
18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Protinávrh usnesení k bodu „Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her“

Předkládá: Lukáš Blažej, zastupitel

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání:

A. ukládá Radě města vypracovat Hodnocení lokálních dopadů regulace (LIA)
dle metodiky zpracované Centrem ekonomických a tržních analýz a
Odborem protidrogové politiky Úřadu Vlády ČR, a na základě tohoto
hodnocení přeložit zastupitelstvu návrh změny vyhlášky o regulaci
provozování hazardních her.
Termín: 31. 12. 2021

B. ukládá Radě města zajistit posílení sociálních služeb zaměřených na osoby
závislé na hazardních hrách tak, aby do této oblasti od roku 2022 směřovalo
ročně alespoň 5 % příjmů města ze zdanění hazardních her.
Termín: 31. 12. 2021

C. vydává obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 1/2021 o
regulaci provozování hazardních her, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy:

1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o regulaci provozování hazardních her
2) Porovnání návrhů obecně závazných vyhlášek o regulaci provozování

hazardních her a obecná doporučení



Důvodová zpráva

K bodu A)

LIA označuje analýzu dopadu regulatorního opatření v lokálním měřítku a slouží
jako podklad pro rozhodnutí místního zastupitelstva k přijetí určitého
regulatorního opatření nebo regulatorního rozhodnutí. Vypracování analýzy LIA by
mělo sloužit v komunální politice jako nástroj pro posouzení negativních
společenských dopadů hazardního hraní včetně vyčíslení konkrétních
společenských škod, které toto hazardní hraní způsobuje v předmětném regionu.

LIA pracuje také s vědeckým poznatkem, že nulová tolerance a prohibice v místě,
která je např. silnou spádovou oblastí pro místní populaci hazardních hráčů
postižených návykem ke hraní, může způsobit paradoxně neúměrné prohlubování
negativních dopadů (socioekonomických) a k výraznému růstu společenských
nákladů.

LIA tak poskytuje účinný a racionální nástroj k nastavení optimální regulace
hazardních her v daném regionu.

Všechny podnikatelské subjekty očekávají od státu vytváření stabilního a
dlouhodobě udržitelného podnikatelského prostředí, které nebude závislé na
změnách politických postojů, a které umožní podnikatelským subjektům realizovat
dlouhodobé a významné investice bez zbytečných a nepředvídatelných rizik, která
hrozí zejména v souvislosti s častými politickými změnami ve společnosti a
absencí konzistentní vládní politiky. Výsledkem vyhlášky přijaté na základě LIA by
měl být rozumný kompromis mezi mírou regulace, vytvořeným podnikatelským
prostředím a společenskými dopady.

K bodu B)

Jak uvádí stanovisko Think tanku racionální politiky závislosti, stabilní a rozvinutá
síť pomoci nabízející služby prevence a léčby problémového a patologického hraní
je nezbytnou součástí řešení, ať už ve formě osvětových kampaní, intervencí v
rámci léčby a vytvoření odborného poradenství, na které bude k dispozici kontakt
na provozovnách.

Roční příjem města z hazardu se pohybuje kolem 50 milionů korun. Vynaložení 5 %
z této částky, tj. 2,5 milionu korun, na sociální péči zaměřenou pouze na osoby
závislé na hazardních hrách, je naprostým minimem toho, co by město mělo dělat
pro prevenci a řešení sociálně patologických jevů.



K bodu C)

Ačkoliv posouzení Think tanku racionální politiky závislosti konstatuje, že pro
zodpovědnou regulaci hazardu na území města nejsou k dispozici dostatečné
podklady, vnímáme potřebu provést do dokončení analýzy LIA alespoň základní
snížení počtu provozoven hazardní hry a dostat hazard z míst, kde je nejškodlivější
pro závislé osoby i širokou veřejnost. V souladu s proběhlým referendem a na
základě proběhlé diskuse s veřejností proto překládáme vyhlášku, která zakáže
provoz technické hry v okruhu 400 metrů od obvodového pláště nádraží a v okruhu
50 metrů od nejbližší jiné provozovny.

Prvním cílem této regulace je zabránit impulzivnímu hraní. Pokud se závislý člověk
rozhodne, že hrát nechce, musí se stále na cestě z nádraží na nejbližší přestupní
zastávku MHD či do blízkého okolí setkat s několika provozovnami hazardních her
a opakovaně překonat nutkání ke hře.

Druhým cílem je zajistit v blízkosti nádraží veřejný pořádek a přispět k
reprezentativnímu vzhledu města. Nádraží a jejich blízká okolí jsou vstupní branou
do města a přítomnost heren se podílí na špatném obrazu města.

Vzdálenost 400 metrů byla zvolena tak, aby pokrývala nezbytnou cestu na nejbližší
přestupní zastávku (Mírové náměstí v případě hlavního nádraží, Divadlo v případě
západního nádraží) a běžné pěší trasy při cestě na jednotlivá ústecká nádraží.
Menší vzdálenost by nebyla dostatečná k dosažení stanovených cílů, větší by
naopak zahrnovala příliš mnoho lokalit, u kterých to veřejný zájem neodůvodňuje.

Jednotná vzdálenost u všech nádraží byla zvolena k prevenci diskriminace. V
případě vymezování konkrétních ulic a oblastí u jednotlivých nádraží by vznikal
prostor pro klientelistické či korupční jednání.

Stanovení vzdálenosti 50 metrů od jiné nejbližší provozovny má za cíl snížit
koncentraci heren a zabránit vzniku vyloučených lokalit. Menší vzdálenost by
nebyla efektivní (50 metrů je nezřídka délka jediné budovy), větší vzdálenost se
nejeví nezbytná k dosažení stanoveného cíle.

