


Důvodová zpráva 

K bodu:  Závěry právních analýz k problematice hazardu 

 

Tento bod jednání ZM vychází z usnesení ZM/77/2018 k věci problematice provozování 

hazardních her na území města Jablonec nad Nisou v souvislosti s rozhodnutím přijatém 

v místním referendu ve dnech 12.-13.1.2018. 

Účelem tohoto bodu jednání je shrnutí závěrů uvedených v přiložených analýzách a 

stanovení dalšího postupu ve věci provozování hazardních her na území města při 

paralelním naplnění závěrů místního referenda a dodržení smluvních závazků ze smluv o 

spolupráci mezi uzavřených mezi městem a provozovateli. 
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Zadání úkolu 

1. Úkolem zpracovatele je posoudit dopady a rizika postupu města Jablonec nad Nisou při realizaci 
rozhodnutí přijatého v místním referendu konaném ve dnech 12. - 13. 1. 2018 o otázce „Souhlasíte s 
tím, aby město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve 
městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu 
výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních 
systémů (dnes zahrnuto pod technickou hrou) a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) 
bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových 
her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách?“, a to v návaznosti na příslušnou obecně závaznou vyhlášku města Jablonec na Nisou č. 3/2015, 
o regulaci hazardních her, ve znění pozdějších předpisů a ve vztahu ke Smlouvám o spolupráci 
uzavřených se současnými provozovateli hazardních her na území města Jablonec nad Nisou.  
Podotázky formulované zadavatelem: 
a) Jaké by byly dopady vydání změnové OZV č. 3/2015 o hazardních hrách (popř. vydání nové OZV 

ve smyslu přijatého referenda (zúžení provozu na určených adresných místech pouze na živou hru) 
ve vztahu k uzavřeným smlouvám o spolupráci? Měla by taková obsahová změna vliv na porušení 
dotčených smluv o spolupráci? Případně na jejich platnost? 

b) Jaké je riziko úspěšného uplatnění nároku současných provozovatelů hazardních her na náhradu 
škody (proinvestované náklady, ušlý zisk) v případě postupu vydání OZV zužující provoz 
hazardních her pouze na provoz živé hry před uplynutím obecných tříletých výpovědních lhůt 
stanovených ve smlouvách o spolupráci?  

c) Návrh nejméně rizikového postupu města při „bezodkladném“ naplnění referenda. 

 



 

 
 

Východiska 

1. Zpracovatel vycházel z právní úpravy účinné k datu konání referenda a z jednotlivých dokumentů 
relevantních pro posouzení dané věci. 
 

2. Relevantní právní úprava 
a. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ObcZ“); 
b. Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“); 
c. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „ZOL“); 
d. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „ZDHH“); 
e. Zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (dále jen „změnový zákon“); 
f. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon (dále jen „Ústava“); 
g.     Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu (dále jen „ZMR“); 
h.     Zákon č. 198/2009 Sb., Antidiskriminační zákon; 
i  Zákon č. 300/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných    

podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; 
j.      Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád; 
k.     Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.  

 
3. Relevantní dokumentace 

a. Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2015, o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou (dále jen „OZV“); 

b. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2016, kterou se mění příloha 
č. 1 OZV ve znění pozdějších předpisů;  

c. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2017, kterou se mění a 
doplňuje OZV ve znění pozdějších předpisu;  

d. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 8/2017, kterou se mění příloha 
č.1 OZV ve znění pozdějších předpisů;  

e. Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterou se mění příloha 
č.1 OZV ve znění pozdějších předpisů;  

f. Smlouva o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při 
provozování hazardních her v kasinech v Jablonci nad Nisou; 

g. Smlouva o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při 
provozování hazardních her v kasinech v Jablonci nad Nisou uzavřena dne 5. 1. 2016; 

h. Zásady statutárního města Jablonec nad Nisou pro Provozovatele hazardních her na adresně 
vymezených místech, sloužících k určení těchto míst v příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce 
města Jablonec nad Nisou č. 3/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na území města Jablonec nad Nisou (dále jen „Zásady“); 

i. Usnesení ZM/40/2016 k bodu změna Přílohy č. 1 k OZV č. 3/2015, o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou;  

j. Návrh Usnesení ZM/N 1567 k bodu OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na území města Jablonec nad Nisou; 

k. Důvodová zpráva k usnesení ZM o vydání OZV č. 3/2015 vč. navazujícího usnesení o schválení 
smluv o spolupráci; 

l. Návrh na konání místního referenda s navrženým termínem konání 12 a 13. 1. 2018 podaný 
přípravným výborem; 

m. Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. 10. 2017 od 9.00 



 

 
 

hodin; 
n. Usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/194/2017 ze dne 19. 10. 2017; 
o. Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu ze dne 13. 1. 2018; 
p. Prezentace ,,Druhy hazardních her“ vytvořená Ministerstvem financí, Odborem 34 - Státní dozor 

nad sázkovými hrami a loteriemi ze dne 12. 10. 2016; 
q. Prezentace „Kursová sázka a totalizátorová hra“ vytvořená Ministerstvem financí, Odborem 34 -

Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi ze dne 8. 8. 2016; 
r. Relevantní judikatura Ústavního soudu: nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10; nález sp. zn. Pl. ÚS 29/10; 

nález sp. zn. Pl. ÚS 15/15; 
s. Závěrečná zpráva RIA k návrhu zákona o hazardních hrách, vypracováno Ministerstvem financí 

ČR; 
t. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. S0538/2015/VS-49664/2016/830/ESK ze 

dne 25. srpna 2015, nepravomocné rozhodnutí o narušení hospodářské soutěže na trhu 
provozování sázkových her a loterií v Karlových Varech. 

 

Posuzovaná ustanovení předložené dokumentace a právních 
předpisů 

1. Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém jednání dne 18. 6. 2015 usneslo usnesením č. 
ZM/146/2015 vydat v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 ZOL a v souladu s ustanovení § 10 písm. a) a 
d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) ObcZ obecně závaznou vyhlášku (následně novelizovaná celkem 
čtyřikrát) s cílem regulovat zabezpečení veřejného pořádku při provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her. Regulace je mimo jiné realizována stanovením přesných adresných míst a času, 
kde a kdy mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry při splnění obecných nediskriminačních 
zásad schválených zastupitelstvem města provozovány.  
 

2. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, 8/2017, 1/2018 měnily přílohu č. 1 k OZV, konkrétně docházelo 
ke změnám v seznamu míst, kde je povoleno provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
dle ZOL.  
 

3. Smlouva o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při provozování her 
v kasinech v Jablonci nad Nisou je uzavřená mezi městem a každým z provozovatelů kasin ve městě 
zvlášť. Zpracovatel tohoto stanoviska disponuje smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi zadavatelem, 
FORBES Casino a.s., se sídlem Praha 7, Bubeneč, Letenské nám. 157/4, 170 00, IČ 273 44 916, a 
Victoria – Tip a.s., se sídlem Praha 7, Bubeneč, Letenské nám. 157/4, 170 00, IČ 260 59 517. 
Zpracovatel tohoto stanoviska předpokládá, že obsahově podobné smlouvy mohly být uzavřeny i s 
jinými subjekty. Provozovatel se ve smlouvě zavazuje realizovat jeho činnost v souladu s OZV, a to ve 
znění jejich případných změn a rovněž také v souladu se Zásadami. Město se ve Smlouvě zavazuje 
zařadit bezodkladně adresu provozovny do Seznamu adresných míst v Příloze č.1 OZV a nevyřadit ji 
po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud k tomu není dán důvod daný Smlouvou. Zároveň se město 
zavazuje vytvořit pro takto odpovědného provozovatele v rámci své kompetence a v souladu s platnou 
legislativou přiměřené podmínky pro jeho podnikání. 

 
 

4. Zásady definují podmínky pro provozování hazardních her na adresně vymezených místech dle přílohy 
č. 1 k OZV. Zastupitelstvo města deklaruje ochotu povolovat jenom provozovny, v nichž jsou vytvořeny 



 

 
 

podmínky pro sázkovou hru – tzv. živou hru, a to minimálně po jednu polovinu otevírací doby. Porušení 
podmínek stanovených Zásadami či jiným obecně závazným právním předpisem zakládá důvod pro 
rozhodnutí zastupitelstva o vyřazení adresného místa provozovny z přílohy č. 1 OZV. 
 

5. Návrhem na konání místního referenda bylo ve smyslu ust. § 10 ZMR Přípravným výborem pro konání 
místního referenda oznámeno, že shromáždil potřebné náležitosti a žádá o vyhlášení místního referenda 
s tím, že přesné znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu je: „Souhlasíte s tím, aby město 
Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo 
veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu výherních 
hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních systémů a 
dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o 
loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 
písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“ 
 

6. U Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, byly po konání místního referenda podány 4 
návrhy na vyslovení jeho neplatnosti. Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl o 
zamítnutí všech podaných návrhů na neplatnost místního referenda o existenci výherních hracích 
automatů a dalších přístrojů v jabloneckých kasinech. Rozhodnutí soudu je pravomocné a výsledky 
referenda jsou platné.  
 

7. K jednotlivým judikátům Ústavního soudu: 
Nález sp. zn. Pl. ÚS 56/10 - Ústavní soud se zabýval otázkou, zda je vydání obecně závazné 
vyhlášky zásahem do výkonu státní správy a omezením podnikatelské činnosti. Ústavní soud ve 
světle zákonné úpravy konstatoval, že do sféry samostatné působnosti obce regulované obecně 
závaznými vyhláškami spadají záležitosti, které jsou převážně místního nebo regionálního 
dopadu a jejichž úprava je v zájmu obce a jejích občanu. Je obecně známe, že loterie a jiné 
podobné hry se vyskytují na okraji společensky akceptovaných aktivit, samozřejmě v různé míře 
podle typu té které hry. Svými dopady mohou negativně ovlivnit osudy jednotlivců i širšího okolí. 
Záměr obce regulovat tyto činnosti na svém území se jeví jako legitimní. Zda se tato regulace 
bude opírat o generální klauzuli §10 písm. a) ObcZ za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku nebo o schéma dle §10 písm. d) ve spojení s § 50 odst. 4 ObcZ a s §2 písm. e) 
loterního zákona je jenom na rozhodnutí obce.  
V nálezu se Ústavní soud také vypořádal s otázkou regulace práv a povinností přesně 
individualizovaného subjektu normativním aktem. Regulace jedinečných případu musí být 
jednoznačně objektivně ospravedlněná a nesmí být výrazem libovůle. Ve vztahu k obecně 
závazným vyhláškám, zejména označují-li na základě výslovné zákonné autorizace (§ 10 písm. 
a) ObcZ či §50 odst. 4 loterního zákona) konkrétní místa, je nutno požadavek obecnosti 
interpretovat tak, že se vymezení míst opírá o racionální důvody, neutrální a nediskriminační ve 
vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při aplikaci dopadá.  
 
Nález sp. zn. Pl. ÚS 29/10 - Ústavní soud zdůrazňuje povinnosti Ministerstva financí zajistit 
respekt k ústavně zaručenému právu obcí na samosprávu, a tudíž i na regulaci hazardu. Ustálená 
judikatura Ústavního soudu potvrzuje, že obce mají prostřednictvím vydávání obecně závazných 
vyhlášek možnost regulovat provoz interaktivních videoloterijních terminálů na svém území, toto 
právo přináleží obcím dle ustanovení čl. 9 Ústavy, a ne až přijetím zákona č. 300/2011 Sb.  
 
Nález sp. zn. Pl. ÚS 15/15 - Ústavní soud se opírá o vyjádření Vlády ČR o kategorizaci 
jednotlivých druhů her a jejich principu, technické hry jsou ve vyjádření považované za nejvíce 



 

 
 

nebezpečné, neboť se jedná o hru nezávislou na interakci s jinými hráči, výherním faktorem je 
pouze náhoda, tento typ her je v ČR široce rozšířený a snadno dostupný. Nebezpečí spočívá 
především ve vysokém riziku vzniku nebo prohloubení dalších společensky patologických jevů. 
Hráči těchto her tvoří 83% podíl osob léčených pro patologické hráčství (údaj z roku 2013). 
Naproti tomu vklady do tzv. živých her představují jenom 6 % ze všech vkladů do hazardních 
her. Z výše uvedeného vyplývá, že rozlišování mezi jednotlivými typy hazardních her není jenom 
libovůlí zákonodárce, nýbrž má legitimní a racionální důvody. Účelem regulace hazardních her 
není jenom působit na vlastní hraní, ale i na jeho samotnou dostupnost, tj. na příležitost pro vznik 
závislosti již samotným nabízením si zahrát. 

 
8. Výše uvedená judikatura nevychází z nově přijatého ZHH, nicméně Ústavní soud se zabývá zejména 

ústavními principy a kompetencemi dle obecního zřízení, v konkrétních závěrech je třeba zvažovat 
odlišnost, resp. modifikovanou aplikovatelnost konkrétních závěrů z důvodu odlišné právní úpravy. 

