MĚSTO POHOŘELICE
Zastupitelstvo města Pohořelice
Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 5/2020,
o regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém zasedání dne 13.05.2020 usnesením
č. 18/XVII/20 usneslo vydat na základě § 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 § 12 odst.
1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o hazardních hrách“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých
hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem,
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdravím a majetkem (např. lichva, krádeže, loupeže),
a které mají škodlivý vliv i na jejich účastníky a osoby jim blízké, osoby sociálně vyloučené,
děti, mladistvé a seniory (např. rozvrat rodin, chudoba, apod.).
Čl. 2
Zákaz provozování
Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaj malého rozsahu je na celém území města
Pohořelice zakázáno.
Čl. 3
Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru, živou hru a turnaj malého rozsahu povolené přede dnem nabytí
účinností této vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2006, o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí
být provozování výherních hracích přístrojů povoleno.
Čl. 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2020.

_____________________
Bc. Miroslav Novák, DiS. v.r.
starosta města
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.05.2020
Sejmuto z úřední desky dne:

_____________________
Mgr. Patrik Pařil v.r.
1. místostarosta města

Důvodová zpráva k obecně závazné vyhlášce č. 5/2020:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o regulaci provozování hazardních her nahrazuje
stávající obecně závaznou vyhlášku č.6/2006, o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí
být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, a která je nevyhovující a zastaralá a
zcela nereflektuje změny v oblasti regulace hazardních her, nastolené zákonem č. 186/2016
Sb., o hazardních hrách, přičemž tento zákon, účinný od 1.1.2017, přinesl zásadní koncepční
změnu zákonné úpravy regulace provozování hazardu.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o regulaci provozování hazardních her, přijata dne
13.05.2020 na zasedání zastupitelstva města Pohořelice stanovuje plošný zákaz provozování
hazardních her na celém území města Pohořelice v souladu s § 12 zák. č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách, a rovněž dále v souladu s judikaturou Ústavního soudu (např. Nález
Ústavního soudu ze dne 14.6.2011, sp. zn. Pl. ÚS 29/10), rovněž jako se stanovisky Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. 1
Obecně závazná vyhláška je přijímána za účelem vytvoření opatření směřujících k ochraně
před škodlivými a nebezpečnými následky hraní hazardních her, vytvoření a udržení
příznivých podmínek pro bydlení a život občanů ve městě, spočívající ve stanovení úplného
plošného zákazu hazardních her na celém území města Pohořelice, vč. jeho městských částí,
neboť se jedná o činnost, která může mít škodlivý vliv na jejich účastníky a osoby jim blízké, a
která tvoří tzv. předpolí činností narušujících veřejný pořádek ve městě, dobré mravy,
ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku.

1 Obec tak může k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 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 určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou
takové činnosti nežádoucí, a tudíž zakázány (ust. § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.) 16). Uvedené oprávnění obce
explicitně vyplývá i z ustálené judikatury Ústavního soudu ČR, dle které je regulace loterií a jiných podobných her
(hazardních her) součástí ústavně zaručeného práva obcí na samosprávu. Jedná se o samostatnou působnost obce, v rámci
níž si může obec regulovat záležitosti veřejného pořádku (viz nález Pl. ÚS 6/13 body 31 až 33) 17). Aplikací výše popsaného
práva, které je projevem ústavně zaručeného práva na samosprávu (Čl. 100 odst. 1 Ústavy České republiky), formou obecně
závazné vyhlášky se zabýval ve svém rozhodnutí ze dne 14. června 2011 (sp. zn. Pl. ÚS 29/10) a) i Ústavní soud, který dospěl
k závěru, že uplatnění takové pravomoci a působnosti obcí nepředstavuje nezákonný zásah do výkonu státní moci,resp.
státní správy.

