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I r.ruvooova zprava:
I

I 
Dne 10' 7 2914 by|a na Městský úřad Trutnov podána žádost občanské iniciativy Trutnov bez hazardu o

||i"t:d"foi zá\a7u loterijní činnosti v Trutnově. Žádost byla doplněna podpisoqý,rni aichy, přičemŽ po kontrole

| 

údajů'uvedených v při|ožených podpisoqých arších bylo zjištěno, že žádostbyla podepsána celkem žll obč,uny
I S trvalým pob}'tem ve městě Trutnov.

I 
obe'an obce, ktený dosáhl věku l8 let a má právo volit, je v souladu s ust. $ 16 odst. 2 písm. f) zákonao obcích

I 
oprávněn požadovat projednání určité zá\ežitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo

Izastupitelstv"* :}:.: je-li žádost podepsána nejméně 0,5 %o občanů obce, musí bý projednána na jejich

I 
za3eaa1l nejpozději do 60 dnů' jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dn-ů. poeet obyvatet

I 
města Trutnova k |. | . 2014 (resp. k 31 , 12. 2013) - 30.808 (zdroj: www.czso'cz) 

-

IPro 
projednání věci.Zastupitelstvem města je nutno dosáhnout počtu 154 podpisů (tj. 0,5 % z30.808). Po

I 
PřePočtení počtu osob s trvalým pobyem ve městě Trutnově, které podepsaly uvedenou Žádost, bylo zjišiěno,

|Že 
Žádost podepsa'Io celkem 0,79 % občanů (tj. ke dni 10, 7.20|4) města Trutnova. Byla tak splnéna zakonná

podmínka pro projednání věci Zasfupitelstvem města Trutnova.

Z vyjádřeni finančního odboru Městského uřadu Trutnov k problematice ýherních hracích přístrojů (dále jen
VHP) a jiných technic\ých herních zařizení (dále jen ITÍIZ) ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb'' ó loteriic-h a
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o loteriích..), vyplývá:

počet povolených VHP naiuemí města Trutnova je ke dni 21. 7.20|4 - 131 ks,
počet povolených JTHZ, které povoluje Ministerstvo financí ČR 1mesto Trutnov je pouze účastníkem

řízení) je ke dni 21. .7 .20|4 -220 ks,
příjmy ZproYozu VHP a JTFZ do rozpočtu města Trutnova činí cca l7.000.000 Kč ročně.
příjmem rozpočtu by v případě úplného zákazu VHP a JTHZ zista| pouze odvod dle $ 41 písm. 3 zékona o

loteriích, přičemž částku nelze vyčíslit ani kvalifikovaným odhadem,
Sezlam měst a obcí v Královéhradeckém kraji, které mají vydanou oZY ýkající se provozovríní VHP a

JTHZ je uveden vpříloze (barevně odlišena města a obce nachiízející se vók.es. Trutnov) dle údaiů
Ministerstva vnitra ČR, '/ -.- ---J* 

'

naúzemi města Trutnova se nenachází Žáďné kasino. 
I

I

Z vyjádření Městské policie Trutnov k problematice VHP a JTHZ lyplývá, že Městskou policií Trutnov bvl I

zaznamenán následující ýčet událostí: . - 
l

Pivnice U ZiŽk! v ulici Polská - v roce 2013 byly zaznamenény pouze 3 události rušení nočního klidu u u,o.. I

20|4 byto zaznamenáno 9 událostí rušení nočního klidu. Z těchto událostí byla jedna pououp."u 'il;"u"" I

orgiínu pro podeďení z přestupků dle $ 47 odst. 1 písm' b) zákona č' 200/1990 Sb., o přestupcích' ve zrění |

pozdějších předpisů. V ostatních případech se přesfupkové jednání nepotwdilo' 
I

Herna-bar GRAND, Krakonošovo náměstí _ v roce 2014 by|y zantamenány 3 události rušení nočního klidu. I

přičemž z těchto událostí byla jedna postoupena správnímu orgánu pro podeďení z přestupku dle $ 47 oa't. í l
písm. b) zákona č.20011990 Sb', o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; ostatní případy byly vyřeŠeny na I

místě. Týo události nebyly zautamenány přímo v souvislosti s provózem VHP či rrÉz, ale spisó u 
'ouu;síosti 

l

s provozem uvedených pohostinských zařízení. 
I



odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Trutnov k problematice uvádí:
Zásttlpci občanské iniciativy Trutnov bez hazardu v žádosti adresované starostovi a zasfupitelům měSta
uvádějí, že závislost na hraní je nemocí s celou řadou projevů' resp. důsledků lyplývajících z této nálykové a
impulsivní 