 

Právní posouzení věci 

1. Pro posouzení věci je potřeba vyložit relevantní ustanovení dokumentů upravujících provozování 
hazardních her na území města Jablonec nad Nisou, tj. OZV ve znění pozdějších předpisů a Zásad. 
Dalším podstatným dokumentem k posouzení je pak Smlouva o spolupráci mezi provozovatelem 
hazardních her a městem Jablonec nad Nisou, která rovněž obsahuje podmínky provozu hazardních her 
na území města. Dále okolnosti proběhnuvšího místního referenda. 
 

2. V referendu konaném ve dnech 12. a 13. 1. 2018 byla splněna nutná účast oprávněných osob zapsaných 
v příslušných seznamech k platnosti rozhodnutí v místním referendu (39,37 %). Výsledek referenda lze 
tedy interpretovat tak, že většina voličů (87,95 %) souhlasila s tím, aby město Jablonec nad Nisou 
učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu 
výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních a lokálních loterních 
systému a dalších loterií uvedených v § 2, konkrétně pod body: 

e)  sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektromechanicky řízených výherních hracích 
přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací přístroje"); 

j) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve 
sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši 
vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;  

k) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím 
nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet účastníků a ani není předem známa 
výše vsazených částek. Výhra se vypočítává z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v 
herním plánu; 

l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního 
loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními 
kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních 
videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na 
základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na interaktivním 
videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou 
administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy nacházet na státním 
území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží 
pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému. Pomocí tohoto systému nelze 



 

 
 

provozovat loterie a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1 a n); 
m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není předem určen 

počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad (sázku) nebo 
startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek 
stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v mobilních 
hernách (kasinech). Tyto hry jsou uskutečňovány prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo 
sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet, interaktivních videoloterních terminálů, lokálních 
loterních systémů, výherních hracích přístrojů); 

n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je elektronickým systémem 
tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními místy obsluhovanými 
sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek (dále jen „lokální loterní systém“). Toto 
technické zařízení sázejícím nabízí konkrétní válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně tří 
mechanicky otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné o 
bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní místa. Rozhodnutí o základních 
výhrách a správa sázejícím vložených vkladů je prováděno přímo na místě buď technickým 
zařízením, nebo jedním z herních míst. Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie a hry podle 
písmen a), c), d), f), g), h), l) a m) bodu 1. 
 

3. Zároveň lze výsledky místního referenda zřejmě vnímat tak, že město by mělo zamezit provozu loterií 
a jiných podobných her, které jsou povoleny Ministerstvem financí (odkaz na ust. § 50 ZOL), a dále 
totalizátorových her a technických her uvedených v ust. § 3 odst. 2 písm. c) a e) ZHH. Dle ust. § 48 
odst. 2 ZMR je rozhodnutí v místním referendu závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných 
v seznamech oprávněných osob. 
 

K problematice tzv. totalizátorových her 

1. Podle § 7 ObcZ obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do 
samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon 
stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Pravomoc ve věcech samostatné 
působnosti připadá zastupitelstvu obce. 
 

2. V přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. Obce 
tedy vykonávají tuto činnost jménem státu a fakticky tak plní jeho úkoly. Přenesenou působnost většinou 
vykonává obecní úřad. Vydávání obecně závazných vyhlášek spadá do samostatné působnosti. 
 

3. V přenesené působnosti obce jednak vydávají nařízení obce k provedení zákonů, přitom se řídí zákony 
a jinými právními předpisy a vedle toho vykonávají veškerou jinou veřejnou správu, která je jim státem 
svěřena. Řídí se samozřejmě také zákony a dalšími předpisy, ale musí také respektovat usnesení vlády 
a směrnice ministerstev (ani tyto směrnice a usnesení však nemohou ukládat obcím povinnosti, pokud 
nejsou zároveň takové povinnosti stanoveny zákonem). V rámci přenesené působnosti musí obce 
respektovat také opatření kontrolních orgánů. Posuzování případného umístění herního prostoru je 
výkonem přenesené působnosti obcí. 
 

4. Dle relativně nové úpravy ZHH veškeré herní automaty bez rozdílu, zda se jedná o výherní hrací 
přístroje, interaktivní videoloternijní terminály či lokální loterní systém, povoluje obec. Totalizátorové 
hry, tedy takové hry, u nichž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti, přitom výše výhrady 
je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podílu výher, však 



 

 
 

nespadají do obecní regulace. Dle ust. § 7 ZMR nelze referendum konat, jestliže by otázka položená v 
místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu 
mohlo být v rozporu s právními předpisy. V dané věci lze dojít k závěru, že v místním referendu neměla 
být pokládána otázka týkající se totalizátorových her, ať již podle staré či nové právní úpravy, neboť 
tyto otázky nespadají do pravomoci obcí v samostatné působnosti. Nebylo-li místní referendum 
příslušnými orgány veřejné moci zrušeno, lze danou část položené otázky interpretovat tak, že nespadá-
li regulace tohoto druhu hazardních her do pravomoci obcí, zastupitelstvo nemůže fakticky učinit 
žádné kroky. 
 

5. Obec může dle § 12 odst. 1 ZHH obecně závaznou vyhlášku jen určit vymezené druhy hazardních her 
(bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu), obec může dále obecně závaznou vyhláškou 
stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo 
stanovit, že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno. 

 

K vymezení adres provozoven v OZV 

1. Přesné vymezení adres provozoven, jak je tomu v aktuálně platném znění OZV je v rozporu 
s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V nedávné minulosti již byly Úřadem 
udělené sankce za porušení ustanovení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže (městu Bílina 275 
000 Kč, statutárnímu městu Karlovy Vary 734 000 Kč). Důvodem pro udělení sankcí bylo porušení § 
19a zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že obecně závaznými vyhláškami o stanovení míst a 
času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, bylo povoleno 
provozování sázkových her a loterií a jiných podobných her jen na adresních místech uvedených 
v příloze vyhlášek, aniž by výběr adresních míst provedl na základě objektivních, nediskriminačních a 
předem známých kritérií. Postupem města došlo ke zvýhodnění soutěžitelů, kteří mohou na povolených 
adresních místech nadále provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a provozovny k účelu 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Z výše uvedeného bezpochyby vyplývá 
riziko sankce i pro město Jablonec nad Nisou. 
 

2. Je nezbytné, aby město zvážilo, zda jím zvolená podoba regulace naplňuje princip proporcionality, resp. 
zda míra takového omezení je přiměřená konkrétním místním podmínkám, zda nepůsobí diskriminačně 
a zda nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je nezbytné k dosažení jejích cílů. Pokud se město 
rozhodne umožnit provoz loterií jen na některých místech v obci (jak je tomu v Jablonci nad Nisou), je 
nezbytné stanovit dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, na základě nichž bude taková podoba 
regulace uplatňována. Tato pravidla přitom musí být předem známá a přezkoumatelná. 
 

3. Za problematické považujeme v souladu s názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanovení 
konkrétních provozoven nebo adres, na kterých může k provozování živé hry docházet, neboť ze 
samotného takového výčtu nijak nevyplývá pravidlo, podle kterého byly vybrány právě tyto 
provozovny, a nadto není umožněn vstup dalších provozovatelů na trh. Město v takovém případě musí 
nezbytně prokázat, že zvoleným postupem nedochází k diskriminaci provozovatelů, kteří na trhu již 
působí, ani těch, kteří by na něj zamýšleli vstoupit. 

 
4. Po vyhlášení výsledků referenda, jehož platnost byla potvrzena i Krajským soudem Ústí nad Labem - 

pobočka v Liberci, je na základě provedených analýz zřejmé, že aktuálně platná OZV ve znění poslední 
novelizace, Smlouva a ani Zásady již nejsou aktuální, pro dosažení úpravy hazardu požadované 
v referendu je nezbytné přistoupit k jejich novelizaci, popř. zrušení.  



 

 
 

 

 

Závěr 

Na základě výsledku místního referenda, jehož platnost byla potvrzená i Krajským soudem Ústí nad 
Labem - pobočka v Liberci bude muset dojít k úpravě podmínek pro provozování hazardu 
v provozovnách na území města Jablonec nad Nisou. Aktuálně platné znění OZV ani Zásad pro 
Provozovatele hazardních her rovněž nereflektuje změny požadované občany v referendu.  

Zpracovatel při zpracování svého posudku vychází i z předložené Smlouvy, vzhledem k tomu, že je 
pravděpodobné, že obdobných smluv bylo uzavřeno více, zpracovateli však není znám jejich obsah, lze 
další závěry ohledně vztahu OZV a proběhnuvšího referenda vztáhnout pouze na tento jeden příklad. 
Analýza relevantní právní úpravy a dokumentace nabízí dvě varianty řešení situace po referendu: 

 

1. Změna OZV  

Pravomoc obcí regulovat na svém území provoz loterií je zakotvena v ustanovení § 50 odst. 4 ZOL. Dle 
tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit, že druhy loterií vymezených v tomto 
ustanovení ZOL mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených takovou vyhláškou, 
případně stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování takových loterií zakázáno, 
anebo úplně zakázat provozování uvedených loterií na celém území obce. 

Dle nové úpravy obsažené v ZHH v ust. § 12 odst. 1 obec může 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. 

Jako formu úpravy platné OZV navrhujeme její novelizaci, ve které budou upřesněny podmínky pro 
provozování provozoven typu kasino. Po novelizaci OZV bude možné ve městě Jablonec nad Nisou 
provozovat výlučně provozovny typu kasino, v nichž budou vytvořeny podmínky pro živou hru během 
celé otevírací doby. Klíčové bude určení data, od kterého nebude již moci být technická hra 
provozována. 
 
V čl. II odst. 1 Smlouvy podepsané ve stejném znění s každým provozovatelem hazardních her ve městě 
Jablonec nad Nisou je uvedeno, že se provozovatel po celou dobu trvání Smlouvy zavazuje realizovat 
svoji činnost v souladu s OZV, a to ve znění jejich případných změn. Novelizací OZV dojde ke změně 
vymezení časového rámce hraní sázkové hry – tzv. živé hry, kdy tato bude tvořit již 100 % (celou dobu) 
otevíracího času heren. OZV tak již nebude v rozporu s novou právní úpravou. 

 
Na základě Smlouvy je každý provozovatel povinen upravit provoz ve své provozovně v souladu s OZV 
(k čemuž se zavázal v čl. II odst. 1 Smlouvy) a změnit tedy charakter her hraných v provozovnách pouze 
na tzv. živou hru, jak určí novelizovaná OZV. 

 
V případě, že provozovatel nebude reagovat na novelizovanou OZV a neupraví provoz ve své 
provozovně, ocitne se v rozporu s čl. III odst. 2) Zásad, ve kterém je uvedeno: „Porušení podmínek 



 

 
 

stanovených těmito Zásadami či jiným obecně závazným právním předpisem je důvodem pro rozhodnutí 
Zastupitelstva o vyřazení adresného místa provozovny z přílohy č.1 k vyhlášce a zavdává podnět 
k zahájení správního řízení u Ministerstva financí o zániku příslušného povolení k provozování 
hazardních her.“ Jeho jednání bude také v rozporu s čl. VI odst. 4 Smlouvy, pokud provozovatel neplní 
kteroukoli povinnost či závazek, vyplývající ze Smlouvy, případně se jedná o porušení závažné (tím se 
rozumí porušení Zásad), a to po dobu více než 10 po sobě jdoucích dní, je město oprávněno od Smlouvy 
písemně odstoupit s účinky ex nunc. Toto ustanovení je třeba chápat v souvislosti s novou právní 
úpravou dle ZHH tak, že Jablonec nad Nisou, jeho příslušný úřad, by musel zahájit postup dle § 103 
ZHH a udělená povolení k umístění hry rušit. Porušení výše uvedených článků zakládá důvod 
k odstoupení od Smlouvy, které dle čl. VI odst. 6 je důvodem pro vyřazení daného adresného místa 
provozovny ze seznamu provozoven z Přílohy č. 1 k OZV. 

Rizika: Jak již bylo výše v textu uvedeno, v případě novelizace OZV za současného zachování stejného 
vymezení konkrétních adres provozoven se město Jablonec nad Nisou dostane do rozporu s rozhodovací 
praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Již stávající podoba OZV ve znění dalších novelizací je 
v rozporu s rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále stavět na takto 
koncipované vyhlášce v budoucnu může vyvolat problémy.  

Také s ohledem na obtížnost prokázání kritérií pro výběr adres provozoven doporučujeme novelizovat 
i pravidla, v jakých oblastech mohou být loterie provozovány, tj. nikoliv určit konkrétně, že povoleny 
jsou jen např. tři provozovny na určitých adresách, ale stanovit např., že povoleny jsou provozovny 
umístěné v určitých obecně vymezených oblastech (např. mimo historické centrum, mimo sídliště). 
Takové pravidlo by nebylo shledáno jako diskriminační ani Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, 
trh se ním neuzavírá, naopak, je umožněn i vstup nových provozovatelů za podmínek určených 
v novelizované OZV (tj. 100 % živé hry, vymezení oblasti pro provozování provozovny). 

