikož Ministerstvo financí musí „existenci
povolení posoudit i s ohledem na další ústavně vymezené principy“.
Dle našeho názoru jsou argumenty pro odebrání povolení hazardním přístrojům, které
se ocitnou v rozporu s OZV, daleko silnější, než lpění na doběhnutí mnohaletých povolení.
Tyto argumenty níže předkládáme.

5.1 První stupeň – žádost o přezkum
Po přijetí OZV, či v případě, že OZV již máte, je vhodné se obrátit na Ministerstvo financí
s podnětem k přezkumu, podle § 43 zákona o loteriích. Vzorový podnět, kterým se lze při
tvorbě Vašeho podnětu inspirovat, vypracovalo občanské sdružení Brnění, viz www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/podnet-ke-zruseni-nelegalnich-hazardnich-pristroju.
Jak předeslal Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 56/10 o obecně závazné vyhlášce
Františkových lázní, čl. 43: „Jak Ústavní soud uvedl v citovaném nálezu Pl. ÚS 29/10
ze dne 14. 6. 2011 (pozn.: o OZV Chrastavy), jakmile ministerstvo financí zjistí
kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze
zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43
odst. 1 loterijního zákona. Toto ustanovení totiž předpokládá zrušení vydaných
povolení nejen v případě, kdy vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, pro které
by nebylo možno loterii či jinou hru povolit, ale také tehdy, pokud tyto skutečnosti nastanou i po vydání povolení. Pokud tak ministerstvo financí nepostupuje, je
to naopak ono, kdo zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí.“
Hlavní argumenty pro odebrání povolení jsou:
A. Ústavní právo obcí na samosprávu.

V zákoně o obcích, § 10, písm. a) je ustanovení: „Povinnosti může obec ukládat v
samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou: a) k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit
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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 prostranství v obci
jsou takové činnosti zakázány.“
Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 56/10 o obecně závazné vyhlášce Františkových Lázní,
v článku 37 uvedl: „...je notorietou, že loterie a jiné podobné hry se vyskytují převážně na okraji společensky akceptovaných aktivit, samozřejmě v míře různé podle
typu a parametrů té které hry. Svými skutečnými dopady mohou negativně ovlivnit individuální osudy jednotlivců, jejich blízkých a ve svém důsledku i širšího
okolí. Ostatně ne nadarmo jsou v obecném jazyce tyto hry označovány jako hazardní.
Fenomén tzv. patologického hráčství se v dnešních společenských poměrech vyskytuje stále častěji. Herny, lákající k okamžitým a zdánlivě snadným výhrám, se
staly typickým koloritem nejen předměstí českých měst, ale už i jejich center a
center menších obcí, a se všemi navazujícími společensky škodlivými aktivitami
představují ohrožení  veřejného pořádku a pokojného soužití v obci.“
Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky: „Patologické
hráčství, někdy nazývané jako gambling, gamblerství, závislost na automatech apod.,
patří mezi tzv. návykové a impulsivní poruchy. Mezinárodní klasifikace nemocí definuje patologické hráčství jako poruchu spočívající v často opakovaných epizodách
hráčství, které převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních
hodnot a závazků. Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat své zaměstnání,velmi
se zadlužit a lhát nebo porušovat zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů.
Postižení popisují své pocity jako intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout
spolu se zaujetím, myšlenkami a představami o hraní a okolnostech, které tuto činnost
doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často zvyšuje v dobách, kdy je život stresující.“
Závislost na automatech je podobně silná jako závislost na pervitinu. Mozek gamblera se zcela změní. Podle prevalenčních odhadů je závislých gamblerů v ČR několik
set tisíc.
Hlavní problém spočívá v extrémní dostupnosti automatů, v nulové prevenci ze
strany státu, kdy se místo varování a informování o rizicích a nebezpečnosti dělá, že
jde o jakousi dobrovolnou „hru“. Přitom základem hry je, že se v ní lze zdokonalovat,
že se lze učit. Ve „hře“ na automaty se zdokonalovat nelze, automat nelze obehrát. Ze
zákona jsou automaty nastaveny tak, že v delším časovém horizontu na nich člověk
musí prohrávat. Pojem „výherní hrací přístroj“ je zavádějící. A právě proto, že je to
tímto způsobem prezentováno, právě proto, že neexistuje prevence, právě proto, že
je závislost na automatech extrémně silná, dochází k tomu, že dříve než si to člověk
uvědomí, stane se závislým.
Jeden nemocný gambler ovlivňuje množství dalších lidí – děti, rodinu, známé, kolegy.
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Gambling vede k rozpadům rodin, zanedbávání péče o dítě. Pro obstarání finančních
prostředků ke „hře“ neváhají závislí přistoupit ke kriminálním činům – krádeže, loupeže,
vraždy.
To vše závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, je proti dobrým mravům, s
množstvím heren ve městě nemůže samospráva zajistit ochranu bezpečnosti, zdraví a
majetku. Právo na život, právo na lidskou důstojnost, právo na ochranu rodinu, právo
na zdraví jsou přitom práva garantovaná Listinou základních práv a svobod. Jedinou
možností, jak tato práva garantovat, je hazardní přístroje na území obce zakázat nebo
radikálně omezit. Ochrana vložených investic provozovatelů je s těmito ústavními právy
dle našeho názoru nesrovnatelná.
B. Fakt, že Ministerstvo financí povoluje svá hazardní zařízení na 10 let, tu a
tam na 3, ale ve většině případů do konce jakéhosi „generálního desetiletého
povolení“, nemá a nemůže mít oporu v žádné právní argumentaci.