-poruchy, 
přičemŽ se odvolávají na InformaciÚzls z roku 2010 (Ústav zdravotnicloých informací a

statistíky ČR vyoat vnásledujících letech ještě další tři aktuálnější zprávy, které jsou zveřejněny na
http:'1./u.rr'u'. rrzis 'cz'lcategorl'/te rrlaticke-rad)',izdravotrricka.sÍa1istika/patologicke-hracst v i).
Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa předkládá argumenty pro regulaci či případně íplný zákazhazardu na
území Trutnova, je vy'jádření odboru zaměřeno pouze na poznatky související s možnými negativními dopady
proYozu VHP či JTHZna kliený obou oddělení.
Tento typ závislosti je obecně vnímiíLn jako jeden z faktoru' které bezprostředně ovlivňují život rodin s dětmi.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence se zabývá širokým spektrem problémů, od
zastupování dětí vsoudních řízeních mezi rodiči, aŽ po řešení závažných forem zanedbávání a ohroŽujících
situací. Závislost na hraní a její důsledky jsou občas uváděny jako jeden z důvodů rozchodu rodičů, nepatří
však k časým příčinám soudních Ťizeni, ani bezprostředního ohroŽení péče o děti. Daleko výrazněji se
v Trutnově a celém regionu projevuje stále rostoucí závislost na drogách, a to nejen rodičů malých dětí' ale i
těhotných Žen. Závis|ost rodičů zejména na pervitinu byla v posledních dvou ]etech opakovaně důvodem
k odebrríní diÍěte z rodiny (pom. v Žáďném případě však nelze konstatovat, že tento negativní trend je
důsledkem tzv. ,,dluhové pasti..v souvislosti s prohranými prostředky při hazardních hrách).
Klienti sociálních pracovníků (sociálních kurátoru) se obracejí na úřad s celou řadou problémů různého
charakteru, znichž některé jsou s největší pravděpodobností primiíLrně způsobeny závislostí na hazardu.
Sohledem napráva těchto klientů a informace, které jsou ochotni příslušným pracovníkum oddělení sdělit,
nelze S wčitostí vyjádřit, jaké procento z nich se dostalo do problému uvedeným způsobem ajak zásadní dopad
měla závislost na hazardu na jejich mnohdy obtížně řešitelnou životní situaci (pom. |ze předpokládat, žé se
jedná především o klienty - osoby ve v'ýkonu trestu odnětí svobody, dále v hmotné nouzi a osoby, kterým je
pos\továno poradenství v oblasti dluhové problematiky).
o vlilu provozu VHP či JTHZ na občany města, resp. na jejich možné sociální vyloučení diskutovali na
dosavadních dvou jednáních členové Komise pro sociální začleňování.

Správní odbor Městského úřadu Trutnov dále proved| podrobný rozbor obecně závamých vyhlášek dle
semamu předaného Íinančním odborem Městského úřadu Trutnov' kdy tento rozbor je přílohou. Jedná se o l8
obcí, přičemŽ ztěchto 18 obcí je stanoven ip|ný zákaz VHP a JHTZ u l0. Zby|ých 8 obcí zakazuje (resp.
povoluje) VHP a JHTZna vymezených místech, u pěti z nich pak i ve vymezenou dobu.
Přijetím nawhovaného mění obecně závamé vyhlášky na zasedání dne 29.9'2014 by tato vyhláška nabyla
účinnosti jiŽ v roce 2014 (patrrácfým dnem po dni vyhlášení).

Přílohy:
) Dopis občanské iniciativy Trutnov bezhazardu pro zastupitele města Trutnova
) jeden petiční archbez osobních údajů (originály všech petičních archů jsou knahlédnutí vsekretariátu

tajemníka MěU Trutnov a budou k dispozici na jednání Zastupitelstva města Trutnova)
) rozbor obecně závamýcb vyhlášek upravujících předmětnou problematiku vKrálovéhradeckém kraii dle

údajů Ministerstva vnitra ČR
) Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodařské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her

obcemi.
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občanská iniciativa Trutnov bez

Starosta Mgr. lvan Adamec
zastupitelstvo města Trutnova

V Trutnově 10-7.2014

VáŽený pane starosto, váŽené zastupitelstvo,

dovo|te, abychom Vás oslovi|ijménem občanské iniciativy Trutnov bezhazardu.Pokusi|ijsme se
pro Vás shmout důvody, které nás vedly k tomuto kroku.