Zpracovatel se nemůže jednoznačně vyjádřit k možným rizikům úspěšného uplatnění nároku 
současných provozovatelů hazardních her na náhradu škody. Lze však konstatovat, že dle ust. čl. II odst. 
1 Smlouvy je provozovatel zavázán po celou dobu trvání smlouvy realizovat svou činnost v souladu 
s OZV a Zásadami. Novelizací OZV by došlo ke změní povinností provozovatele, nicméně provozovatel 
by měl plnit své povinnosti vyplývající ze stejného předpisu. Smlouva výslovně uvádí, že OZV může 
být změněna (textace „dále jen OZV a to ve znění jejich případných změn“). I přesto, že samotné 
posouzení povahy předložené Smlouvy je poměrně obtížné, při jejím výkladu lze použít přiměřeně i 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. Dle ust. § 1765 NOZ, dojde-li ke změně okolností tak 
podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, 
má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu 
nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se 
dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. 

2. Zrušení OZV a úplný zákaz provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních 
videoloterijních terminálů, centrálních a lokálních loterních systému a dalších loterií.  

V návaznosti na výsledky referenda se jako další možnost kromě novelizace OZV nabízí její zrušení. 
Budeme-li vzájemně konfrontovat dvě skutečnosti, tj. faktický důsledek změny vyhlášky, redukující 
provoz v kasinech toliko na živou hru a rizikovost současné podoby vyhlášky (rozpor s rozhodovací 
praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), je otázkou, zda není z hlediska potenciálních rizik, 
podstatně méně rizikové přijmout vyhlášku s plošným zákazem na území města Jablonec nad Nisou. 
Faktický stav by byl velmi podobný jako novelizovaná vyhláška, ale bylo by tak možné předejít právním 



 

 
 

sporům, které by se vymezovaly proti vyhlášce s konkrétním výčtem adres, na nichž je možné 
provozovat hazardní hry. 
 
Zákazem provozování technické hry dojde k faktické možnosti provozování toliko živé hry, která dle 
zákona o hazardních hrách musí být provozována nepřetržitě. Provoz živé hry, vzhledem k povinnosti 
nepřetržité obsluhy bude mimořádně ekonomicky náročný. Důsledkem daného omezení v novelizované 
vyhlášce bude faktická prohibice nebo stav, který se bude tomuto bodu velmi blížit. 

 
Rovněž z hlediska výnosů z hazardních her by toto řešení nemělo reálně prakticky žádný dopad. Zatímco 
rozpočtové určení výnosu z technické hry je ve smyslu § 7 odst 1, 2 a 3 ZDHH podílem Jablonce nad 
Nisou na celkovém počtu herních pozic v celé České republice a tento podíl určuje podíl na 65 % výnosů 
z technické hry, podíl na výnosu z živé hry je vypočítáván, stejně jako výnos např. z kursové hry 
neodvisle od počtu stolů s živou hrou (§ 7 odst. 4 ZDHH.)  

 
Současně lze celoplošný zákaz považovat za progresivní krok směrující k ochraně veřejného pořádku a 
dobrých mravů ve městě. Postup města Jablonec nad Nisou bude prezentován jako pozitivní příklad 
řešení problému hazardu ve většině českých měst a obcí, co povede k jeho pozitivnímu obrazu nejenom 
mezi občany města ale v celé republice. Náklady na likvidaci následků hazardního hraní se v České 
republice v roce 2012 pohybovaly ve velmi konzervativních odhadech ve výši mezi 14,2 a 16,1 mld. 
Kč. Většina nákladů vzniká v souvislosti s hraním na tzv. výherních automatech, jejichž výrazné 
omezení v jiných částech světa vedlo k prokazatelnému snížení počtu patologických hazardních hráčů 
a tím i společenských nákladů na hazardní hraní. Právě snadná dostupnost tzv. výherních automatů je 
jedním z největších problému při zvládání tohoto typu závislosti. Problémoví hráči tvoří až 2,3 % 
populace.  

V souvislosti s výnosy z hraní hazardních her se většinou hovoří o příjmech státního rozpočtu, které 
pocházejí ze zdanění hazardu či dalších souvisejících daňových či nedaňových příjmů, nejsou 
započítány (odečteny) do celospolečenských nákladů, neboť lze předpokládat, že pokud by hráči 
neutratili své prostředky za hazardní hraní, pak by je utratili za něco jiného a k úhradě daně z příjmu a 
dalších by opět došlo. Z tohoto pohledu se tedy jedná o transfery. Jak již bylo uvedeno před konáním 
referenda, výnosy z hazardu představují minimální přísun financí do rozpočtu města a absolutně 
nevyvažují negativní vliv hazardu na jednotlivce, rodiny a celou společnost.  

 

Lhůty 

V případě zrušení OZV a celoplošného zákazu hazardu ve městě se nabízí dvě řešení: 

a) účinky zrušení OZV nastoupí ex nunc; město ve vyhlášce, kterou se zruší OZV určí 
provozovatelům lhůtu pro ukončení jejich činnosti,  

b) město bude postupovat dle čl. VI odst. 8 Smlouvy, tedy Smlouvy uzavřené s každým 
s provozovatelů zvlášť vypoví, výpovědní lhůta činí 3 roky. Tento postup prodlouží provoz 
hazardu o 3 roky a nebude tedy reflektovat okamžitě výsledky referenda, zůstává ale způsobem, 
při kterém nebude město čelit jakýmkoliv příp. námitkám nebo žalobám ze strany 
provozovatelů. Bude se jednat o postup, který má svůj původ ve Smlouvě a je od počátku oběma 
smluvním stranám znám. Město v tříletém ,,přechodném“ období samozřejmě nepovolí otevření 
žádné další provozovny. 

 



 

 
 

Doporučení: 

Varianta postupu uvedená výše pod bodem 1, tedy změna OZV za podmínek výše uvedených, se jeví 
jako méně riziková pro Statutární město Jablonec nad Nisou 

  

Mgr. Jan Houser, advokát

 

 

Závěry obsažené v tomto stanovisku jsou právním názorem zpracovatele, který nemusí být shodný s právním 
názorem soudů, správních úřadů a jiných orgánů nebo jiných osob. Zpracovatel vycházel z předložených 
dokumentů a nelze předem vyloučit, že při znalosti jiných veřejnosti nedostupných dokumentů by právní 
názor byl jiný. Taktéž nelze vyloučit odchýlení orgánů veřejné moci od dosavadní rozhodovací praxe, ze které 
zpracovatel vycházel při zpracování tohoto stanoviska. Zpracovatel z těchto důvodů neodpovídá za škodu 
způsobenou poskytnutím neúplné nebo nesprávné informace nebo škodlivé rady. 

 

 



                      Mgr. Jan Houser 
                   a   advokát, insolvenční správce 
                        se sídlem Sokolská 1802/32 
                   P   Praha 2, 120 00 
  

 
 

Doplnění odborného stanoviska ze dne 15.5.2018 k posouzení dopadů a rizik 
postupu města Jablonec nad Nisou při realizaci rozhodnutí přijatého v místním 

referendu konaném ve dnech 12. – 13. 1. 2018  

 
 
 
Vypracoval: Mgr. Jan Houser, advokát, ev. č. ČAK 14724 
  se sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 
 
 

 
V Praze dne 8.6.2018 

 
 

 

Zadání úkolu 

1. Smyslem doplnění stanoviska je zodpovězení doplňujících dotazů, resp. rozvinout v odborném 
stanovisku hodnocení dalších rizik, pokud by zadavatel přistoupil k doporučené variantě 1, tedy variantě 
změny OZV, přitom při hodnocení rizik se zadavatel nemá dále zabývat rozhodovací praxí ÚOHS, má 
klást důraz na výklad smluv o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality 
při provozování her v kasinech v Jablonci nad Nisou. Zpracovatel se má vyjádřit k oprávněnosti 
případného vznesení nároků v rámci legitimního očekávání provozovatelů kasin s ohledem na současné 
znění OZV. Dále má zpracovatel dále vysvětlit obsahové řešení lhůt uvedených ve svém stanovisku. 
 

Právní posouzení věci 

1.  Jak již zpracovatel uvedl ve svém původním stanovisku, nelze se jednoznačně vyjádřit k možným 
rizikům úspěšného uplatnění nároku současných provozovatelů hazardních her na náhradu škody. Jedná 
se o velmi komplikované posouzení, kdy v dané věci doposud neexistuje ustálená rozhodovací praxe 
soudů. Ve věci rozporu mezi soukromoprávním závazkem a otázkou řešenou v místním referendu se 
v minulosti již vyjadřoval Ústavní soud např. ve svém nálezu sp. zn. III ÚS 995/09 ze dne 9.12.2012. 
V daném nálezu Ústavní soud posuzoval povinnost dostát svému soukromoprávnímu závazku 
s ohledem na římskoprávní zásadu „pacta sunt servanda“ za situace, kdy výsledek místního referenda 
nesvědčí pokračování soukromoprávního vztahu. 

 
2. Dle názoru Ústavního soudu je místní referendum významnou demokratickou pojistkou proti selhání či 

nezákonnému postupu volených orgánů obce. Extenzivní výklad uplatněný krajským soudem v tom 
smyslu, že výsledky referenda nelze akceptovat, pokud by výsledky referenda nebyla v souladu se 
smluvními vztahy, do kterých obec vstoupila, by orgánům obce umožňoval vyhnout se prakticky vždy 

 

 
 

konání místního referenda s odůvodněním, že ohledně předmětné otázky, jež měla být místním 
referendem řešena, je již obec ve smluvním vztahu ke třetím osobám. Dle názoru Ústavního soudu nelze 
žádným smluvním ujednáním mezi obcí a třetí osobou předem vyloučit občany z přímého podílu na 
správě věcí veřejných. Pouhým poukazem na existenci předchozího soukromoprávního závazku nelze 
zabránit občanům obce, aby k určité otázce veřejného zájmu zaujali postoj demokratickým aktem 
místního referenda. Neplatí rovněž, že by samotným uspořádáním referenda s určitým výsledkem 
docházelo k prolomení smluvního závazku, přestože vůle občanů vyjádřená v referendu může např. k 
odstoupení od určité smlouvy nebo ke změně jejího obsahu směřovat. V daném případě Ústavní soud 
došel k výše uvedenému názoru i přes to, že v posuzovaném právním vztahu, vzniklém ze smlouvy o 
smlouvě budoucí, nemohlo dojít ze strany obce k odstoupení od této smlouvy. 
 

3. Lze tak uzavřít, že výsledky místního referenda jsou nástrojem občanů k projevení jejich vůle vůči 
orgánům obce. Nelze však dovodit, že by výsledky referenda zbavovaly obec odpovědnosti za možné 
porušení soukromoprávního vztahu, do kterého již v minulosti vstoupila. 
 

Závazky zadavatele ze smluv 

1. Zpracovatel disponuje smlouvou o spolupráci uzavřenou mezi zadavatelem, FORBES Casino a.s., se 
sídlem Praha 7, Bubeneč, Letenské nám. 157/4, 170 00, IČ 273 44 916, a Victoria – Tip a.s., se sídlem 
Praha 7, Bubeneč, Letenské nám. 157/4, 170 00, IČ 260 59 517 (dále jen „Smlouva“). Ze smlouvy je 
zřejmé, že kromě velmi obecně formulovaných povinností města, jako je např. vytvoření přiměřených 
podmínek k podnikání provozovatelům v souladu s platnou legislativou, je povinností především zařadit 
adresu provozovny provozovatele do přílohy č. 1 OZV a nevyřadit ji po celou dobu účinnosti Smlouvy, 
pokud k tomu není důvod daný Smlouvou, dále povinnost písemně upozornit provozovatele na porušení 
či porušování jeho smluvně převzatých povinností a vyzvat je k nápravě v přiměřené lhůtě, dále vrátit 
kauci v případě nezařazení provozovny do seznamu uvedeného v příloze č. 1 a vrátit kauci při ukončení 
smlouvy. 
 

2. Jestliže zpracovatel ve svém vyjádření navrhl novelizaci OZV, ve které budou upřesněny podmínky pro 
provozování provozoven typu kasino, pak je zřejmé, že žádná z výše uvedených povinností města 
nebude fakticky porušena. Po novelizaci OZV bude možné ve městě Jablonec nad Nisou provozovat 
výlučně provozovny typu kasino, v nichž budou vytvořeny podmínky pro živou hru během celé otevírací 
doby. Klíčové bude určení data, od kterého nebude již moci být technická hra provozována. 
 

3. Jak již zpracovatel ve svém vyjádření uvedl, v čl. II odst. 1 Smlouvy je uvedeno, že se provozovatel po 
celou dobu trvání Smlouvy zavazuje realizovat svoji činnost v souladu s OZV, a to ve znění jejich 
případných změn. Novelizací OZV dojde ke změně vymezení časového rámce hraní živé hry, kdy tato 
bude tvořit již 100 % (celou dobu) otevíracího času heren. OZV tak již nebude v rozporu s novou právní 
úpravou. 

 
4. Na základě Smlouvy je každý provozovatel povinen upravit provoz ve své provozovně v souladu s OZV 

(k čemuž se zavázal v čl. II odst. 1 Smlouvy) a změnit tedy charakter her hraných v provozovnách pouze 
na tzv. živou hru, jak určí novelizovaná OZV. 

