


1 

 

Důvodová zpráva 

 

Ve smyslu usnesení ZM/40/2016 bod E odstavec 2. – „ZM ukládá  
Ing. Petru Beitlovi zajistit průběžnou kontrolu, minimálně však dvakrát za 
příslušný kalendářní rok, adresných míst uvedených v Příloze č. 1  
k OZV 3/2015 města Jablonec nad Nisou z hlediska dodržování závazků 
stanovených příslušnou Smlouvou o spolupráci a podmínek platných Zásad 
statutárního města Jablonec nad Nisou pro provozovatele hazardních her na 
adresně vymezených místech a písemnou zprávou o výsledku kontrol 
informovat Zastupitelstvo města nejpozději na jednání Zastupitelstva v měsíci 
následujícím po kalendářním měsíci, v němž byla kontrola provedena“  
– předkládá kancelář primátora zprávu o provedených kontrolách. 
 
Příloha č. 1 k OZV 3/2015 obsahuje celkem 9 adresných míst.  
Poslední kontroly adresných míst se konaly v březnu 2018 (7 adresných 
míst).  
Dne 21. května 018 byla provedena kontrola provozovny  
U Kostela 4186/35. 
Kontrola byla provedena Bc. Martinem Oklamčákem, vedoucím oddělení IAS 
a paní Miladou Heřmanovou.  
 
Kontrola proběhala dle příslušných ustanovení „Smlouvy o spolupráci 
v oblasti zajištění veřejného pořádku a prevence kriminality při provozování 
hazardních her v kasinech v Jablonci n. N.“ a „Zásad statutárního města 
Jablonec nad Nisou pro Provozovatele hazardních 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 hazardních her na území města Jablonec nad Nisou ve znění 
pozdějších předpisů“.  
 

• V souladu s OZV č. 3/2015, byly prověřeny body dle výše uvedených 
zásad bod II. „Základní podmínky a pravidla k provozování hazardních 
her“ (příloha č. 1).  
 

• kontrolovaný subjekt splnil podmínky, které mu ukládá příslušná 
OZV.  

 
Z  kontroly byl pořízen protokol, ty jsou archivovány na oddělení IAS 
MMJNN. 
 
Na podzim 2018 budou provedeny další kontroly dodržování podmínek dle 
OZV č. 3/2015.  
Ve věci dodržování zákonných podmínek jsme připraveni spolupracovat 
s orgány dozoru, a to především s Celním úřadem pro Liberecký kraj  
a Ministerstvem financí ČR. 
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Příloha č. 1 

Základní podmínky a pravidla k provozování hazardních her: 

1. Osoba žadatele o zařazení provozovny do přílohy č. 1 musí být totožná s osobou 
Provozovatele příslušné provozovny po celou dobu zařazení adresného místa do 
vyhlášky. Toto ustanovení neplatí v případě právního nástupnictví či jiných zákonem 
stanovených případech změny osoby žadatele. Žadatel musí při podání žádosti doložit 
souhlas majitele objektu na adresném místě (s přesným vymezením prostor v objektu).  

2. Provozovatel (žadatel) je povinen disponovat k provozovně hazardních her, která je 
adresně zařazena do přílohy č. 1 k vyhlášce, platným povolením Ministerstva 

financí k provozování sázkových her provozovaných ve zvlášť k tomu určených 

hernách (kasinech) podle § 2 písm. i) zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Povolení dle věty první je povinen 
mít Provozovatel po celou dobu zařazení adresného místa provozovny do přílohy č. 1 
k vyhlášce. 

3. Zastupitelstvo města deklaruje ochotu zařazovat do přílohy č. 1 k vyhlášce pouze 
provozovny typu kasino, v nichž jsou vytvořeny podmínky pro sázkovou hru - tzv. 
živou hru (například ruleta, karetní hra atp.) a to minimálně po jednu polovinu 
otevírací doby.  

4. Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu místa, kde jsou hazardní 
hry provozovány („dále jen provozovna“): 
a) výlohy, vstup, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny tak, aby nebylo 
možné nahlížet do vnitřních prostor provozovny; 
b) všechny provozovny musí být zřetelně označeny nápisem „Kasino“ případně 
„Casino“; 
c) označení provozovny nesmí být pojato jako reklama; označení provozovny nesmí 
být blikající ani jinak upoutávat pozornost a rušit okolí; omezení dle věty druhé se 
nevztahují na možnost označit provozovnu stacionárním osvětlením; 
d) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází provozovna, ani na vnějších stěnách 
ohraničujících provozovnu nesmí být umístěny symboly a nápisy upozorňující na 
provozování hazardních her s výjimkou označení provozovny; 
e) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází provozovna, ani na vnějších stěnách 
ohraničujících provozovnu nesmí být umístěna žádná zařízení spojená s hazardními 
hrami nebo na hazardní hry odkazující; zejména se zakazují zařízení informující o 
stavu hry, výši možné výhry či akcích a slevách pro hráče. 

5. Vstup do provozovny je po celou dobu provozu regulován pomocí kamery a 
dálkového otevření dveří prostřednictvím el. zámku či osobního otevření dveří 
zaměstnancem provozovny. 

6. V provozovně je zaveden funkční kamerový systém se záznamem minimálně 60 dní 
zpětně a to v dostatečném rozlišení snímání prostor provozovny a vstupu do ní. 
Provozovatel zajistí proškolení personálu tak, aby kamerový systém byl neustále 
funkční a v případě potřeby mohl být záznam při zachování zákonné ochrany osobních 
údajů záznam k dispozici orgánům, které jej mají právo si vyžádat (policie, správní 
orgány atd.). 

7. Na každém vstupu do provozovny musí být zřetelné označení zákazu vstupu osobám 
mladším 18 let. Provozovatel zajistí v souladu s požadavky legislativy na úseku 
ochrany osobních údajů přesnou identifikaci osob vstupujících do provozovny. 

8. Provozovatelé budou dbát o důstojný vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich 
bezprostředním okolí. 
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9. Provozovna je uzavřena v den státního smutku. 
10. V případě, že jsou v povolení Ministerstva financí k provozování sázkových her v 

kasinu (§ 2 písm. i) stanovena přísnější kritéria a podmínky provozu, než stanovená 
těmito Zásadami (např. délka uchování kamerového systému apod.), platí tato přísnější 
kritéria. 

11. Provozovatelé jsou nad rámec výše uvedených podmínek povinni dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, zejména povinnosti vyplývající z povolení podle § 2 písm. i) 

zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů (tj. pravidla pro provoz zařízení typu „kasino“). 

12. Zastupitelstvo s přihlédnutím k dalším skutečnostem majícím vliv na veřejný pořádek 
(vzdálenost provozovny od školních zařízení apod.) může u konkrétních adresných 
míst provozoven v příloze č. 1 k vyhlášce, časově určit (limitovat) provozní dobu.  

 