Vnímáme negativně provoz rnýhemích hracích přístrojů a videoloterijních terminá|ů v našem
městě. Společně s tímto dopisem jsme na Městský úřad Trutnov podali Žádost o Úplný zákaz
rnýhemích hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a kasin na území města
Trutnova fie v pří|oze). Podle zákona o obcích ho má zastupitelstvo povinnost proiednat'

Chceme Vás poŽádat, abyste pň projednán|zákaz hracích přístrojů podpořili.

V následujÍcích odstavcích jsme se pokusi|i pro Vás shmout důvody, které nás ved|y k tomuto
kroku.

Závis|ost na hraní je nemoc (diagnóza F 63.0)' patří mezi náqykové a impu|sivní poruchy. Tato
choroba spočívá v časých opakovaných epizodách hráčství, na úkor sociá|nÍch, materiá|ních,
rodinných a pracovních hodnot a závazků. Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat své
zaměstnánÍ, ve|mi se zadluŽit a lhát nebo porušovat zákon, aby získa|i peníze nebo unik|i placení
dluhů. PostiŽení popisují intenzivní puzenl ke hře, které |ze těŽko ov|ádnout, spolu se zaujetím
myš|enkami a představami hranÍ a oko|ností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzeni
se často zvyšuje v dobách, kdy je Život stresujícÍ. Podstatné rysy: trvale se opakující hráčství,
které pokračuje a ěasto i vzrŮstá přes nepříznivé sociá|ní důsledky, jako je zchudnutÍ, narušené
rodinné váahy a rozkolosobního Života'..í

Sí|a i následky závis|osti na hazardu jsou mnoha odborníky srovnávané se závislostÍ na
pervitinu.2

Závis|ost na hraní je nebezpečná itím, Že není nápadná,;jako závis|ost na drogách či alkoholu.
Hazard lidi viditelně nedevastuje, aspoň zpočátku. To, Že je někdo patologickým hráčem, se jeho

blízké oko|í můŽe dovědět aŽve fázi, kdy je dotyčný zad|uŽený,Árácí prácia nedokáŽe dostát
svým závazkilm.

Doš|odne: | 0 -07- 20|{ /Š,



Výskyt pato|ogického hráčství v popu|aci Čn je odhadován na 3 a více procent . Pato|ogický hráč
dá|e ov|ivňuje 10 _ 15 osob ve svém oko|í. Hráčství postihuje osoby v rŮzném spo|ečenském
postavení a majetkových poměrů, nejvíce ohroŽenou skupinou jsou děti.2

oficiá|ně se u nás |éčí jen zhruba 1500 patologiclcých hráčů 3.

Gamb|erství je |éčeno ambulantně nebo Ústavně obdobně jako ostatní drogové závislosti v

systému péče o uŽivate|e návykouých látek. PrognÓza efektiviý |éčba je velmi individuální s
nejistým výs|edkem, jejím cí|em je celoŽivotní abstinence bez moŽnosti kontro|ovaného

hazardnÍho hraní. Patologické hráčství generuje mnoŽsfuÍ sociálně pato|ogických jevů a

specifické krimina|ity.

Nák|ady na případné !éčení závis|ých nejsou zanedbatelné.
Gambleři se k léčbě rozhodujíjen v krajním případě: jsou to nejčastěji váŽné hrozby věřitelů,

hrozba zaměstnavate|e, Že s doýčným bez |éčby roltáŽe pracovnl poměr, a hrozba partnera,

Že se s nÍm rozvede, nebude.li se léčit. K da|ším důvodů patříbezdomoveďvÍ, nařízení ústavnÍ

nebo ambulantní |éčby soudním rozhodnutím, |éčba jiné nemoci čizávis|osti, tlak rodiny na

závis|é děti a dětí na závis|é rodiče, a da|ší.

Vyléčení závis|osti můŽe být dlouhodobý proces, vyŽadující často opakování léčby' Úspěšnost
léčenÍ závislých je velmi nizká, právě kvůli tomu, Že abstinující nedokáŽí odolat |ákadlům heren,

kteným se na našich u|icích prakticky ne|ze vyhnout.

Nejúčinnější prevencí prob|émů' souvisejÍcích s hazardem je jeho zákaz.

Videoloterijní terminály, těch je v Trutnově víc neŽ dvě třetiny, jsou pro ávislé hráče obzv|ášť

nebezpečné, protoŽe tam není omezena výše vkladu, takŽe za jednu noc lze prohrát ne
pětikoruny, jak si někdo mys|í, ale statisíce korun.