 

 



 

 
 

K možné odpovědnosti za škodu 

1. Provozovatelé mohou argumentovat, v případě změny OZV, smlouvou nepodchyceným legitimním 
očekáváním provozování všech druhů hazardních her, kdy s vidinou možnosti provozování všech typů 
hazardních her vložili nemalé investice do svých provozoven. Přijetí nové zákonné úpravy, tedy zákona 
o hazardních hrách, není jistě porušením smluvních povinností na straně města. Rovněž nelze městu 
klást za vinu, že změnová OZV respektuje vůli občanů vyjádřenou v místním referendu. Pravomoc obce 
vydávat OZV, popř. již vydané OZV měnit, nelze jakkoliv považovat za porušení povinností města, 
naopak jedná se přímo o projev Ústavou zaručeného práva na samosprávu. 
 

2. Podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu je porušení či nesplnění určité právní povinnosti, přičemž dle 
staré právní úpravy nebylo rozhodující, zda došlo k porušení povinnosti uložené právním předpisem či 
smlouvou, neboť § 420 odst. 1 starého občanského zákoníku pouze stanovil, že „každý odpovídá za 
škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“. Nový občanský zákoník („NOZ“), norma účinná 
od 1.1.2014, a tedy účinná v době uzavření smluv, však již rozlišuje, které povinnosti škůdce porušil, 
když dle nového občanského zákoníku se může škůdce dopustit porušení dobrých mravů (§ 2909 NOZ), 
porušení zákona (§ 2910 NOZ) či porušení smlouvy (§ 2913 NOZ). Pokud by provozovatelé dospěli 
k názoru, že jednáním města jim byla způsobena škoda, přitom vznik škody lze dovodit porušení 
dobrých mravů, zákona či smlouvy ze strany města z výše uvedených skutečností, pak by museli sáhnout 
k velmi extenzivnímu výkladu povinností města. U povinnosti k náhradě škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti je rovněž podstatná exkulpační klauzule uvedená v ust. § 2913 NOZ, kdy povinnosti 
k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Jakkoliv ustálená rozhodovací praxe soudů v těchto věcech chybí, jak již bylo konstatováno, v případě 
vznesení nároků na náhradu škody ze strany provozovatelů, by protiargumentem města měla být právě 
existence překážky ve formě výsledku místního referenda. 
 

3. Dle čl. VII Smlouvy stane-li se nebo bude-li Smlouva prohlášena za neplatnou, a to zcela nebo z části 
zavazují se smluvní strany nahradit příslušné neplatné ustanovení Smlouvy takovým ustanovením, které 
bude nejlépe odpovídat zamýšlenému účelu Smlouvy. Toto ustanovení lze vztáhnout především na čl. 
VI odst. 1 Smlouvy, kdy přijetím nové právní úpravy nelze vázat již účinnost Smlouvy na dobu platnosti 
povolení vydaného orgánem státní správy regulujícím hazardní hry. Vzhledem ke změně právní úpravy, 
lze zřejmě dovozením vůle stran při uzavírání smlouvy dospět k názoru, že skutečnost, že povolení již 
není vydáváno původně zamýšleným Ministerstvem financí, ale jiným orgánem státní správy (obec 
v přenesené působnosti), zjevně nepůsobí sama o sobě neplatnost uzavřených smluv, a to i 
s přihlédnutím k obecným zásadám výkladu právního jednání vyjádřeným v ust. § 557 a 574 NOZ.  
 

Závěr 

1. Zpracovatel setrvává na původním doporučení, tedy přijetí novelizované OZV. Pokud by došlo 
k výpovědi každé z uzavřených smluv postupem dle čl. VI odst. 8 Smlouvy, činí výpovědní lhůta tři 
roky. Tento postup prodlouží provoz nechtěných forem hazardu o tři roky a nebude tedy reflektovat 
okamžitě výsledky referenda, zůstává ale způsobem, při kterém nebude město čelit jakýmkoliv příp. 
námitkám nebo žalobám ze strany provozovatelů. Bude se jednat o postup, který má svůj původ ve 
Smlouvě a je od počátku oběma smluvním stranám znám. Město v tříletém ,,přechodném“ období 
samozřejmě nepovolí otevření žádné další provozovny.  
 

 

 
 

2. Zpracovatel se nezabýval otázkou, zda došlo k ze strany města k vydání povolení k umístění herního 
prostoru dle nové právní úpravy. V případě, že konec platnosti povolení k umístění herního prostoru, 
předchází předpokládanému konci výpovědních lhůt, postačí pak do změnové OZV teoreticky zahrnout 
přechodná ustanovení pro již vydaná povolení o umístění herního prostoru.  
 

3. V daném případě bude tak ze strany města postupováno s co největší opatrností tak, aby nemohlo být ze 
strany provozovatelů namítáno porušení smluvních povinností ze strany města. Zákazem technické hry 
dojde k naplnění vůle občanů vyjádřené v místním referendu. Změnovou vyhláškou nadto budou 
v nejvyšší možné míře zachována práva provozovatelů, která nebyly postiženy výsledky místního 
referenda. 

 
4. Dojde-li k vydání změnové vyhlášky, bude nutné velmi pečlivě posoudit otázku účinnosti zákazu 

technické hry. V zásadě jsou možné dvě varianty: 
 

- okamžitý zákaz provozování technické hry. Tedy město by mělo v tomto případě rušit již vydaná 
povolení o umístění herního prostoru, 

- úprava přechodným ustanovením v tom smyslu, že vydaná povolení o umístění herního prostoru 
rušena nebudou. 

Vypovězení smluv s tříletou výpovědní dobou bude mít podobné časové důsledky jako ponechání 
povolení k provozování hazardních her až do konce jejich platnosti. Vzhledem k reálným rizikům 
uplatnění nároku na náhradu škody se tak jeví jako méně riskantní řešení vypovězení smluv a současné 
nepovolování umístění nových herních prostor, s tím, že již vydaným povolením skončí platnost 
(maximální zákonem předvídaná doba platnosti jsou tři roky). 

Rizika lze spatřovat v obou možných variantách, jedině varianta s okamžitou účinností a následným 
rušením bude věrně respektovat výsledek referenda. 

5. Ve svém předchozím vyjádření se zpracovatel dotkl i problematiky zachování stejného vymezení 
konkrétních adres provozoven ve vztahu k rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Zpracovatel konstatoval, že stávající podoba OZV může být v rozporu s výkladem Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže v tom smyslu, že samotné vymezení provozoven může být považováno za 
diskriminační. Následně byla zpracovateli poskytnuta informace, ze které vyplývá, že zařazení do 
příslušené přílohy bylo výsledkem posouzení jednotlivých provozoven dle určitých, rovných a 
nediskriminačních pravidel. Zpracovatel tak jako podpůrný argument uváděl, že dále stavět na takto 
koncipované vyhlášce v budoucnu může vyvolat problémy. Aniž by zpracovatel měl možnost posoudit 
sdělená objektivní kritéria, na základě kterých došlo k zařazení provozoven do příslušné přílohy, 
s odkazem na sdělení města se touto myšlenkou zpracovatel dále nezabývá. 
 

Mgr. Jan Houser, advokát

 

Závěry obsažené v tomto stanovisku jsou právním názorem zpracovatele, který nemusí být shodný s právním 
názorem soudů, správních úřadů a jiných orgánů nebo jiných osob. Zpracovatel vycházel z předložených 
dokumentů a nelze předem vyloučit, že při znalosti jiných veřejnosti nedostupných dokumentů by právní 
názor byl jiný. Taktéž nelze vyloučit odchýlení orgánů veřejné moci od dosavadní rozhodovací praxe, ze které 
zpracovatel vycházel při zpracování tohoto stanoviska. Zpracovatel z těchto důvodů neodpovídá za škodu 
způsobenou poskytnutím neúplné nebo nesprávné informace nebo škodlivé rady. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o. 
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registrace u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 236059, IČO: 03680215, DIČ: CZ03680215 

V Praze dne 14.05.2018 

Statutární město Jablonec nad Nisou      

Mírové náměstí 3100/19 

Jablonec nad Nisou 

466 01 

 

K rukám Mgr. Jiřího Kučery 

vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 

1.1. Adresát 

[1] Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 466 01 

(dále také jako „klient“ nebo „město“). 

[2] K rukám: Mgr. Jiřího Kučery, vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek 

Komunikace emailem: kucera@mestojablonec.cz 

1.2. Zpracovatel 

[3] STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o., IČO: 03680215, se sídlem Jugoslávská 620/29, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, spisová značka C 236059 (dále jen „SJL“ nebo „AK“). 

1.3. Předmět Memoranda 

[4] Ze strany klienta jsme byli požádáni o právní posouzení dopadů a rizik postupu statutárního 

města Jablonec nad Nisou při realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu konaném 

ve dnech 12. - 13. 1. 2018 (dále jen „místní referendum“) o otázce: „Souhlasíte s tím, aby 

město Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti 

ve městě, učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému 

zamezení provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, 

centrálních a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), 

m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, 

a totalizátorových her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?“ 

[5] Jednotlivé aspekty právního posouzení se mají zabývat zejména následujícími okruhy otázek 

souvisejícími s otázkou řešenou v místním referendu: 

(a) Právní zhodnocení dopadů a rizik bezodkladného zamezení hazardních her1 ve smyslu 

rozhodnutí přijatého v místním referendu na platně uzavřené Smlouvy o spolupráci 

v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při provozování hazardních 

her v kasinech v Jablonci nad Nisou, které město uzavřelo s jednotlivými provozovateli 

hazardních her a které se týkají jednotlivých adresných míst provozoven. 

(b) Posouzení rizik úspěšného uplatnění nároku současných provozovatelů 

regulovatelných her2 na náhradu škody v případě vydání obecně závazné vyhlášky, 

zužující provoz hazardních her pouze na tzv. „živé hry“. 

  

                                                           
1 Pro účely tohoto Memoranda se pod pojem hazardní hry (bez bližší specifikace) myslí obecně loterie, sázkové 
hry a jiné podobné hry zejména podle § 2 a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách a hazardní hry podle § 3 odst. 2 zákona č. 186/2016 Sb., zákona o hazardních hrách. 

2 Pro účely tohoto Memoranda se pod pojmem regulovatelné hry myslí loterie a jiné podobné hry podle § 50 odst. 
5 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a hazardní hry podle § 12 dost. 1 zákona 
č. 186/2016 Sb., zákona o hazardních hrách. 

mailto:kucera@mestojablonec.cz
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2. SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ MEMORANDA A DOPORUČENÍ 

2.1. Právní aspekty 

[6] Město Jablonec nad Nisou je vázáno platným a závazným rozhodnutím přijatým v místním 

referendu a mělo by učinit veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti 

k bezodkladnému zamezení provozu regulovatelných her mimo živé hry a turnaje malého 

rozsahu.  

[7] Obce jsou oprávněny ve své samostatné působnosti omezit částečně nebo zcela provoz 

regulovatelných her na svém území vydáním obecně závazné vyhlášky, avšak pouze 

za podmínek, které předpokládá zákon.  

[8] Přijetím obecně závazné vyhlášky, kterou by došlo k okamžitému zákazu provozování 

regulovatelných her na území Jablonce nad Nisou, by došlo k porušení soukromoprávních 

Smluv o spolupráci uzavřených mezi městem Jablonec nad Nisou a provozovateli hazardních 

her na konkrétních adresách ve městě.  

[9] Úspěšné uplatnění případných nároků ze strany provozovatelů nelze vyloučit, zejména 

s ohledem na dlouhodobě deklarovaný záměr města Jablonec nad Nisou hazardní hry na svém 

území v regulovaném rozsahu tolerovat. Tím došlo k posílení legitimního očekávání 

provozovatelů hazardních her. Uzavřením soukromoprávních Smluv o spolupráci mezi městem 

Jablonec nad Nisou a provozovateli hazardních her se město zavázalo vytvořit přiměřené 

podmínky pro podnikání provozovatelů hazardních her. 

[10] S případným porušením soukromoprávní smlouvy a legitimního očekávání je možné spojovat 

právní následky, a to i v podobě nároku na náhradu škody.  

2.2. Doporučení 

[11] Za účelem minimalizace rizika případného soudního sporu při realizaci rozhodnutí přijatého 

v místním referendu lze doporučit odložení účinnosti obecně závazné vyhlášky, měnící 

podmínky pro provozování hazardních her ve městě, do doby řádného ukončení platnosti 

a účinnosti Smluv o spolupráci.   
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3. PRAMENY A PODKLADY 

3.1. Prameny 

[12] Při vypracování Memoranda jsme vycházeli zejména z následujících pramenů a právních 

zdrojů: 

(a) právní předpisy: 

(i) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

(ii) Zákon č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) 

(iii) Zákon č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o hazardních hrách“) 

(iv) Zákon č. 187/2016 Sb., zákon o dani z hazardních her ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních her“) 

(v) Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o obcích“) 

(vi) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“) 

(vii) Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Ústava“) 

(b) stanoviska správních orgánů: 

(i) Ministerstvo vnitra České republiky: Metodické doporučení k činnosti územních 

samosprávných celků, podle právního stavu k 1. 5. 2017 (dále jen „Metodika“) 

(ii) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Stanovisko úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi, 

ke dni 1. 9. 2014 (dále jen „stanovisko ÚOHS“) 

(c) rozhodnutí soudů: 

(i) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. pl. ÚS 22/11, ze dne 13. 4. 2010 (dále jen 

„nález ÚS Kladno“) 

(ii) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. pl. ÚS 29/10, ze dne 14. 6. 2011 (dále jen 

„nález ÚS Chrastava“) 

(iii) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. pl. ÚS 56/10, ze dne 7. 9. 2011 (dále jen 

„nález ÚS Františkovy Lázně“) 

(iv) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 995/09, ze dne 9. 2. 2012 

(v) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 873/09, ze dne 9. 2. 2012 

(vi) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 263/09, ze dne 9. 2. 2012 

(vii) Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. pl. ÚS 6/13, ze dne 2. 4. 2013 (dále jen „nález 
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ÚS Klatovy“) 

(viii)  Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS 376/12, ze dne 14. 3. 2013. 