Finanční návratnost videoloterních terminálů není delší než finanční návratnost
VHP (pro jednoduchost uvažujme „pokročilé“ formy VHP, které se podobou nijak neliší
od videoloterních terminálů, VLT). Naopak je známou skutečností, že výrobní proces
moderních VHP a VLT (THZ) je totožný. Liší se od sebe pouze tím, že jeden je zapojen
do centrální sítě, druhý nikoliv. Viz obrázky totožného přístroje, který se jednou jmenuje
VHP a podruhé VLT z úvodu publikace. V tomto kontextu se jeví tříletá – až neomezená
doba povolení jako hrubě nezákonná, tím více, že provozovatelé vědí, že změna z VHP
na VLT se dá pořídit maximálně za pár desítek tisíc korun. Není možné proto hovořit o
potřebě ochrany investic.
C. Hazardní zařízení povolovaná ministerstvem nemají v rozporu se zákonem
o loteriích nastaven limit hodinové prohry, nemají upraveno nastavení herního
podílu a mají nastavenu nepřiměřeně vysokou nebo žádnou částku sázky na
jednu hru. V praxi tak lze prohrát za jednu noc libovolný obnos.
D. Ministerstvo v minulosti zcela ignorovalo ustanovení o sousedství a při povolování hazardních přístrojů se možným konfliktem s tímto ustanovením zákona
vůbec nezabývalo.

Pokud zjistíte, že se přístroj povolený Ministerstvem financí nachází 100 m od školy,
školského zařízení, zařízení zdravotní a sociální péče, budovy státního orgánu či církve,
je to další důvod pro přezkoumání povolení a případné odebrání. Porušení vzdálenosti
snadno zjistíte prostřednictvím aplikace MapyHazardu.cz (www.mapyhazardu.cz).
Všechny přístroje povolené Ministerstvem financí v celé republice k srpnu 2011
jsou k nalezení na stránkách občanského sdružení Brnění pod odkazem www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2011/09/10_72843_2011_1900IK.zip. Pro použití na
Mapách hazardu je tento velký soubor rozsekán po jednotlivých obcích na adrese www.
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mapyhazardu.cz/kml.
Jak bylo uvedeno výše, ustanovení o sousedství je účinné pouze do 31. prosince
2011. I potom je ale jeho vymáhání možné: Pokud v obci platila OZV podle § 17, odst.
11, či pokud obec nově přijme OZV podle zákona o obcích, je několikaleté nezákonné
povolení v rozporu se sousedstvím dalším argumentem pro odebrání. I když by v obci
po 1. lednu 2012 žádná regulační OZV nebyla, lze se domáhat odebrání povolení pro
hazardní přístroje, které před 1. lednem 2012 stály v „zakázaném“ území. Ministerstvo
financí může sice obratem vydat povolení nové, v kontextu výše uvedeného by ale mělo
vydat povolení maximálně na rok a s limity maximální vsazené částky a hodinové prohry
odpovídající zákonu.