YezvaŽování pro a proti hemám je potřeba mys|et taky na dopady závislosti na rodinu a blízké
lidi hráče a tady dochází k rodinným tragédiím, kdy nejde jenom o majetek, o který rodina pfijde,

a|e taky o rodinu samotnou, která se rozpadá. Zůstávají Ženy, které se často musí podí|et na
sp|ácenÍ dluhů gamb|era, nezaopatřené děti, staří rodiče, kteřÍ taky často v důsledku
neodpovědnosti potomka pňcházejí o všechno'.. A v neposlední řadě dochází k fatálnÍm koncům

- u závislých na hazardu je osmkrát větší pravděpodobnost spáchání sebevraŽdy neŽ u "zd|avé"

populacea.

Závis|Í hráči prohrajív hemách sociální dávky, peníze, které si půjčí od příbuzných, známých a
sousedŮ a taky od rŮzných agentur a dostávají se do neřešitelné dluhové pasti. Situaci řešÍ tím,

Že zaiinají krást (zprávy o přepadení kasína, obs|uhy v hemě gamblerem, kteď pořebova|

peníze, vidíme kaŽdou chví|i v te|evizi nebo v tisku), přÍpadně prodávat, či uŽívat drogy a končí ve
vězení. Jedná se pak o zmařené Živoý - pro představu - patologickým hráčem se nestanou
jenom prob|émoví |idé, nebo chudáci ze sociálně výoučených |oka|it. patologičtí hráči
pocházejíz širokého spektra sfér společenského postavení, majetkových poměrů a zaměstnání.
Podle informace Ústavu zdravotnických informacÍ a statistiky České repub|iky (ÚZs, 20í0) byto

v roce 2009 |éčeno v ambu|antních zdravotnických zařízeních 1435 pacientů s diagnózou F63.0,

cca po|ovina z hospita|izovaných byli nezaměstaní, studenti a děti, asi čtvrtina děIníků, cea 4o/o



vedoucích a řídícÍh pracovníků, 1% vědeckých a odbomých pracovníků, 3% techniků, pedagogů
a zdravotnických pracovnÍků'
Úo4e zÍskané z pruzkumu od |éčených patologických hráčů v Psychiatrické léčebně v
KroměříŽi, oddělenÍ 10B a svépomocné skupiny do|éčování v |etech 2009t2o1o
(oBČANÉ PRoTlávlsl-osTEM, 2010): přeh|ed zaměstnání téčených - dělník, ňdič
mezinárodní a vnitrostátní nákladnÍ přepravy, státnÍ úředník, zaměstnanec herny, invalidní
důchodce, nezaměstnaný, drogový dea|er, manaŽer neziskové organizace, provozovatelsítě
heren, číšnÍk, fotbalový rozhodčí, nezaměstnaný, uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce,
projektant staveb, matka na mateřské dovolené,Íarář.,.

oficiálně je v Trutnově 348 výherních automatů 5 
' 
tj. asi 11,2 automatů na tisíc obyvate| (pruměr

Čn uy nedávno skoro 10 automatů na tisíc tidí, ovšem po tom, co vÍc neŽ 600 měst přija|o
vyhlášku o hazardu, se ta čís|a mění). Anebo jinak - repub|ikov'ý pruměr byl v roce 2012 172
obyvatel na jeden automat, v Trutnově to je 86 obyvatel na jeden automat. Ve Francii to je í8 tisÍc
obyvatel na automat.

Rozpočet města je cca 512 mi|ionů korun' Letos město počítá s 18 mi|iony korun z heren, coŽ
představuje jen zhruba 3,5 o/o celého rozpočtuo . Jest|i se v tomto rozpočtu nenajdou prostředky
pro podporu sportu, nebo zvelebení města' tak je něco špatně. Prezentovat hazard jako nutného
mecenáše Života města je nesmys|.Hazard spo|eěnost primárně devastuje'
Jak se bez těchto peněz obejít? Například prací na protikorupčnÍch opatřeních, aby se peníze z
rozpočtu neroáéka|y někam, kam nemají, zveřejňováním smluv azakázek, jak to dě|ají radnl
napřík|ad v Libercia dalších městech.
obecný vzorec7také počÍtá s tÍm, Že občané města v automatech utopí minimálně
dvacetinásobek peněz, které zhazardu doputují do mětské kasy. Aby tedy Trutnov dosta|do
kasy 18 milionu Kč, lidé mus| v hernách vsadit nejméně 360 milionů Kč, spÍš kolem půl miliardy.
A suma, která zůstane u majite|ů heren, moh|a být zěásti utracena u místnÍch podnikate|ů a v
místních obchodech, crlŽby ekonomice města pomohlo.
Ce|kové ekonomické škody způsobené v česku hazardem odhadujÍ odborníci na 26,5 mi|iard Kč
ročně 6.