3.2. Podklady 

[13] Od klienta jsme obdrželi ve vztahu k Memorandu následující podklady, které pro účely 

Memoranda považujeme za relevantní, přičemž k jiným podkladům nebylo při vypracování 

Memoranda přihlíženo: 

(a) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 4/2011, o úpravě provozování 

loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou (dále jen 

„OZV 4/2011“) 

(b) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 4/2012, kterou se mění příloha 

č. 1 obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou 4/2011 (dále jen 

„OZV 4/2012“) 

(c) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 7/2012, kterou se mění příloha 

č. 1 OZV statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2011 o úpravě provozování loterií 

a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou, ve znění OZV statutárního 

města Jablonec nad Nisou č. 4/2012 (dále jen „OZV 7/2012“) 

(d) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 8/2012, kterou se mění OZV 

statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2011 o úpravě provozování a jiných 

podobných her na území města Jablonec nad Nisou ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „OZV 8/2012“) 

(e) Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2015, o regulaci provozování 

sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Jablonec nad Nisou (dále 

jen „OZV 3/2015“), včetně důvodové zprávy 

(f) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2016, kterou se 

mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou 

č. 3/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území 

města Jablonec nad Nisou ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZV 1/2016“), 

včetně důvodové zprávy 

(g) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2017, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou 

č. 3/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území 

města Jablonec nad Nisou ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZV 4/2017“) 

(h) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 8/2017, kterou se 

mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou 

č. 3/2015 o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZV 8/2017“) 

(i) Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterou se 

mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou 
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č. 3/2015 o regulaci provozování hazardních her na území města Jablonec nad Nisou 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZV 1/2018“) 

(j) Rozhodnutí zastupitelstva  

(i) Usnesení zastupitelstva města č. ZM/233/2011 ze dne 15. 12. 2011 (kterým byla 

přijata OZV 4/2011) 

(ii) Usnesení zastupitelstva města č ZM/146/2015 ze dne 18. června 2015 (kterým 

byla přijata OZV 3/2015)  

(iii) Usnesení zastupitelstva města č. ZM/216/2015 ze dne 19. listopadu 2015 

(kterým byl přijat aktualizovaný seznam Zásad) 

(iv) Usnesení zastupitelstva města č. ZM/194/2017 ze dne 19. 10. 2017 (kterým bylo 

přijato rozhodnutí o konání místního referenda) 

(k) Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při 

provozování hazardních her v kasinech v Jablonci n. N., uzavřených mezi Statutárním 

městem Jablonec nad Nisou a společností: 

(i) Euro Queen a.s. dne 11. 4. 2016 

(ii) FORBES Casino, a.s. a Victoria-Tip, a.s. dne 1. 4. 2016 

(iii) GOLD HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding dne 1. 4. 2016 

(iv) POWER a.s. dne 1. 4. 2016 

(v) SLOT Group, a.s. dne 1. 4. 2016 

(vi) SYNOT TIP, a.s. dne 1. 4. 2016 

(vii) SYNOT TIP, a.s. dne 1. 4. 2016 

(viii) VIKTORIAPLAY, a.s. dne 1. 4. 2016 

(ix) VIKTORIAPLAY, a.s. dne 1. 4. 2016 

(dále společně jen „Smlouvy o spolupráci“) 

(l) Zásady statutárního města Jablonec nad Nisou pro provozovatele loterií a jiných 

podobných her na adresně vymezených místech, sloužící k určení těchto míst v příloze 

č. 1 k Obecně závazné vyhlášce města Jablonec nad Nisou č. 3/2015, o regulaci 

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Jablonec 

nad Nisou (dále jen „Zásady“) 

(m) Projekt provozovny na adresném místě uvedeném v Příloze č. 1 OZV 3/2015, který je 

přikládaný provozovatelem jako příloha k žádosti o zařazení provozovny 

do Přílohy č. 1 OZV 3/2015 (dále jen „Projekt“)3 

(n) Zápis místní komise o výsledku hlasování o místním referendu ze dne 13. 1. 2018 

                                                           
3 Konkrétní podobu Projektu jsme při vypracování tohoto Memoranda neměli k dispozici a vycházeli jsme ze 
sdělení klienta. 
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[14] Za účelem zpracování Memoranda jsme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím požádali Ministerstvo financí o poskytnutí meritorních pravomocných 

rozhodnutí vydaných v soudních řízeních vedených u jakéhokoliv soudu v ČR, v nichž 

žalovanou stranou bylo uvedené ministerstvo, ve věcech náhrady škody nebo jiné nemajetkové 

újmy z důvodu zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her podle zákona 

č. 202/1990 Sb. Ministerstvem financí byla poskytnuta následující rozhodnutí: 

(a) Rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 530/2014-368 ze dne 30. 7. 2015 

(b) Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 68Co 301/2015–199, ze dne 9. 11. 2015 

(c) Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 14Co 394/2015–147, ze dne 15. 1. 2016 

(d) Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 14Co 62/2016–187, ze dne 8. 4. 2016. 
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4. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI POSUZOVANÉHO PŘÍPADU 

[15] Město Jablonec nad Nisou regulovalo hazardní hry na svém území prostřednictvím OZV 4/2011 

o úpravě provozování loterií a jiných podobných her na území Jablonce nad Nisou ve znění 

pozdějších změn prostřednictvím OZV 4/2012, OZV 7/2012 a OZV 8/2012.  

[16] Od roku 2015 reguluje město Jablonec nad Nisou hazardní hry na svém území prostřednictvím 

OZV 3/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území 

města Jablonec nad Nisou, ve znění pozdějších změn prostřednictvím OZV 1/2016, 

OZV 4/2017, 8/2017 a OZV 1/2018. 

[17] Spolu s obecně závaznou vyhláškou 3/2015 přijalo zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou 

dne 18. 6. 2015 i Zásady, kterými statutární město Jablonec nad Nisou stanovilo základní 

podmínky pro provozování hazardních her na adresně vymezených místech. 

[18] V souvislosti s přijetím obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 a Zásad byla současně primátorovi 

města uložena povinnost (i) zveřejnit Zásady způsobem zajišťujícím transparentní 

a nediskriminační přístup ke všem provozovatelům, kteří Zásady naplňují či budou naplňovat, 

a (ii) zajistit monitorování plnění povinností vyplývajících provozovatelům za Zásad a informovat 

zastupitelstvo města o případných porušení Zásad. 

[19] Za účelem naplnění uvedené povinnosti byly po přijetí obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 mezi 

městem Jablonec nad Nisou a provozovateli hazardních her uzavřeny Smlouvy o spolupráci, 

jejichž přílohu a nedílnou součást tvoří i Zásady a Projekt konkrétního adresného místa.  

[20] Na základě usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/194/2017 ze dne 

19. 10. 2017 bylo uspořádáno místní referendum o otázce „Souhlasíte s tím, aby město 

Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, 

učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení 

provozu výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů, centrálních 

a lokálních loterních systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) 

a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totalizátorových 

her a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách?“ 

[21] V místním referendu se zákonný počet oprávněných osob vyslovil pro odpověď ano, a místní 

referendum o výše uvedené otázce je tedy platné a závazné. Město stojí před rozhodnutím, jak 

postupovat s ohledem na rozhodnutí přijaté v místním referendu.  

5. POSOUZENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK MĚSTA A ZÁMĚRŮ MĚSTA REGULOVAT 

HAZARDNÍ HRY V MINULOSTI 

[22] Statutární město Jablonec nad Nisou přijalo na svém jednání dne 15. 12. 2011 usnesením 

č. ZM/233/2011 OZV 4/2011, která upravuje zákaz provozování výherních hracích přístrojů 

a interaktivních videoloterních terminálů na území města Jablonec nad Nisou. Předmětnou 

vyhláškou stanovilo město nulovou toleranci ke všem regulovatelným hrám s přechodným 
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obdobím do 31. 12. 2014 pro povolení umístěná v objektech, jejichž číslo popisné a adresné 

označení je uvedeno v příloze uvedené obecně závazné vyhlášky.  

[23] OZV 4/2011 byla doplněna OZV 4/2012, kterou došlo k doplnění seznamu povolených adres, 

OZV 7/2012, kterou došlo k doplnění povolených adres pro kasina a OZV 8/2012, kterou byl 

doplněn seznam povolených adres pro kasina i technické hry, přičemž provozovat hazardní hry 

na uvedených adresách bylo možné pouze do 31. 12. 2014. 

[24] Předmětná OZV 4/2011 ve znění pozdějších změn představovala tzv. nulovou toleranci 

k provozování všech regulovatelných her na území města Jablonec nad Nisou, protože 

s účinností od 1. 1. 2015 provozování všech hazardních her na území města zakazovala. 

[25] Zastupitelstvo města přijalo na svém jednání dne 18. června 2015 usnesením č. ZM/146/2015 

OZV 3/2015, kterou došlo k odklonu od politiky nulové tolerance k provozování hazardních her.  

[26] Z důvodové zprávy k OZV 3/2015 vyplývá, že město se od předchozího zákazového principu 

přijetím OZV 3/2015 odklonilo, neboť z dostupných informací ani celoplošný zákaz nepostačuje 

k potlačení všech negativních vlivů spojených s „hazardem“. Dochází k obcházení zákona 

či OZV. Naproti tomu postupný výpadek příjmů do rozpočtu města má zásadní dopad 

na financování řady obecně prospěšných aktivit v Jablonci nad Nisou v oblasti sportu, kultury 

a volnočasových aktivit. Za specifický problém označila důvodová zpráva také dostupnost 

hazardních her v aglomeraci, neboť na území Liberce funguje několik desítek snadno 

dostupných provozoven s hazardními hrami. V Jablonci nad Nisou tak zůstávají pouze negativní 

jevy spojované s hazardem, zatímco výnosy z něj končí mimo jablonecký rozpočet. Důvodová 

zpráva k OZV 3/2015 dále uvádí, že na základě shora uvedených skutečností a po zhodnocení 

všech aspektů se ukazuje, že vhodnějším nástrojem než tzv. nulová tolerance je – po přechodné 

období do přijetí nového zákona – přesně definovaná regulace provozování loterií. Zásadní 

podmínkou je provozování loterií či jiných podobných her pouze v provozovně se statutem 

kasina a na základě podmínek kladených na vizualizaci provozovny. OZV 3/2015 dále stanovila, 

že zařazovat na seznam adresných míst se mají pouze provozovny, v nichž provozují 

hazardních hry subjekty, které se zaváží dodržovat zastupitelstvem stanovené Zásady. Každý 

má právo být na seznam povolených adres zařazen, bude mít však povinnost dodržovat Zásady 

pod hrozbou vyřazení z daného seznamu.  

[27] Zastupitelstvo na svém jednání 19. 11. 2015 rozhodlo usnesením ZM/216/2015 o přijetí 

aktualizovaného vzoru Zásad. Zastupitelstvo dále uložilo městem zřizované odborné komisi 

vyzvat provozovatele k uzavření závazku v oblasti spolupráce k zajištění veřejného pořádku.  

[28] Na uvedený postup města navazuje důvodová zpráva k OZV 1/2016, kde se výslovně uvádí, 

že město Jablonec nad Nisou z důvodu co nejpřísnější regulace provozování loterií a jiných 

podobných her přistoupilo k další regulaci akcesoricky stojící vedle předmětné OZV. Předně 

prostřednictvím zastupitelstvem města přijatých Zásad, které byly i součástí materiálu ZM 

k usnesení ZM/216/2015 ze dne 19. 11. 2016. Tyto Zásady stanoví zásadní podmínky pro 

provozovatele kasin, co se ochrany veřejného pořádku a prevence kriminality týče. 

Provozovatelé kasin mohou vážnost svojí vůle provozovat svá zařízení ve městě 
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s minimalizováním možných negativních dopadů v oblasti veřejného pořádku podpořit 

uzavřením Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při 

provozování hazardních her v Jablonci n. N., dle vzoru schváleného taktéž usnesením 

ZM/216/2015. Zásadní meritum Smlouvy spočívá v dobrovolném závazku provozovatelů kasin 

dodržovat podmínky stanovené Zásadami, dále uvedenými ve vlastní žádosti a souvisejících 

materiálech. V případě zařazení konkrétních adresných míst do přílohy k OZV bude 

s pozorovateli uzavírána Smlouva o spolupráci dle schváleného vzoru.  

