Důvodová zpráva

1.

Název problému a jeho charakteristika:
Příprava revize obecně závazné vyhlášky umožňující regulaci provozování výherních
hracích přístrojů na území města Plzně.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP připravuje revizi obecně závazné vyhlášky
umožňující regulaci provozování her na území města Plzně dle zákona č. 202/1990 Sb. o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
a zároveň zapracovává změnu přechodného ustanovení obecně závazné vyhlášky
č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a jiné
podobné hry, ve znění vyhlášky č. 11/2012 ve smyslu nálezu Ústavního soudu PL.ÚS 6/13 ze
dne 2. 4. 2013. Ústavní soud zrušil celé ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., ve
znění:
„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 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“ a to s účinností dnem
vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
Seznam míst na území obvodu Plzeň 1, kde je možné provozovat výherní hrací přístroje v roce
2014, se doplňuje o provozovnu v Krašovské ul. č. 2240/28 – příloha č. 1 .
V seznamu na rok 2013 byla tato provozovna vyňata z důvodu chybějícího č. popisného, které
již v současné době Odbor stavebně správní MmP přidělil (projednáno s Ing. Průšou z MmP).
Ze seznamu míst na území obvodu Plzeň 1 se vyjímají následující adresy:
Bolevecká náves 17/23
Lidická 132/42
Brněnská 1003/32
Na Roudné 390/35
Gerská 1914/30a
Na Roudné 430/38
Gerská 2187/30h
Sokolovská 1118/79
Hodonínská 1061/61
Tachovská 2189/E
Karlovarská 123/126
V Lomech 1032/9A
K Prokopávce 1473/45
Žlutická 1712/45
Ledecká 2207/19

Do r. 2014 jsou provozovány v hernách současně vedle výherních hracích přístrojů (dále jen
VHP) tzv. terminály (interaktivní videoloterijní terminál - IVT). Provoz těchto IVT byl povolen
Ministerstvem financí ČR v Praze (dále MF) a délka povolení provozu, která byla původně
rozhodnutím MF stanovena na 8 – 10 roků, se postupně změnou
těchto rozhodnutí MF zkracuje. Nyní MF vydává povolení k provozu IVT pouze na 3 roky.
V současné době je provozováno 195 kusů IVT na území MO Plzeň 1.
Na území MO Plzeň 1 došlo vzhledem k legislativním změnám k přirozenému úbytku výherních
hracích přístrojů – v současné době je na území Plzeň 1 povolen provoz cca 1/3 VHP oproti
stavu před 5 lety (tzn. 105 kusů VHP) a současně se již nezvyšuje počet provozovaných
terminálů. Stav „hazardu“ se i nadále vyvíjí příznivě ve směrování ke snížení IVT z důvodu
přehodnocení již vydaných povolení na MF, jak shora uvedeno.
Příjmy z odvodu z loterií a jiných podobných her jsou od roku 2012 příjmem rozpočtu města,
resp. MMP. Na příjmech města z odvodu z loterií a jiných podobných her se podílejí i městské
obvody. Tento podíl vycházející z počtu herních přístrojů a zařízení na území dotčeného obvodu
je v rozpočtech MO zapracován od roku 2013 v souladu se změnou Statutu města Plzně v rámci
operací financování jako převod z rozpočtu MMP.
Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her pro MO Plzeň 1 by měl
činit dle návrhu rozpočtu města Plzně na rok 2013 a rozpočtového výhledu v letech 2014 2016:
rok 2013 – 13 071 tis. Kč, rok 2014 – 10 673 tis. Kč, rok 2015 – 671 tis. Kč,
rok 2016 – 0 Kč.

3. Předpokládaný cílový stav:
Souhlasit se zněním vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, kterou se mění vyhláška
statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být
provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry, ve znění vyhlášky č. 11/2012
včetně přílohy č. 1.

4.

Finanční nároky:
Nejsou.

5.

Dříve přijatá usnesení orgánu MO Plzeň l:
usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 249 ze dne 23. 8. 2011
usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 57 ze dne 13. 2. 2012
usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne 4. 12. 2012
usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 ze dne 11. 12. 2012