Vycházejí z toho, Že pato|ogičtí (závislí) a prob|émoví hráči přestanou odvádět daně
(nezaměstnanost, ilegální práce, uvěznění), nebo se snÍŽí jejich produktivita práce. Tato ztráta je
jen částí spoleěenských nák|adů, které wnikajÍ hazardní hrou, ale itrak podstatně přesahuje výši
daňových odvodů z hazardu,

To|ik argumenty pro regu|aci hazardu, proti regu|aci není Žádný.
Názor, Že se zákazem heren vzniknou černé herny s odkazy na prohibici alkoho|u v USA, je
mylný.Herna či automat není |áhev lihu' kterou lze v případě nutnosti snadno ukryt. Hema je
ve|ice jednoduše odha|ite|ná, coŽuŽ prokázala zkušenost z těch míst, kdy čemé herny vznik|y.
,Polície ČR nemá váŽnou obavu ze vzniku čemých heren, je|ÍkoŽ je v jejích zákonných
možnostech na $o případně vzniklé hemy reagovat trestněprávními prostředky." (mtuvčÍ
Poticie ČR Andrea Zoulová).



Zďýmavé je, Žejejich vznik je spojen s lidmi, kteří hazard provozují i |egátně, coŽ působíjako
kdyby si vyfuáře|i argumený. Všude v ostiatních státech, kde hazard významně regu|ovali, k|esl i

počet závislých na hazardu někde dokonce m|uví aŽ o 70 procentech.
Na intemet se většina hráčů nepřemÍstí, protoŽe by muse|ivlastnit bankovní Účet bez exekuce,
počítač a pňpojení k intemetu, coŽ problémovÍ hráči nesp|ňují' Doma traky nedostanou a|koho|
zadarmo, jako v hemě. A mnoho hráčů, zejména ze sociá|ně yyloučených oblastí, zabl1lv herně
čas, nacházl tam spo|ečnost.
Argument, Že pň rušení heren na ulicích pňjdou o práci lidé, kteří v nich pracují - závis|ost na
hazardu jiŽ v Česku pňvedla k bankrotu velké mnoŽství Živnostníků nebo ma|ých firem, jejichŽ
šéfové prohrá|l veškeré firemní penize a |idi muse|i propustit.

V nepos|ední řadě po zavřených hernách nezůstane díra do země. Prostory se obsadÍ jinými,
pro občany da|eko prospěšnějšími provozovnami, které budou zaměstnávat stejný, neJi vyšší
počet |idí.

Argument, Že ne|ze omezovat hemy, které majÍ soukromé vlastníky, je lichý. Po rozsudku
Ústavního soudu ze dne 11.4.2013 |ze hazard v obci regutovat, nebo zakázat. Uděla|o to uŽ víc
neŽ 600 obcÍ v ČR. t+ 000 automatů a dalších her téměř jistě během |etoška zanikne.

Věříme, Že našižádost projednáte k uŽitku občanů a města.

Za občanskou iniciativu Trutnov bez hazardu

Mgr. Petr Sobotka lng. Zg?nk^ 
"ro,{rn/eq?22

1 Nešpor' K. Hry hazardnÍ i nehazardní, s.248
2 Pato|ogické hráčství:souhrn faktů a aktuá|ní situace v České repub|ice Autor: Petr Verosta

Editor: PhDr' Petr Vejrosta, Mgr' Lenka Šťastná, Ph.D.
. Štěpánková, Eva Hazarda jeho prevenoe Bmo 2013 Baka|ářská práce. Masarykova univezita,

Pedagogická fakulta, Katedra tyziky, chemie a odbomého vzdě|ávání
a ((Strategie: Psychologie a didaktika [online]

<http ://cs. pokerstrategy.com/strategy/psychology/695/ 1 l>, 2013))
u (zdroj- Min.financí, Z. TrÓsterová, fin. odbor město Trutnov)
u (zdroj - stránky města Trutnova)
? (zákon č,.2au,|990 Sb.,šestá část)
8 MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Vladislav Csémy: Kolik stojí spo|ečnost hazard?, kapito|a

Ekonomické škody



€
>.4L

u)

F
.qJ

Gt
x.l

G

ř
.ď

Ao

I
It

a

I I
T

)c;

q)
o

)q)
>v,

\6J

t-

'El .

{ t- {

o
žř
a

o

=
1

tr
F+-

3

tr
a
F {

q.