Vyhláška dále zakazuje provozování technické hry v čase od 2:00 do 10:00. Cílem
této úpravy je zabránit celonočnímu hraní, které je navíc často spojeno s
ovlivněním návykovými látkami, které snižují schopnost hráčů se hrou přestat.
Zákon v současném znění již zakazuje hru od 3:00 do 10:00, zákaz se tudíž
rozšiřuje o hodinu a zároveň činí nezávislým na zákoně (bude platit i v případě, že
zákaz nočního hraní bude ze zákona odstraněn).



Tento návrh vyhlášky zároveň vychází z důvodové zprávy původního předloženého
návrhu. Obě důvodové zprávy je tudíž při posuzování cílů regulace vnímat
společně.

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, uvedl ve stanovisku ze
dne 21. 5. 2021 k relevantním ustanovením vyhlášky následující:

Cíl OZV lze s přihlédnutím k závěrům nálezu Ústavního soudu ze dne 7. září
2011, sp. zn. Pl. ÚS 56/10, bod 37, považovat bezpochyby za legitimní. V
uvedeném nálezu Ústavní soud konkrétně uvádí: „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 kokamžitým 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.
Záměr obcí tyto činnosti na svém území regulovat se tak z tohoto pohledu
jeví jako cíl legitimní.“

V rámci testu proporcionality, jenž Ústavní soud definoval ve svém nálezu
ze dne 12. října 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, jsou posuzována tři kritéria.
Prvním je kritérium vhodnosti, tj. odpověď na otázku, zdali institut,
omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl
(ochranu jiného základního práva). Druhým je kritérium potřebnosti,
spočívající v porovnávání legislativního prostředku, omezujícího základní
právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného
cíle, avšak ne dotýkajícími se základních práv a svobod. Třetím kritériem je
porovnání závažnosti v kolizi stojících základních práv.

(...)

Ministerstvo vnitra v této souvislosti připomíná, že město musí být jak před
dozorovými orgány (Ministerstvo vnitra, Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže), tak před správními soudy v rámci případných soudních sporů,
schopno předestřít a obhájit proporcionalitu přijaté regulace, včetně její
vhodnosti (způsobilosti legitimní cíl dosáhnout).



Obce mohou dle § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách na základě § 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.

V souladu s výše uvedeným je navrhována územní a časová regulace
provozování technické hry, a to na celém území města. V obecné rovině lze
upozornit, že regulace hazardních her by měla být vždy podepřena
objektivními, věcnými a racionálními důvody (přijímaná regulace by neměla
být projevem libovůle města). Město by též mělo před přijetím uvedené
regulace vyhodnotit její soulad s principem proporcionality (viz komentář
výše). Opomíjí-li město při přijímání svého rozhodnutí relevantní úvahy,
zneužívá své zákonem svěřené působnosti vydávání obecně závazné
vyhlášky (viz třetí krok „testu čtyř kroků“ definovaného nálezem Ústavního
soudu ze dne 22.března 2005, sp. zn. Pl.ÚS 63/04).

Ministerstvo vnitra v mezích abstraktní kontroly OZV hodnotí podmínky
uvedené pod prvními dvěma odrážkami (vzdálenost od škol, školských
zařízení, nádraží, pošt a provozoven s povoleným provozem technické hry)
[pozn. předkladatele: vzdálenost od škol, školských zařízení a pošt byla z
vyhlášky na základě připomínek odborného stanoviska vypuštěna a může
být zařazena na základě dat z LIA] jako dostatečně určité a prima facie je
nevnímá jako zjevně nedůvodné či nerozumné.

(...)

K časové podmínce uvedené v páté odrážce toliko uvádíme, že dle § 67
odst. 3 zákona o hazardních hrách platí, že „herna nesmí být v provozu v
době od 3:00 do 10:00 hodin“. Regulace navrhovaná v OZV tak provoz
heren zkrátí oproti současnému stavu o jednu hodinu. Na provozování
technické hry v kasinech uvedená regulace dopadne.

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhované znění OZV je v souladu se zákonem.



Příloha č. 1

Statutární město Ústí nad Labem
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,
o regulaci provozování hazardních her

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne
24. 5. 2021 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“):

Čl. 1

Cíl vyhlášky

Cílem této vyhlášky je omezení společenských rizik vyplývajících z provozování
hazardních her, které mají negativní vliv na hráče hazardních her, zejména
mladistvé, závislé a osoby v sociální tíži, a které vytvářejí tzv. předpolí činností
rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže,
rozvrat rodin).

Čl. 2

Podmínky provozování hazardních her na území města

1) Technické hry lze na celém území Statutárního města Ústí nad Labem
provozovat pouze v provozovnách, které se zároveň:

a) nacházejí ve vzdálenosti větší než 400 metrů vzdušnou čarou od
obvodního pláště nádraží,

b) nacházejí ve vzdálenosti větší než 50 metrů vzdušnou čarou od
obvodního pláště budovy, ve které se nachází jiná provozovna s
povoleným provozem technické hry.

2) Technické hry je zakázáno provozovat v čase od 2:00 do 10:00 hodin.



Čl. 3

Přechodné ustanovení

Technické hry povolené přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky lze
provozovat na území Statutárního města Ústí nad Labem nejdéle do doby platnosti
vydaného povolení Ministerstva financí České republiky, a to na místech
uvedených v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad
Labem č. 6/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných
her.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
6/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Ustanovení čl. 3 tím není dotčeno.

Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení na úřední desce.