(Pozn.: pokud není v obci vydána OZV podle § 17, odst. 11, o sousedství,
která uvádí, kolik přesně metrů měří sousedství v dané obci, nelze brát 100 m jako
jediný parametr. Pojem „sousedství“ nemá přesné rozměry, ale na základě rozsudku
Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Afs 79/2008-101 ze dne 23. 04. 2009 je jasné, že
sousedství nemusí být pouze tehdy, kdy sice mezi provozovnou a budovou, např.
školou, je méně než 100 m, ale je to oddělené řekou bez mostu. Ostatní případy do
100 m, kdy žádná fyzická překážka mezi provozovnou a „chráněnou“ budovou není,
znamenají, že se jedná o sousedství.)
Tyto skutečnosti dle našeho názoru znamenají, že při považování, zda je potřebné
dodržet mnohaletá nezákonná povolení pro hazardní přístroje, či zda respektovat OZV
a povolení, jež jsou s ní v rozporu, odebrat, musí ministerstvo nutně dospět k tomu, že
vydaná povolení odebere.

5.2 Druhý stupeň – ústavní stížnost
Pokud Ministerstvo financí po žádosti o přezkum povolení nezruší, či se podnětem
nebude vůbec zabývat, je možné domáhat se odstranění povolení, která jsou v rozporu s
OZV, prostřednictvím komunální ústavní stížnosti, a to podle článku 87 Ústavy, odst. 1,
písm. c: „Ústavní soud rozhoduje: c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti
nezákonnému zásahu státu“.
Podle zákona o ústavním soudu, § 72, odst. 1, písm. b): „Ústavní stížnost jsou oprávněni podat b) zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku (dále
jen "územní samosprávný celek") podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy, jestliže tvrdí, že
nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného
celku na samosprávu“. Chování ministerstva lze dle našeho názoru za nezákonný zásah
státu označit.
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Vzorová žaloba nelze nyní udělat – každý případ bude v něčem specifický. Může
záležet na tom, jak dlouho jsou hazardní přístroje ministerstva na daném místě provozovány, zda jsou/byly v kolizi se sousedstvím, zda zde byla dlouhodobá snaha zastupitelstva
hazard potlačit. Obecně je dle nás rozhodující, že:
a) Ministerstvo financí dlouhodobě ignorovalo ustanovení o sousedství,
b)obcházelo OZV obcí a tím porušovalo ústavní právo obcí na samosprávu (takže
není divu, když se dříve zastupitelstvo o regulaci hazardu nesnažilo),
c) Ministerstvo financí obchází podmínky dané zákonem (maximální hodinová prohra,
maximální délka povolení),
d) Hazardní přístroje, a zvláště ty povolované Ministerstvem financí, jsou velice nebezpečné, vzniká na nich rychle silná závislost, jsou na ně navázány sociopatologické
jevy. Ochrana života, zdraví, rodiny atp. je daleko přednější než ochrana investic
provozovatelů.

5.3 Veřejný ochránce práv a Ústavní soud – Vaši spojenci
Z třech nedávných nálezů Ústavního soudu (o OZV Chrastavy, Františkových Lázní a
Kladna) plyne, že Ústavní soud stojí jednoznačně na straně práva, tedy obcí.
V nálezu Pl. ÚS 56/10 o obecně závazné vyhlášce Františkových lázní, čl. 43, k situaci,
když by Ministerstvo financí nezákonná povolení neodebíralo, Ústavní soud uvedl:

