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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Návrh se týká vyhlášky statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her na
území města.
Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
V roce 2016 vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zrušil a
nahradil zákon č. 202/1990 Sb. Nový zákon přinesl do oblasti regulace hazardních her řadu
změn a na základě této skutečnosti Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového
řízení MMP ve spolupráci s Právním a legislativním odborem MMP navrhuje vydat novou
obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardních her na území statutárního města Plzně, která
by reagovala jak na novou úpravu obsaženou v zákoně č. 186/2016 Sb., tak na vývoj
judikatury Nejvyššího soudu ČR v oblasti regulace hazardních her prostřednictvím obecně
závazných vyhlášek obcí.
Rada města Plzně dne 9. 11. 2017 přijala Usnesení RMP č. 1140, kterým schválila kritéria pro
přijetí regulace hazardních her na území města Plzně v souvislosti s přípravou nové vyhlášky
o regulaci provozování hazardních her.
Návrh vyhlášky vychází ze současného stavu umístěných herních zařízení. Nejsou zde
zahrnuta místa, o jejichž vynětí z OZV požádal poslední provozovatel do 9. 11. 2017.
Od 1. 1. 2018 bude možno provozovat hazardní hry pouze v provozovnách, které budou
povoleny a budou splňovat podmínky zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tzn. např.
samostatný stavebně oddělený prostor se samostatným vstupem z ulice nebo veřejně přístupné
části budovy. V herně bude moci provozovat hazardní hry pouze jeden provozovatel, který
bude mít základní povolení od MF ČR. Provozovatel bude povinen identifikovat návštěvníky
před vstupem do herního prostoru, ověřit jejich věk a zda nejsou v rejstříku osob vyloučených
z účasti na hazardních hrách. Provozovny budou povinně monitorovány kamerovým
systémem. Předpokládá se, tyto podmínky bude splňovat jen několik heren v MO Plzeň 2 –
Slovany. Z restaurací tedy budou po 1. 1. 2018 postupně mizet herní přístroje povolené dle
zákona č. 202/1990 Sb., podle doby platnosti jejich provozu. Do současné doby žádný
provozovatel nepožádal o povolení k umístění herního prostoru v MO Plzeň 2 – Slovany.
Povolení k umístění herního prostoru budou vydávána na dobu maximálně 3 let.
Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přijala dne 12. 12. 2017 usnesení č. ………….. ,
kterým doporučila ZMO Plzeň 2 – Slovany souhlasit s návrhem vyhlášky statutárního města
Plzně o regulaci provozování hazardních her.
Pře dpok lá da ný cílový s tav
Viz návrh usnesení
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Navrhova né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení
Doporuče né varianty ře š e ní
Viz návrh usnesení
Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou
Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz ukládací část návrhu usnesení
Dříve vydaná usnesení RMO P2 a ZMO P2 související s danou problematikou
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení
Usnesení

RMO č. 27/2012 ze dne 8. 2. 2012
ZMO č. 10/2012 ze dne 14. 2.2012
ZMO č. 24/2013 ze dne 26. 3. 2013
RMO č. 121/2013 ze dne 21. 8. 2013
ZMO č. 42/2013 ze dne 21. 8. 2013
RMO č. 48/2014 ze dne 9. 4. 2014

Přílohy
Příloha č. 1 - usnesení RMP č. 1140 ze dne 9. 11. 2017
Příloha č. 2 - vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her
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