Město Jesenice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016,
o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
Zastupitelstvo města Jesenice se na svém jednání dne ..... června 2016 usneslo usnesením
č. ......................... vydat v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
§ 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Preambule
Záměrem této vyhlášky je omezení negativního vlivu loterií a jiných podobných her, ochrana
sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky
plynoucími z účasti na těchto loteriích a jiných podobných hrách, které ve svých důsledcích
mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších patologických
jevů. Tento záměr je realizován mimo jiné stanovením pouze takových míst, kde a kdy mohou
být loterie a jiné podobné hry při splnění obecných nediskriminačních zásad schválených
zastupitelstvem města provozovány a omezením propagace loterií a jiných podobných her.
Článek I.
Určení míst
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm.
j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, lze na území města Jesenice provozovat pouze v provozovnách typu
kasino (§ 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb.), a to v urbanizovaných zónách výrobní a
skladové plochy (VS) a ostatní plochy pro obchod (KO) v souladu s Územním plánem obce
Jesenice, vyznačených v příloze č. 1 této vyhlášky.
Článek II.
Určení času
Na místech uvedených v Článku I. této vyhlášky a vyznačených v příloze č. 1 lze provozovat
sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j)
a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů, pouze v čase:
neděle – čtvrtek od 18:00 do 02:00 hodin
pátek – sobota od 18:00 do 03:00 hodin
Článek III.
Základní podmínky a pravidla k provozování loterií a jiných podobných her
1. S ohledem na veřejný pořádek, dobré mravy a možné negativní sociální dopady
provozování loterií a jiných podobných her stanovuje se maximální udržitelný počet míst
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ve městě Jesenice, na kterých jsou loterie a jiné podobné hry provozovány (dále jen
„provozovny“) na 3 provozovny na území města.
Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu místa, kde jsou loterie a jiné
podobné 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 loterií a jiných podobných 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 loteriemi a jinými
podobnými hrami nebo na tyto hry odkazující; zejména se zakazují zařízení informující o
stavu hry, výši možné výhry či akcích a slevách pro hráče.
f) 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.
g) provozovatelé dbají o důstojný vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich
bezprostředním okolí.
Maximální užitná plocha každé jednotlivé provozovny na území města Jesenice nesmí
přesahovat 400 m2.
Případné dopady provozoven vzniklých po účinnosti této vyhlášky na infrastrukturu
města, budou řešeny plánovací nebo veřejnoprávní smlouvou, která blíže stanoví
podmínky jejich připojení na infrastrukturu.
V případě, že jsou v povolení Ministerstva financí k provozování her v kasinu § 2 písm. i)
zákona č. 202/1990 Sb., stanovena přísnější kritéria a podmínky provozu, než stanovená
touto vyhláškou, platí tato přísnější kritéria.
Porušení podmínek stanovených touto vyhláškou či jiným obecně závazným právním
předpisem je důvodem podnětu k zahájení správního řízení u Ministerstva financí o
zániku příslušného povolení k provozování loterií a jiných podobných her.

Článek IV.
Účinnost a přechodná a zrušovací ustanovení
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem od jejího vyhlášení na úřední desce
města Jesenice.
2. Loterie a jiné podobné hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze
provozovat až do doby stanovené vydaným povolením.
3. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Jesenice č.
2/2013, o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na
území obce.

Radek Zápotocký
místostarosta města Jesenice

Bc. Radka Vladyková
starostka města Jesenice

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Jesenice dne .......................... 2016

Sejmuto z úřední desky MěÚ Jesenice dne ...............................2016
Příloha č.1
k obecně závazné vyhlášce města Jesenice č. 3/2016, o regulaci provozování loterií a
jiných podobných her