„Ústavní soud proto předesílá, že v takovém případě by mohl přikročit nejen  k
individuální ochraně dotčených obcí například v řízeních o komunálních ústavních stížnostech, ale jak již shora uvedeno, též by musel vážit, zda je samotné rozdělení
pravomocí mezi stát a územní samosprávu v této oblasti, resp. svěření rozhodování o povolení umístit provozovnu loterie či jiné hry na území obce ministerstvu financí, ústavně
konformní z pohledu zaručeného práva na územní samosprávu...“
Prokáže-li obec, že vyčerpala všechny prostředky domoci se odebrání povolení na
THZ jsoucích v rozporu s OZV, tj. podání žádosti o přezkum dle § 43 zákona o loteriích
a v případě nečinnosti Ministerstva financí podání nějaké stížnosti, lze předpokládat, že
Ústavní soud obci „pomůže“ a donutí Ministerstvo financí respektovat ústavní pravomoc obcí na samosprávu, zákon o obcích a zákon o loteriích.
Při všech třech řízení u Ústavního soudu stál vždy na straně obcí Veřejný ochránce práv
(ombudsman), jako tzv. „vedlejší účastník řízení“. Jeho argumentace byla de facto totožná
s argumentací Ústavního soudu.
Veřejný ochránce práv měl od léta 2010 do listopadu 2011 na základě zákona
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o veřejném ochránci práv s Ministerstvem financí dlouhé „dopisování“. V Průběžné
zprávě o šetření postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových
her provozovaných pomocí různých technických herních zařízení předložil ministerstvu
konkrétní právní argumenty, jimiž dokládal porušování zákona ze strany Ministerstva
financí. Tyto argumenty jsou podobné výše uvedeným (nerespektování § 17, odst. 11 o
sousedství, nerespektování vyhlášek obcí, svévolné ničím nepodložené povolování na
mnoho let, nedodržování maximální hodinové prohry), kromě toho rozšířené o názor,
že některé z typů technických herních zařízení jsou „výherními hracími přístroji“ dle § 17
zákona o loteriích a tudíž by je měla povolovat obec.
Ministerstvo financí všechny jeho výtky odmítlo.
V listopadu 2011 proto odeslal Veřejný ochránce práv na Ministerstvo financí
Závěrečnou zprávu, kde vyzývá ministerstvo k nápravě a ke zrušení všech povolení v
celé republice, které jsou v rozporu s § 17, odst. 11 či s OZV obcí, a k úpravě veškerých
povolení pro hazardní přístroje tak, aby platila nejdéle jeden rok a aby u přístrojů byla
nastavena zákonem limitovaná hodinová prohra a maximální vsazená částka stejně, jak
je tomu u VHP.
V době psaní tohoto materiálu není známo, jak Ministerstvo financí se Závěrečnou
zprávou naložilo.

6. Příklad Chrastavy – hazardu se lze zbavit
Na závěr uvádíme motivační příklad z Chrastavy, které se podařilo od 1. listopadu 2011
zbavit všech povolení Ministerstva financí.
Citujeme vyjádření současného starosty Chrastavy, Michaela Canova, uveřejněného
na webu města Chrastava:

„Od 1. listopadu 2011 již nebude v Chrastavě žádný videoterminál provozován v rozporu
s vyhláškou. Videoterminály od jejich vzniku nezákonně povolovalo Ministerstvo
financí v rozporu s vyhláškami obcí. Až teprve naše červnové vítězství u Ústavního
soudu dokázalo, že ministerstvo musí vyhlášky obcí respektovat a nesmí provoz videoterminálů povolovat v rozporu s nimi. Ministerstvo financí je zároveň povinno
odebírat povolení na již dříve povolené videoterminály, což však konat nechce. Nám
se však po bombardování stížnostmi podařilo dovést ministerstvo k žádoucí
aktivitě. Dohodlo se se všemi provozovateli na ukončení provozu všech videoterminálů na nepovolených místech v Chrastavě. Drtivá většina videoterminálů již skončila,
poslední dva skončí k 31. říjnu 2011. Chrastava se tak dle dostupných informací
stane vůbec prvním městem v  České republice, kde nebude od 1. listopadu 2011
vyhláška o videoterminálech jen cárem papíru, ale kde bude absolutně na 100 %
dodržována, kde nebude ani jeden videoterminál na nepovoleném místě.“
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