>L
rq._

:-

I
o

.6,

I I I
rc.)

qřilzLu ě, IJ

ElrH "YvBst
Ě'o
: ,g'
vx
6\r
5g(íG
YV
r)oX.o
=švt
tÚ;

--vE6
.o-sol rr)

()5
!J O-

X .rB

dd' i
-Ňšl
>É
řs

r5 lÉ
E.qvŇ Ň

-t(., ',i
ts e1l.Ň-É Lc* Gl.", r- N-v6!Pn-t
$€ č
RllÚv>Ntr(/)9:
oa r'q 5gs *
š>}:9i
o'.L !
E? 9H>-
o(í-
;6 .E .q
E 'rq i'
€ř.:
o.r6E:i ro !.)
)N; -
É o.5á.J.n
€.Ň P
íÚ ž'i.> ibE>xx

'qo

! io :!!
E'Ň €

9o É
t..í :E řiEt :
9"F€ áÁap É!
s N; e
_8'R E :e,K'E'E .E'á,\-.óh (í

i"" Ž .E

E.:aE ž.N 8'í :
e'H € 

=^E c .i
1;B € E.gEia'i ifrs .É.E t9 oáE =.:ĚĚ ;:Hě É;"Ě €'šŤ

'**qE E iiqt
E is;1 -g; ^E?E4 .a* ř -: €'Ó .].- E o
.Ě E.ář 'dř.: EE á;
6áEÉ.ŠE 8;E; ťĚF E itE't iE: : az-c
E E;í; Ě ššře č..E ,e š:Ea g€E 9 .sáIÉí E EBĚ:E '$ g3

E#':'ir '= '= rEáŠ ;ů E'Hsag .s 
PÉENE F í'qEq'E * i!'Ě

;S: E :P .;9.řg,6 .fi p I
Bxs .* '=;;;{ B AEFÍE i CnĚBE # E:
Qbco) 

' 
.tí .(E .-.Ésí E sngá.f; É Él

g



kiťo{d ó,3

(U
.Y
E

.(U
c
No
o_

N

CÍ)

o
co
o
o
No
o
L
o-
o

_Ll

No
N
E
.ocooo
F
J

(U

nN
!ň
>N

E'
.9N c
o\J'=
:.tň o' oo
!E e
'9'f, E
b <.ř
s:g
ř6P;€ 9
.Es I
€'gfi
ÉE€
ó.9s
'q 8-ř
s*#
>'= 5_c{O(o.gěč

*tE(/) o-o.

oN

co
No
Eo

.C,
(U
t,
NoL

'eE
8Ě(5tr>o> xxx

Xxx
xxx

o.Y
.E

Xxx
xxx

xxx

EÉ€
oz oz oz

Eo
N
o)
Eo
J
No.Y.(s
N
-coa
NoL

c=t€.c'óga-c. tr

gfi áE ĚEE

š 
gĚ$Ě *E

*EEFEEE

.O)ň

E:Ps g
t P s FE "= E

Efi€Ě'.E9.šfi €:6'a'E-

n pĚš: t E 

=ř Ť ! č.š g g'l
3.óEe*E.E{
g E E 3.ě E €..
iš .a o o'r .c .9 š-.0l

- 9:=
*Lo xo

EE ř3n
^-ť; *
ol o .) á.c

ť B€ E';

E Ě:á Ěs

Api sa*fi
-9 s =E *.řu
{Ú ^-i.^tY.-oN O O).o(arO O

a'6
oo
,L
o.

o
N.(U
c

o,:3Ó'o E*o E .9-,..;9: *ra-řĚřÍD-5ŇFc

H N6is u s 8.3i.ň.'-a=ň9.*gL,'N>IJONO->-E

o -.=_

ó^.^ 9P'Y: 'F E

štšĚ;*ÍgE

5
NL

,"fisF*
.-.w(!o>:=.š
Řfiř=ě.:€
š.ř s'š p e E\-,, N > s O--!l O

nsrdpeld
ols!? ,tjztL tLjeru t,LjztL

lsouur?rl 1t07.'rr'l tLlz'01'l g L0z'g.€

ols?u/ceqo
ecrAeJqnoc ureqel peu 9^olPJ) rn^c ?l9lpprH o^olJulsnoqa



F\

€#
UCH

^-/Í 
/ g |,

frLLzt4 d,,T

UŘÁD PRo ocHR,4NU HosPoDÁŘsKE soUTĚŽE l,i,t,,i i:ttil.ii.l

sTANoVlsKo ÚŘeou PRo ocHRANU HosPoDÁŘsKÉ soUTĚŽE K REGulAcl PRoVozU LoTER|í A
JlNÝcH PoDoBNÝcH HER oBcEMt

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,Úřad",1se v pos|edních měsících opakovaně
zabýval stížnostmi provozovate|ů |oterií a jiných podobných her (dále jen ,,loterie,,) na narušení
hospodářské soutěže v důs|edku regu|atorní činnosti obcí. Častou námitkou provozovate|ů |oterií
by|a skutečnost, že jim neby|a předem známa kritéria výběru míst, na nichž by by|o možné takové
aktivity na území dané obce provozovat/ resp. že tato kritéria by|a stanovena diskriminačně'
stížnosti se týka|y především provozování tzv. výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení.