[29] Rozhodnutím zastupitelstva, kterým byla přijata OZV 1/2016, došlo současně také k pověření 

primátora města k podpisu Smluv o spolupráci s provozovateli adresných míst provozoven 

uvedených v aktuálním znění přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce.  

[30] V přístupu k regulaci hazardních her lze přijetím OZV 3/2015 vysledovat jednoznačný odklon 

od tzv. nulové tolerance regulovatelných her na území města ve prospěch řízené regulace 

provozování hazardních her v kasinu. Vedle toho lze jednoznačně vysledovat tendenci posílit 

povinnosti a odpovědnost provozovatelů hazardních her na úseku ochrany veřejného pořádku 

a prevence kriminality při provozování hazardních her na území města.  

6. POSOUZENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA KONANÉHO VE DNECH 12. – 13. 1. 2018 

6.1. Proces přijetí a rozhodnutí v referendu  

[31] Referendum bylo uspořádáno na základě usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou 

č. ZM/194/2017 ze dne 19. 10. 2017 a konalo se ve dnech 12. – 13. 1. 2018.  

[32] K platnosti referenda je podle § 48 zákona o místním referendu třeba účasti alespoň 

35 % oprávněných osob. K závaznosti rozhodnutí přijatého v místním referendu je třeba, aby 

pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda účastnily, 

a alespoň 25 % oprávněných osob.  

[33] V místním referendu v Jablonci nad Nisou hlasovalo 14 192 osob, což je 39,37 % oprávněných 

osob, přičemž pro odpověď ano hlasovalo 12 482 oprávněných osob, tedy 

87,95 % z oprávněných osob, které se místního referenda účastnily, a 34,63 % z celkového 

počtu oprávněných osob. Místní referendu proto bylo platné a závazné.  

[34] Rozhodnutí přijaté v místním referendu je podle § 49 zákona o místním referendu 

pro zastupitelstvo obce a pro orgány obce závazné. Zákon o místním referendu však již nedává 

odpověď na otázku, jakým způsobem rozhodnutí přijaté v místním referendu vynutit v případě, 

když je obec nečinná, nebo když postup obce není ani v úplném souladu, avšak ani v úplném 

rozporu s přijatým rozhodnutím. Právě z těchto důvodů zákon vyžaduje, aby otázka v místním 

referendu byla položená jednoznačně. Pro případ, kdy by obec postupovala v přímém rozporu 

s rozhodnutím přijatým v místním referendu, má podle § 124 zákona o obcích Ministerstvo 

vnitra v pravomoc i pozastavit výkon takového usnesení nebo opatření obce.  

[35] V otázce možnosti konat a realizovat rozhodnutí místního referenda je jedním ze sporných bodů 

ustanovení § 7 písm. d) zákona o místním referendu, podle kterého nelze místní referendum 

konat, pokud by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo 
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jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy. K této 

otázce existuje roztříštěná judikatura zejména krajských soudů. Krajský soud v Ostravě např. 

v usnesení ze dne 20. 11. 2008, sp. zn. 22 Ca 309/2009 uvedl, že výraz „právní předpis“ 

uvedený v zákoně zahrnuje právo jako celek, a tedy toto ustanovení zapovídá místní 

referendum pro případ, že by jeho výsledek zavázal orgány obce k jakémukoli jednání, které 

není v souladu s právem (chování contra legem), včetně uzavřené soukromoprávní smlouvy. 

Oproti tomu např.  Krajský soud v Hradci Králové ve svém usnesení ze dne 24. 11. 2008, 

sp. zn. 30 Ca 173/2008 uvedl, že mezi důvody nepřípustnosti konání místního referenda nelze 

přiřadit ani obavu obce ze sankcí, které by po ní v návaznosti na výsledek místního referenda 

mohl požadovat smluvní partner, se kterým před konáním místního referenda o navržené 

otázce uzavřela smluvní vztah k této otázce se vztahující. 

[36] Ústavní soud ve svých nálezech ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 995/09, III. ÚS 873/09 a III. 

ÚS 263/09 řešenou otázku vyjasnil. Ústavní soud názor krajského soudu spočívající v tom, 

že místní referendum nelze konat, pokud by jeho výsledek mohl být v rozporu se 

soukromoprávním závazkem obce, označil za interpretační exces. Ustanovení 

§ 7 písm. d) zákona o místním referendu je třeba podle Ústavního soudu vykládat 

restriktivně.  Referendum nelze prohlásit za nepřípustné ani s odkazem na obavy obce 

z eventuálních soukromoprávních sankcí, které by po ní v návaznosti na výsledek místního 

referenda mohl požadovat smluvní partner, se kterým město před konáním místního referenda 

o navržené otázce uzavřelo smluvní vztah. Může jít však o významný politický argument, kterým 

se orgány obce mohou snažit přesvědčit občany, aby v místním referendu hlasovali určitým 

způsobem. Pokud je otázkou řešenou v místním referendu dotčen soukromoprávní vztah, nemá 

konání referenda na tento vztah žádný vliv, neboť místní referendum je podle § 49 zákona 

o místním referendu závazné vůči orgánům obce. Místní referendum je v daném případě 

nástrojem občanů, kterým lze přimět orgány obce, aby se uvedenou občanskoprávní otázkou 

vůbec zabývaly. Orgány obce tak jsou především povinny usilovat o zánik či změnu smluvního 

závazku, k čemuž může dojít mnoha různými způsoby. 

[37] Uvedený výklad Ústavního soudu svědčí o tom, že uspořádání místního referenda nemůže být 

vyloučeno pro pouhou hrozbu porušení soukromoprávního vztahu. Tím by totiž mohlo docházet 

k obcházení zákona o místním referendu. Na druhou stranu Ústavní soud jednoznačně 

nevylučuje, ba naopak připouští možnost případné odpovědnosti obce za možné porušení 

soukromoprávního vztahu v důsledku rozhodnutí přijatého v místním referendu. 

6.2. Zhodnocení položené otázky v místním referendu a jeho vykonatelnost 

[38] Obce mohou prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat na svém území pouze 

některé typy hazardních her. Zmocnění regulovat jednotlivé typy hazardních her stanoví 

§ 50 odst. 4 zákona o loteriích a § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách.  

[39] Otázka položená v místním referendu měla dle záměru prezentovaného na zasedání 

zastupitelstva dne 19. 10. 2017 za cíl postihnout  

(i) všechny regulovatelné hry podle zákona o loteriích mimo živé hry a turnajové 
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a hotovostní sázkové hry provozované v kasinu4, a  

(ii) všechny regulovatelné hry podle zákona o hazardních hrách mimo živé hry 

a turnaje malého rozsahu5. 

[40] Při otázce položené v rámci místního referenda oprávněným osobám došlo k tomu, 

že v místním referendu bylo rozhodováno o provozování totalizátorové hry podle 

§ 3 odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách, přestože město nemá zákonné zmocnění tento 

typ her na svém území omezit. Oproti tomu otázka v místním referendu položená nezahrnula 

deklarované omezení hry bingo podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona o hazardních hrách, 

ke kterému město zákonné zmocnění má. Byť se jedná zdánlivě o nepodstatnou chybu v psaní, 

má tato skutečnost přinejmenším dva zřejmé důsledky. Prvním je, že rozhodnutí v místním 

referendu se žádným způsobem nevztahuje na provozování hry bingo podle 

§ 3 odst. 2 písm. c) zákona o hazardních hrách na území města. Druhým je pak skutečnost, 

že rozhodnutí přijaté v místním referendu je jako celek nevykonatelné, neboť v bodu omezení 

totalizátorové hry bylo překročeno zákonné zmocnění.  

[41] Rozhodnutím v místní referendu se ukládá zastupitelstvu, aby: „(…) z důvodu ochrany 

veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě učinilo všechny možné kroky ve své 

samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu regulovatelných her“. 

[42] V daném případě je signifikantní, že město Jablonec nad Nisou již v minulosti přijalo mnohem 

přísnější pravidla k zajištění veřejného pořádku, než mu ukládal zákon o loteriích. K zajištění 

toho uzavřelo město s provozovateli hazardních her Smlouvy o spolupráci, které zvyšovaly 

nároky na tyto provozovatele. Před přijetím dalších kroků by město proto mělo vyhodnotit, zda 

veřejný pořádek v současné době provoz hazardních her na území města narušuje. Jako druhý 

krok by město mělo posoudit, zda veřejný pořádek není zajištěn přijatými Smlouvami 

o spolupráci mezi městem a provozovateli hazardních her.   

[43] Metodika navíc uvádí, že změny v OZV musí být uskutečněny na základě diskuse 

s provozovateli a na základě neúspěšného zajišťování záležitostí veřejného pořádku, které by 

mělo být náležitě doloženo.  

[44] S ohledem na znění zákona o místním referendu a jeho přípustnost je třeba zabývat se 

a interpretovat i otázku položenou v místním referendu, neboť tato může být do určité míry pro 

svou nepřesnost a nesrozumitelnost zpochybňována z následujících hledisek: 

(i) Co znamenají ony „všechny možné kroky“, které má město povinnost 

podniknout? Jedná se o přijetí změny aktuálně platné obecně závazné vyhlášky, 

přijetí nové obecně závazné vyhlášky nebo o jiný krok? 

(ii) Dojde bezodkladným zamezením provozu regulovatelných her k ochraně 

veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě? Narušují aktuálně 

provozovaná kasina veřejný pořádek ve městě a je město schopné toto 

                                                           
4 Provozované podle § 2 písm. i) a písm. m) bod 1 zákona o loteriích. 

5 Provozované podle § 3 odst. 2 písm. d) a e) zákona o hazardních hrách. 
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narušování přesvědčivě doložit a vyhodnotit? 

(iii) Lze za „všechny možné kroky“ považovat i diskusi s provozovateli, přijetí dalších 

omezujících opatření či výpověď Smluv o spolupráci? 

7. AKTUÁLNĚ PLATNÉ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI A VYDANÁ POVOLENÍ 

[45] Smlouvy o spolupráci byly uzavřeny na základě vzoru schváleného zastupitelstvem města 

usnesením ZM/216/2015 ze dne 19. 11. 2015 mezi městem Jablonec nad Nisou a provozovateli 

hazardních her specifikovaných v marg. [13] písm. (k), pro jednotlivá adresná místa.  

[46] Základním obsahem Smluv o spolupráci jsou následující práva a povinnosti: 

7.1. Závazky provozovatelů vyplývající ze Smlouvy o spolupráci 

(i) Provozovatel deklaruje svojí jednoznačnou odpovědnost na úseku provozování 

hazardních her, a to v rámci smluvně přijatých povinností. 

(ii) Cílem smlouvy je vytváření podmínek pro provozování hazardních her, kdy 

zvláštní povinnosti provozovatele budou posilovat prevenci kriminality 

a minimalizovat negativní dopady provozování hazardních her v kasinech 

na veřejný pořádek.  

(iii) Práva a povinnosti smluvních stran jsou smluvního charakteru a v žádném 

případě nenahrazují příslušnou legislativu, případně rozhodnutí příslušných 

orgánů veřejné moci.  

(iv) Provozovatel se zavazuje vykonávat svoji činnost na úseku provozování 

hazardních her v souladu s OZV 3/2015 a Zásadami a Projektem provozovny. 

(v) Provozovatel se zavazuje provozovat hazardní hry legálně vždy na základě 

všech nezbytných platných povolení. 

(vi) Provozovatel se zavazuje složit kauci na účet města ve výši 1 milion korun; 

polovina kauce se provozovateli vrací po předložení příslušného povolení, druhá 

polovina zůstává městu až do ukončení činnosti provozovatele jako záruka 

za splnění sankcí vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci. 

(vii) Provozovatel se zavazuje město informovat o všech skutečnostech důležitých 

pro naplňování Smlouvy o spolupráci. Provozovatel se zavazuje město 

informovat o jakékoliv změně, která by měla za následek vstup jiného subjektu 

do práv nebo povinností provozovatele.  

(viii) Provozovatel na adresném místě neumožní provozování kasina jiného subjektu. 

(ix) Provozovatel poskytne městu veškerou součinnost při provádění kontrol 

dodržování všech povinností.  

(x) Provozovatel se zavazuje platit sankce za každé jednotlivé porušení Smlouvy 

o spolupráci. 

7.2. Závazky města vyplývající ze Smlouvy o spolupráci 

(i) Město se zavazuje vytvořit pro odpovědného provozovatele, který dodržuje 
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podmínky Smlouvy o spolupráci, v rámci své kompetence a v souladu s platnou 

legislativou přiměřené podmínky pro jeho podnikání.  

(ii) Město se zavazuje zařadit bezodkladně na základě tohoto smluvního závazku 

konkrétní adresu provozovny do Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky, 

a nevyřadit ji po celou dobu účinnosti této Smlouvy, pokud k tomu není důvod 

daný touto Smlouvou. 

(iii) Město se zavazuje provozovatele písemně upozornit na porušení či porušování 

jeho smluvně převzatých povinností a vyzvat jej k nápravě v přiměřené lhůtě.  