Pravomoc obcí regulovat na svém území provoz |oterií je zakotvena V ustanovení 5 50 odst. 4
zákona č' 2o2/L990 sb., o |oteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o |oteriích,,). D|e tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyh|áškou stanovit, že
druhy |oterií vymezených v tomto ustanovení mohou být provozovány pouze na místech a v čase
určených takovou vyh|áškou, případně stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci
provozování takových |oterií zakázáno, anebo úp|ně zakázat provozování uvedených |oterií na
celém území obce. K regu|aci provozu loterií může docházet i v souvis|osti se zabezpečením
místních zá|ežitostí veřejného pořádku v sou|adu s ust' 5 10 písm. a) zákona č, t28/2oo0 Sb., o
obcích (obecní zřízení|, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o obcích.').

Úřad zce|a respektuje pravomoc obcí regu|ovat provoz |oterií na svém území. obce však nesmí
uplatňováním této regulatorní pravomoci nikoho zvýhodňovat ve smys|u ustanovení $ 1ga zákona
č. L43/200]. sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Ze soutěžního h]ediska Úřad nepovažuje za problematické, pokud se obce rozhodnou pro úp|ný
zákaz provozu loterií na svém území. Takovým opatřením sice pochopitelně dojde k naprostému
vyloučení soutěže v dané ob|asti, je však p|ně v mezích zákona a žádné soutěžitele
neznevýhod ňuje oproti soutěžite|ům jiným.

K narušení soutěže by naopak moh|o dojít, pokud se obec rozhodne provoz loterií na svém území
to|iko omezit. V takovém případě totiž hrozí, že ti soutěžitelé, kteří budou moci na daném trhu i

nadá|e působit, budou zrnýhodněni oproti těm, kteří budou nuceni své podnikání ukončit. Pokud by
se obec současně rozhod|a neumožnit zřízení dalších loterijních provozoven na svém území, mohlo
by dojít k ,,zafixování., situace na trhu a ke značnému zvýhodnění těch soutěžite|ů, kteří tam již
působí.

Jakko|iv mají obce nezpochybnite|né právo provozování loterií na svém území regulovat, je
současně nezbytné, aby vždy zváži|y, zda jimi zvolená podoba regu|ace nap|ňuje princip
proporciona|ity, resp. zda míra takového omezení je přiměřená konkrétním místním podmínkám,
zda nepůsobí diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je nezbytné

s
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k dosažení jejích cílů. Pokud se tedy obec rozhodne umožnit provoz |oterií jen na některých
místech V obci, je nezbytné stanovit dostatečně určitá a nediskriminační pravid|a, na zák|adě
kterých bude taková podoba regu|ace up|atňována. Tato pravid|a přitom musí brit předem známá
a přezkoumateIná.

Tyto požadavky na podobu regu|ace jsou v sou|adu s ná|ezem Ústavního soudu sp. zn. P|. Ús
56/to, v rámci kterého soud posuzova| obecně závaznou vyh|ášku města Františkovy Lázně, jež
umožňova|a provoz |oterií pomocí technických zařízení na jediném místě ve městě, a to V kasinu;
soud konstatova|, že ,,Ve vztahu k obecně zóvazným vyhlóškám, zejména označují-li na zóklodě
výslovné zákonné autorizace konkrétní místa (ať už označením čtvrti, utic a jejich čóstí či nóvsi nebo
v malé vesnici), je nutno požadavek obecnosti regulace interpretovat tak, že se vymezení míst musí
opírot o racionólní důvody, neutrální a nediskriminační ve vtahu ke konkrétním osobóm, na něž
regulace při aplikaci dopadó. Nevyplývó-li důvod vymezení konkrétních míst z okolností nebo
povahy věci, tíží nokonec obec, jež obecně závaznou vyhtóšku vydala, povinnost [...] takové
racionólní o neutrólní důvody předestřít a obhójit.,,

S oh|edem na povinnost obcí postupovat při výkonu svých pravomocí způsobem, který nebude
žádné soutěžitele zvýhodňovat oproti jiným soutěžite|ům, ;e Úřad povinen přezkoumávat rovněž
postup obcí při přijímání obecně závazných vyhlášek ve smys|u 5 50 odst. 4 zákona o |oteriích,
resp' zákona o obcích. Protože se jedná o jeho re|ativně novou kompetenci, Úřad by rád seznámil
obce se zák|adními principy, které je třeba respektovat, aby se jejich postup nedostal do rozporu
se soutěžním právem.