(iv) Město má povinnost vrátit kauci na účet z něhož byla složena, pokud nejpozději 

do 3 měsíců od splnění stanovených podmínek provozovatelem nezařadí 

Provozovnu do Přílohy č. 1 OZV. 

(v) Město se zavazuje při ukončení smlouvy vrátit kauci, resp. její neodčerpanou 

část, na příslušný účet provozovatele.  

7.3. Zhodnocení smyslu smluv a výklad některých ustanovení 

[47] Smlouvy o spolupráci byly uzavřeny oprávněnými osobami, na straně města primátorem 

na základě pověření zastupitelstva města ZM/216/2015 ze dne 19. 11. 2015, a na straně 

provozovatelů zástupci jednotlivých společností.  

[48] Smlouvy byly uzavřeny jako soukromoprávní akty a jako takové město zavazují.  

[49] Jako nejasné se jeví ustanovení čl. VI odst. 1 Smlouvy o spolupráci, které stanoví, že smlouva 

se uzavírá na dobu určitou a je účinná od podpisu obou smluvních stran po celou dobu platnosti 

povolení vydaného na adresu provozovny orgánem státní správy regulujícího hazardní hry 

(povolení ministerstva financí).  

[50] Se změnou zákonné úpravy totiž došlo k tomu, že povolení ke konkrétnímu místu již nevydává 

orgán státní správy regulující hazardní hry (Ministerstvo financí). Nově se povolení 

ke konkrétnímu místu nazývá povolení k umístění herního prostoru, a podle § 97 odst. 1 zákona 

o hazardních hrách vydává toto povolení v přenesené působnosti obecní úřad obce, ve které 

se herní prostor pro příslušnou hru má nacházet. Tím vzniká otázka, zda v důsledku 

skutečnosti, že příslušné povolení již nevydává Ministerstvo financí, ale příslušná obec 

v přenesené působnosti, se smlouva nestala neúčinnou.  

[51] Obecné výkladové pravidlo občanského zákoníku stanoví v § 574, že na právní jednání se má 

hledět spíše jako na platné než neplatné. Další relevantní obecné pravidlo je uvedeno 

v § 557 občanského zákoníku, totiž připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se 

v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první. Smlouvy o spolupráci 

v čl. VII odst. 1 navíc výslovně stanoví, že v případě neplatnosti některého ustanovení smluvní 

strany zavazují nahradit příslušné neplatné ustanovení Smlouvy takovým ujednáním, které 

bude nejlépe odpovídat zamýšlenému účelu této Smlouvy.  

[52] Ustanovení čl. VI odst. 1 Smlouvy o spolupráci je třeba s ohledem na změnu legislativy vyložit. 

Vzhledem k tomu, že text vzorové Smlouvy o spolupráci připravilo město a schválilo 
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zastupitelstvo, je realistické očekávat, že v případě sporu o výklad tohoto ustanovení Smlouvy 

(případně jiných výkladově sporných ustanovení) se soud přikloní k interpretaci jednotlivých 

provozovatelů, ledaže by se prokázalo srozumění obou stran, že v případě zpřísnění legislativy 

se přetrvávání účinků Smlouvy nezamýšlelo.  

[53] Ustanovení čl. VI odst. 1 Smlouvy buď nadále zůstává v platnosti a pouze výkladem je nutné 

dovodit vůli stran, nebo se strany zavázaly uvedené ustanovení změnit. Obojí by vedlo ke 

stejnému závěru, totiž že smlouva zůstává v platnosti po celou dobu platnosti povolení 

vydaného na adresu provozovny orgánem k tomu oprávněným. S největší pravděpodobností 

na základě uvedeného ustanovení a v jeho důsledku nelze Smlouvy o spolupráci považovat 

za neúčinné. 

7.4. Aktuálně vydaná povolení k provazování hazardních her 

[54] Podle dostupných informací vydalo město Jablonec nad Nisou osm povolení k umístění herního 

prostoru6 .  

Číslo  Název  Adresa PM Konec platnosti 

2017/0002-1 SYNOT TIP, a.s. Budovatelů 3396/10 24. 1. 2018 24. 1. 2021 

2018/0001-1 VIKTORIAPLAY, a.s. Rýnovická 3760/65 2. 2. 2018 31. 12. 2020 

2018/0002-1 VIKTORIAPLAY, a.s. Jitřní 4286/16 2. 2. 2018 31. 12. 2020 

2018/0003-1 Viktoria – Tip, a.s. U Kostela 4186/35 29. 3. 2018 31. 12. 2020 

2018/0004-1 Euro Queen a.s Lidická 405/3 9. 3. 2018 9. 3. 2021 

2018/0005-1 POWER, a.s. Dolní náměstí 642/9 13. 3. 2018 13. 3. 2021 

2018/0006-1 GOLD HAPPY DAY a.s.  Pražská 1192/13 15. 3. 2018 31. 1. 2021 

2018/0007-1 Slot group Pražská 1462/8 29. 3. 2018 31. 1. 2021 

 

[55] Dle nám poskytnutých informací všechna předmětná povolení k umístění herního prostoru 

u všech provozoven na území města jsou již vydaná podle zákona o hazardních hrách.  

[56] Jejich zrušení je tedy v přenesené působnosti obce při výkonu státní správy, na jejímž území 

má být předmětné adresné místo umístěno.  

[57] Správní řízení vedoucí ke zrušení předmětného povolení s využitím všech zákonných možností 

a opravných prostředků, které mohou mít vliv na jeho délku, obvykle dle našich zkušeností trvá 

cca 3–5 měsíců v závislosti na efektivitě příslušného správního orgánu.  

                                                           
6 Konkrétní text vydaného povolení k umístění herního prostoru jsme při vypracování tohoto Memoranda neměli 
k dispozici a vycházeli jsme ze sdělení klienta a z přehledové tabulky, kterou jsme obdrželi.  
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8. OTÁZKA OPRÁVNĚNÍ MĚSTA VYDAT OZV A RIZIKA MOŽNÉ NÁHRADY ŠKODY 

8.1. Oprávnění obcí regulovat hazardní hry prostřednictvím OZV 

[58] Jak konstatoval Ústavní soud např. v Nálezu ÚS Chrastava: „Zastupitelstva obcí mohou podle 

čl. 104 odst. 3 Ústavy v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky, při jejichž 

vydávání se obec na základě § 35 odst. 3 zákona o obcích (obecního zřízení) řídí pouze 

zákonem. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou 

podle § 10 obecního zřízení pouze ve zde taxativně stanovených případech, a dále tehdy, 

stanoví-li tak zvláštní zákon. (…)“: 

(i) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku může obec 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 obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých 

veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány [§ 10 písm. a) zákona 

o obcích]; 

(ii) dále je oprávněna stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav 

a diskoték [§ 10 písm. b) zákona o obcích]; 

(iii) rovněž může stanovit povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní 

veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti 

[§ 10 písm. c) zákona o obcích]. 

[59] Oprávnění obcí regulovat záležitosti veřejného pořádku, resp. stanovit činnosti, jež by mohly 

veřejný pořádek narušit nebo být v rozporu s dobrými mravy, je tedy dané obcím Ústavou. 

Legitimita takového kroku je zřejmá i s ohledem na nález ÚS Františkovy Lázně, který uvedl: 

„(…) 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 k okamžitým 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.“  

[60] Ve stejném nálezu ÚS Františkovy Lázně se také uvádí, že: „(…) je nutno požadavek obecnosti 

regulace interpretovat tak, že se vymezení míst musí opírat o racionální důvody, neutrální 

a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním osobám, na něž regulace při aplikaci dopadá. 

Nevyplývá-li důvod vymezení konkrétních míst z okolností nebo povahy věci, tíží nakonec obec, 

jež obecně závaznou vyhlášku vydala, povinnost v řízení před soudem takové racionální 

a neutrální důvody předestřít a obhájit.“ 
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[61] Jako příklad legitimního zdůvodnění výše požadované individualizované regulace, která však 

nebyla Ústavním soudem shledána diskriminační, lze uvést příklad nálezu ÚS Kladno, 

ve kterém je uvedeno: „Pokud jde o kritérium předchozího porušování právních předpisů při 

provozování VHP, jde nepochybně o kritérium, které je podřaditelné pod pojem veřejného 

pořádku, za jehož účelem je obec oprávněna k regulaci. Pokud v minulosti na určitých místech 

docházelo provozovateli VHP k porušování právních předpisů, pak je možné, aby obec tuto 

negativní zkušenost promítla do vymezení míst, v nichž si nepřeje ani provozování VLT. 

Stanovením těchto míst v obecně závazné vyhlášce ostatně obec primárně nesměřuje vůči 

konkrétnímu provozovateli, neboť tento zákaz platí pro kohokoliv, kdo by chtěl na daném místě 

v budoucnu VLT umístit a provozovat.“ 

[62] Výše citované nálezy Ústavního soudu lze ve zobecněné podobě nalézt také v Metodice, kterou 

k právnímu stavu k 1. 5. 2017 vydalo Ministerstvo vnitra spolu s regulátorem hazardních her 

Ministerstvem financí za účelem poskytnutí metodického doporučení obcím při vydávání 

obecně závazných vyhlášek a rozboru práv a povinností v oblasti regulace hazardních her. 

Metodika vychází z toho, že podle ustálené judikatury Ústavního soudu je regulace hazardních 

her součástí ústavně zaručeného práva obcí na samosprávu (jak vyplývá z citovaných nálezů 

Ústavního soudu a zejména z nálezu ÚS Klatovy). Nicméně i samotná Metodika uvádí, 

že přestože se při vydávání OZV regulujících hazardní hry jedná o samostatnou působnost 

obce ústavně zaručeného práva na samosprávu, musí se obec při jejím výkonu řídit rovněž 

i principy státní (veřejné) správy a principy dobré správy, kterými jsou princip spolehlivosti 

a předpověditelnosti vyplývající ze zásady zákonnosti a ústavnosti, princip otevřenosti 

a průhlednosti, princip odpovědnosti, princip participace, princip hospodárnosti, princip 

účinnosti a princip konzistence (souladnosti). 

[63] Metodika dále uvádí, že obecně závazné vyhlášky musí být založeny na objektivních, 

konzistentních, nediskriminačních a předem známých kritériích, což odpovídá nejen ustálené 

judikatuře Ústavního soudu, ale i judikatuře Soudního dvora Evropské unie.  

[64] Pro případné vydání obecně závazné vyhlášky z důvodu narušování veřejného pořádku, 

upozorňuje Metodika na následující pravidla: 

(i) Vydání OZV by mělo mít racionální základ, např. se opírat o záznamy obecní 

policie, které by obec měla mít k dispozici pro případný následný přezkum OZV. 

(ii) Je nutno vzít v potaz, že pokud je na území obce narušován veřejný pořádek 

v souvislosti s určitým adresným místem provozovaným konkrétním 

provozovatelem, nemusí k narušování veřejného pořádku docházet, pokud je 

daná provozovna vedena jiným provozovatelem.  

(iii) Obec by měla před samotným vydáním obecně závazné vyhlášky, jež bude 

veřejný pořádek regulovat, nejprve využít všech jiných dostupných prostředků 

k nastolení veřejného pořádku, např. prostřednictvím ukládání sankcí 

za přestupky apod.  

[65] K regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi vydal také Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) stanovisko ÚOHS, ze dne 1. 9. 2014, ve kterém uvádí, 
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že obce mají nezpochybnitelné právo provozování loterií na svém území regulovat, přičemž 

z hlediska hospodářské soutěže nemá ÚHOS problém, pokud obce provozování loterií na svém 

území zcela zakáží. V případě, že se obce rozhodnou pro regulované omezení, je dle názoru 

ÚOHS nezbytné, aby vždy zvážily, zda jimi zvolená podoba regulace naplňuje princip 

proporcionality, resp. zda míra takového omezení je přiměřená konkrétním místním 

podmínkám, zda nepůsobí diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je 

nezbytné. ÚOHS pokládá za vhodné, aby obce předem stanovily obecná pravidla, v jakých 

oblastech mohou být loterie provozovány, a aby zveřejnily všechna kritéria, na základě kterých 

se regulace na jejich území uplatňuje, a to s dostatečným předstihem, aby se s nimi dotčené 

subjekty měly možnost seznámit. 

[66] Daná pravidla nejsou uspořádáním místního referenda vyloučena (viz. marg. [36], [42] a [43] 

výše). 

9. RIZIKA MOŽNÉ NÁHRADY ŠKODY  

[67] Při zvažování možného uplatnění náhrady škody je třeba brát do úvahy její jednotlivé aspekty: 

(i) Porušení dobrých mravů, zákona nebo smlouvy ze strany škůdce. 

(ii) Následek v podobě škody nebo ušlého zisku. 

(iii) Příčinná souvislost, která by měla být kryta zaviněním. 

[68] S přihlédnutím k výše uvedenému dle našeho názoru v daném případě reálně hrozí vznik škody 

v podobě skutečné škody, nebo ušlého zisku, která by mohla být uplatňovaná. Bezodkladné 

ukončení možnosti provozovat hazardní hry, tedy do té doby legitimní podnikání s minimálně 

tříletou perspektivou dle Smluv o spolupráci (viz formulace výpovědní doby ve Smlouvách 

o spolupráci), by provozovatelům těchto her mohlo způsobit škodu v podobě zbytečně 

vynaložených investičních či jiných nákladů, pro které by neměly dalšího upotřebení, nákladů 

spojených s ukončením jejich činnosti i ušlého zisku v podobě průměrného výdělku, kterého by 

s největší pravděpodobností v průběhu let dosáhly. 

[69] Lze očekávat, že tento nárok by provozovatelé opírali o legitimní očekávání spočívající jednak 

v přijaté platné OZV, ale i v koncepčním přístupu města k regulaci hazardních her. 

[70] Toto legitimní očekávání bylo zesíleno i uzavřenou soukromoprávní Smlouvou o spolupráci 

mezi městem a jednotlivými provozovateli. Na základě této Smlouvy o spolupráci přijali 

provozovatelé dobrovolně přísnější regulaci a rozhodli sami sebe omezit nad rámec zákona za 

účelem zajištěni veřejného pořádku. Za tímto účelem se zavázali dodržovat jak povinnosti 

vyplývající ze Smlouvy o spolupráci, tak i povinnosti vyplývající ze Zásad a z Projektu.  

[71] Ze Smluv o spolupráci vyplývá závazek provozovatele dodržovat všechny kroky stanovené 

městem za účelem dodržování veřejného pořádku v oblasti provozování hazardních her. 

Naproti tomu ze Smluv o spolupráci vyplývá závazek města vytvořit pro takto odpovědného 

provozovatele v rámci své kompetence a v souladu s platnou legislativou přiměřené podmínky 

pro jeho podnikání.  
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[72] Nová regulace na základě zákona o hazardních hrách se do určité míry kryje s povinnostmi, 

které přijali provozovatelé na základě Smluv o spolupráci, kdy tyto povinnosti, původně 

stanovené pouze na základě soukromoprávního závazku, byly zákonem o hazardních hrách 

stanoveny na zákonné úrovni. Přes tento posun dle našeho posouzení nedošlo k vyčerpání 

soukromoprávních povinností stanovených Smlouvou o spolupráci a změna legislativy nemá 

vliv na závěr o porušení Smluv o spolupráci v celkovém kontextu (viz. marg. [51] výše). 

[73] Oproti výše uvedenému je však třeba postavit otázku, zda přijetím změnové či nové obecně 

závazné vyhlášky dochází k porušení dobrých mravů, zákona či smlouvy, pokud město koná 

svou činnost transparentně a nediskriminačně na základě ústavem zaručeného práva 

na samosprávu.  

[74] Podle § 2909 občanského zákoníku je vyloučeno, aby škůdce porušoval dobré mravy, pokud 

vykonává svoje právo a jeho hlavním účelem není poškození jiného.  

[75] Přijetí změnové či nové obecně závazné vyhlášky nelze s ohledem na zákonnou pravomoc 

obce přijímat obecně závazné vyhlášky v rámci samostatné působnosti považovat za porušení 

zákona podle § 2910 občanského zákoníku.  

[76] Porušení smlouvy podle § 2913 občanského zákoníku však může představovat porušení 

závazku uzavřeného mezi městem a provozovateli hazardních her prostřednictvím Smluv 

o spolupráci. 

10.  NEBEZPEČÍ PODÁNÍ PŘEDMĚTNÉ ŽALOBY NA NÁHRADU ŠKODY 

[77] Judikatura Ústavního soudu i diskuse kolem nově přijímaného zákona o hazardních hrách, 

stejně jako souhrnná Metodika, dlouhodobě respektuje právo obcí na samosprávu a na možnost 

regulovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek věci veřejného pořádku.  

[78] Podnikatelské prostředí provozování regulovatelných hazardních her je velmi nestálé, 

i s ohledem na praxi obcí povolovat a zakazovat provozování hazardních her dle aktuálních 

preferencí zastupitelstva, a to obvykle s prostým odkazem na nežádoucí sociálně patologické 

jevy spojené s provozováním hazardu a na konstatování Ústavního soudu, že hazardní hry se 

nacházejí na samém okraji společensky tolerovatelných aktivit.  

[79] Za dané situace je logické, že provozovatelé se snaží zajistit si alespoň určitou jistotu, 

že alespoň na určitou omezenou dobu budou moci své podnikání provozovat a za tímto účelem 

jsou ochotni přistoupit i k přísnějším pravidlům města, než jaká jim předepisuje zákon.  

[80] Právě uzavření soukromoprávních smluv o dodržování Smlouvy o spolupráci, Zásad a Projektu 

lze považovat za okolnost, pro kterou lze případné porušení Smlouvy o spolupráci, spočívající 

v „bezdůvodném“ – tzn. nikoliv na základě porušení Smlouvy či incidentů svědčících 

o porušování veřejného pořádku souvisejícího s provozováním příslušného adresného 

místa – zákazu provozování hazardní hry, považovat za porušení smlouvy, se kterým mohou 

být spojeny následky běžné pro závazky z deliktů, tzn. zejména případná povinnost nahradit 

škodu.  
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11. POSOUZENÍ REALIZACE PŘIJATÉHO ROZHODNUTÍ MÍSTNÍHO REFERENDA 

[81] Jako reálné řešení realizace platného a závazného rozhodnutí v místním referendu se nabízejí 

v zásadě různé alternativy, s různou mírou rizika při jejich realizaci, především: 

(i) Přijmout změnu OZV 3/2015, kterou dojde k bezodkladnému zákazu provozování 

regulovatelných her na území města Jablonec nad Nisou.  

(ii) Přijmout zcela novou OZV, která nahradí dosavadní OZV 3/2015 ve znění 

pozdějších doplnění, kterou dojde k bezodkladnému zákazu provozování 

regulovatelných her na celém území města Jablonec nad Nisou.  

(iii) Přijmout zcela novou OZV, která nahradí dosavadní OZV 3/2015 ve znění 

pozdějších doplnění, kterou dojde k zákazu provozování regulovatelných her 

na celém území města Jablonec nad Nisou, s přechodným ustanovením pro 

již vydaná povolení o umístění herního prostoru. 

[82] První varianta z našeho pohledu představuje porušení Smluv o spolupráci, druhá varianta zase 

porušuje legitimní očekávání provozovatelů hazardních her, a zprostředkovaně i Smlouvu 

o spolupráci. Třetí varianta představuje nejbezpečnější postup, ale umožňuje městu přijmout 

zpět politiku nulové tolerance vůči regulovatelným hrám až v horizontu příštích tří let (viz 

výpovědní doba u Smluv o spolupráci).  

[83] V důsledku přijetí změnové obecně závazné vyhlášky, kterou by byly bezodkladně zakázány 

všechny regulovatelné hry na území města Jablonec nad Nisou, a navazujícího správního řízení 

o odebrání povolení, může vzniknout provozovatelům nárok na náhradu škody. Posuzovali jsme 

i možnost vydání nové OZV, ale i tímto jednáním města by bylo možné dovodit porušení 

soukromoprávní smlouvy a proto závěry pro změnu nebo vydání nové OZV jsou v zásadě 

stejné.  

[84] Při posuzování úspěšnosti potenciálního nároku na náhradu škody jsme se zabývali i recentní 

rozhodovací praxí obecných soudů ve věcech žalob z titulu uplatnění nároku na náhradu škody 

z důvodu zrušení povolení k provozování hazardní hry podle zákona o loteriích vůči České 

republice (Ministerstvu financí), ve kterých nebyli provozovatelé úspěšní. Faktická situace 

hodnocená v těchto řízeních se však v podstatných skutkových ohledech odlišuje, a to 

především neexistencí soukromoprávní smlouvy. Tuto odlišnost považujeme za zásadní 

a domníváme se, že i v kontextu této rozhodovací praxe lze považovat případné nároky 

provozovatelů na náhradu škody v důsledku porušení Smluv o spolupráci za realistické.  

[85] Do samotného procesu mohou navíc vstupovat další prvky, např. ohled provozovatelů 

na případné reputační riziko nebo riziko ohrožení možné budoucí spolupráce s městy. 

[86] Nikoliv nevýznamné náklady na straně města mohou vzniknout již v samotném průběhu řízení 

o žalobě provozovatele na náhradu škody. Jde zejména o náklady na externí právní služby, 

které v případě vyšších žalovaných částek mají své faktické opodstatnění i proto, že spory 

o náhradu škody většinou bývají složité po skutkové i právní stránce. I kdyby se podařilo městu 

úspěšně se žalobě v konečném důsledku ubránit, je třeba vnímat současný negativní postoj 

soudů k otázce možnosti města požadovat v případě úspěchu ve sporu náhradu nákladů 
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právního zastoupení (viz např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci sp. zn. II. ÚS 376/12 

ze dne 14. 3. 2013).   

[87] Lze tedy uzavřít, že reálné riziko uplatnění nároku na náhradu škody v posuzovaném případě 

existuje a pro jeho minimalizaci lze doporučit zejména postupovat v souladu s judikaturou 

Ústavního soudu a Metodikou, tedy postupovat na základě objektivních, konzistentních 

a nediskriminačních a předem známých kritérií, a zároveň se vyhnout jednání, které by mohlo 

být vykládáno jako porušení Smluv o spolupráci. 

[88] Pro shora uvedené důvody se nám v případě zájmu města na plošném zákazu hazardních her 

jeví jako nejvhodnější varianta s odloženou účinností vyhlášky (viz odst. [81] bod (iii) výše).  
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12. VÝHRADY 

[89] Při vyhotovení Memoranda jsme vycházeli pouze z výše uvedených pramenů, podkladů 

a předpokladů. 

[90] Správnost a úplnost poskytnutých informací a dokumentů jsme nezkoumali a předpokládali 

jsme, že (a) všechny sdělené informace a dokumenty jsou úplné a pravdivé, a že (b) neexistují 

žádné další právně-relevantní informace nebo dokumenty než ty, které nám byly sděleny nebo 

poskytnuty nebo které jsme měli k dispozici. 

[91] Memorandum bylo zpracováno výhradně pro účely a potřeby klienta.  

[92] Toto Memorandum nevylučuje ani nezaručuje, že jednotlivé otázky a skutečnosti v Memorandu 

uváděné nemůžou být ze strany soudů, správních úřadů či jiných orgánů, institucí nebo třetích 

osob posouzeny odlišně. To se týká i výkladu obsahu jednotlivých podkladových dokumentů 

a jejich relevance ve vztahu k výsledku věci, jakož i výkladu právních norem. 

[93] Toto Memorandum představuje pouze popis vybraných právních aspektu vztahujících 

se k výkladu příslušných OZV, Smluv o spolupráci, Zásad, Projektu a jejich souladu 

s rozhodnutím přijatý v místním referendu konaném ve dnech 12. – 13. 1. 2018, které jsme 

považovali pro zpracování zadání a naší analýzu za podstatné.  

[94] Memorandum nemůže byt použito žádnou třetí stranou nebo ve prospěch či neprospěch třetí 

strany bez našeho písemného souhlasu, a to ani v případě jakéhokoli řízení podle občanského, 

správního nebo trestního práva. 
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	(ii) dále je oprávněna stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték [§ 10 písm. b) zákona o obcích];
	(iii) rovněž může stanovit povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti [§ 10 písm. c) zákona o obcích].
	(i) Vydání OZV by mělo mít racionální základ, např. se opírat o záznamy obecní policie, které by obec měla mít k dispozici pro případný následný přezkum OZV.
	(ii) Je nutno vzít v potaz, že pokud je na území obce narušován veřejný pořádek v souvislosti s určitým adresným místem provozovaným konkrétním provozovatelem, nemusí k narušování veřejného pořádku docházet, pokud je daná provozovna vedena jiným provozovatelem. 
	(iii) Obec by měla před samotným vydáním obecně závazné vyhlášky, jež bude veřejný pořádek regulovat, nejprve využít všech jiných dostupných pro�středků k nastolení veřejného pořádku, např. prostřednictvím ukládání sankcí za přestupky apod. 

	9. RIZIKA MOŽNÉ NÁHRADY ŠKODY 
	(i) Porušení dobrých mravů, zákona nebo smlouvy ze strany škůdce.
	(ii) Následek v podobě škody nebo ušlého zisku.
	(iii) Příčinná souvislost, která by měla být kryta zaviněním.

	10.  NEBEZPEČÍ PODÁNÍ PŘEDMĚTNÉ ŽALOBY NA NÁHRADU ŠKODY
	11. POSOUZENÍ REALIZACE PŘIJATÉHO ROZHODNUTÍ MÍSTNÍHO REFERENDA
	(i) Přijmout změnu OZV 3/2015, kterou dojde k bezodkladnému zákazu provozování regulovatelných her na území města Jablonec nad Nisou. 
	(ii) Přijmout zcela novou OZV, která nahradí dosavadní OZV 3/2015 ve znění pozdějších doplnění, kterou dojde k bezodkladnému zákazu provozování regulovatelných her na celém území města Jablonec nad Nisou. 
	(iii) Přijmout zcela novou OZV, která nahradí dosavadní OZV 3/2015 ve znění pozdějších doplnění, kterou dojde k zákazu provozování regulovatelných her na celém území města Jablonec nad Nisou, s přechodným ustanovením pro již vydaná povolení o umístění herního prostoru.
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