Postup obce musí v každém případě vycházet z objektivního odůvodnění, ze kterého vyp|yne, že
omezení soutěže (zde omezení možnosti provozovat na Území obce |oterie) je nezbytné pro
dosažení |egitimního cí|e, který je obec oprávněna sledovat, a že míra omezení soutěže není vyšší,
než je pro dosaženítakového cíle nezbytné. S ohledem natakové odůvodněnípak Úřad pok|ádá za
v zásadě přiměřené, aby obec zakáza|a provozování |oterií na určitém území, ať už vymezeném
celým katastrem obce nebo jeho obecně určenými částmi (např. historické centrum, apod.).

Prob|ematické může naopak být stanovení konkrétních provozoven nebo adres, na kterých může
k provozování |oterií docházet, neboť ze samotného takového uýčtu nijak nevyp|ývá pravid|o,
pod|e kterého byly vybrány právě tyto provozovny, a nadto není umožněn vstup da|ších
soutěžite|ů na trh. obec musí být v takovém případě sto prokázat, proč je povo|ení pouze určitého
počtu provozoven (např. 3) postačující k dosažení |egitimního zájmu obce - v zásadě ochrany
veřejného pořádku, ale proč by vyšší počet (např' 4) již naplnění takového zájmu neumožnil, stejně
jako vysvět|it, pod|e jakého kritéria by|y vybrány právě tyto provozovny. Současně by by|o
nezbytné prokázat, že zvo|eným postupem nedochází k diskriminaci soutěžite|ů, kteří na trhu již
působí, ani těch, kteří by na něj zamýš|e|i vstoupit.

S oh|edem na obtížnost prokázání výše uvedených kritérií pok|ádá Úřad za vhodnější, aby obce
předem stanovily obecná pravid|a, vjakých ob|astech mohou být |oterie provozovány, tj. niko|iv
určit konkrétně, že povoleny jsou jen např. tři provozovny na určitých adresách, a|e stanovit např.,
že povoleny jsou provozovny umístěné v určitých obecně vymezených ob|astech (např. mimo
historické centrum), přičemž musí existovat např. určitá vzdá|enost mezi takovými provozovnami
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navzájem tak, aby nedocházelo k jejich nadměrné koncentraci v určitých částech obce' Takový
přístup ne|ze vzásadě pok|ádat za diskriminační a nadto vjeho důs|edku nedochází kuzavření
trhu, a|e je umožněn vstup nových soutěžitelů, samozřejmě za podmínky, že předem daná kritéria
splňují' Výše uvedený přík|ad je jen jeden z mnoha možných pravide|, která mohou obce za úče|em
nap|něnísvých cí|ů formu|ovat; dů|ežité je, aby přijatá pravid|a byla pokud možno obecná a niko|iv
diskriminační.

Pokud jde o vymezeníobecných kritérií pro provozování|oterií, pok|ádá Úřad rovněž za přiměřené,
aby obce stanovi|y v souladu se zákonem i nediskriminační kva|itativní kritéria. Za diskriminační
ne|ze považovat např. přístup, kdy povo|ení není udě|eno provozovnám, ve kterých docháze|o
k porušování zákona, jak potvrdi| Ústavní soud v ná|ezu P|. Ús 22/L1'.Snahou Úřadu v žádném
případě není zvýšit mnoŽství |oterijních provozoven, a|e zabránit diskriminaci při jejich regu|aci'
obecně platná kritéria, při jejichž sp|nění má zájemce na umožnění provozu |oterie nárok, riziko
diskriminace a tedy i porušení zákona na straně obce do značné míry e|iminují; vhodné nastavení
takových kritérií přitom může zajistit, aby nedoš|o k nadměrnému nárůstu počtu takových
provozoven.

Úřad vyzývá obce, které se rozhodnou regu|ovat provoz |oterií na svém území, aby postupova|y
v sou|adu s pravidly hospodářské soutěŽe a vycházely z výše uvedených principů regulace, a aby
nejpozději k 1. 1. 2015 zveřejni|y všechna kritéria, na zák|adě kterých se regu|ace na jejich území
up|atňuje, a to s dostatečným předstihem, aby se s nimi dotčené subjekty měly možnost seznámit.
Pokud dnešní regulace pravid|ům hospodářské soutěže neodpovídá, vyzývá Úřad obce, aby ke
stejnému datu zjedna|y nápravu.

Úraa je názoru, že takový postup obcí učiní jejich regu|atorní činnost transparentnější
a významným způsobem přispěje k e|imínaci stížností provozovatelů |oterií na její diskriminační
a p|íkaci'

(1.e.2014)


