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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) 
 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím ID DS: anonym. v souladu s § 13 

odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím dne 18.09.2017, Vám požadované informace v plném 

rozsahu sdělujeme. 

Otázka a.  

Jaké pravidlo bylo základem pro výběr míst na území města Nymburk, kde je povoleno provozování 

loterií a jiných podobných her ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Nymburk č. 2/2016? 

Odpověď: 

Na základě požadavku vedení města Nymburka na rozšíření zajištění regulace provozu hazardních her na 

území města Nymburka byl pro radu města a zastupitelstvo města v listopadu 2016 ekonomickým 

odborem zpracován a připraven návrh na vydání OZV č. 2/2016 s rozšířením regulace na ulice Karla 

Čapka a ulici Zbožská, blíže viz text důvodové zprávy (mj. zveřejněn na webu města):  

Starosta města Nymburka předkládá zastupitelstvu města dle § 102 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k projednání a ke schválení návrh Obecně závazné 

vyhlášky města Nymburka o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.  

V roce 2011 Zastupitelstvo města Nymburka vydalo OZV č. 6/2011, která stanovila veřejně přístupná 

místa ve městě, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů nebo jiných technických 

herních zařízení.  

Změnou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o loteriích“), byla následně rozšířena možnost obcí regulovat prostřednictvím obecně 

závazných vyhlášek provozování i dalších sázkových her, loterií a jiných podobných her. Na základě 

požadavku rady města byl zpracován návrh nové OZV, který umožnila městu Nymburk regulovat 

provozování  

a) sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích; 

b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích; 

c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích. 

Od r. 2011 tedy máme vyhlášku, která splnila očekávání v tom smyslu, že byly vymezeny oblasti a části 

města, ve kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno. Důvodová zpráva s uvedením 

hlavních příčin, které vedly k vydání omezující OZV, byla zaslána na MV ČR spolu s návrhem vyhlášky.  

Spisová značka: MUNYM-070/44981/2017  

Číslo jednací: MUNYM-070/46591/2017/Myš  

Vyřizuje: Myška Jiří Anonymizováno 

Telefon: 325 501 533  

E-mail: jiri.myska@meu-nbk.cz  

Nymburk: 27.09.2017  

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK 
Odbor správních činností 

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

mailto:mail@meu-nbk.cz


Č.j. MUNYM-070/46591/2015/Myš str. 2 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Tel.: 325 501 101       FAX: 325 514 283       ID DS: 86abcbd       IČ: 00239500       E-mail: mail@meu-nbk.cz 

Na druhé straně z praxe vyplynula potřeba výčet území se zákazem provozování hazardních her rozšířit 

(o ulice Karla Čapka a ulici Zbožská). Důvodová zpráva doplňující vydání OZV v roce 2011 a 2013 je 

vzhledem k rozšíření omezujících ustanovení na dvě další ulice doplněna o následující vysvětlení 

navrženého postupu: V ulici Karla Čapka se nachází Mateřská škola U pejska a kočičky, přiléhá k ní 

rekonstruované dětské hřiště a v budově č. p. 2086 funguje učňovské středisko (kadeřnice). Výherní hrací 

přístroje umístěné v č. p. 2568 na ulici Zbožská (restaurace Skleník) jsou provozovány přímo na hlavní 

příchozí a příjezdové trase k ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R. A. F. č. p. 1989. Vzhledem k trvalým problémům 

s porušováním nočního klidu, nepořádkem na veřejném prostranství a projevy vandalizmu v návaznosti 

na provoz výše uvedených zařízení navrhuje starosta města rozšíření omezujícího ustanovení na další 

oblast.  

Současně město přistupuje k časovému omezení provozu loterií a jiných podobných her. V neposlední 

řadě město významně mění obsah přechodného ustanovení vyhlášky, a to zkrácením termínu, do kdy lze 

provozovat na vyhrazeném území města loterie a jiné podobné hry, jejichž povolení bylo vydáno před 

účinností této vyhlášky – nově do 30.6.2017. 

Starosta města doporučuje zastupitelstvu města schválit znění vyhlášky s účinností ještě v roce 2016. 

Město tak vyjadřuje významný zájem na tom, aby už v roce 2016 došlo k omezení počtu vydaných 

povolení k provozu VHP na kalendářní rok 2017. Další významné omezení provozu hazardních her na 

území města se očekává s nástupem účinnosti nově přijatých zákonů od 1.1.2017 (zákon č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her a 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, 

ve znění pozdějších předpisů).  

Návrh OZV byl před schvalováním v zastupitelstvu města zaslán ke kontrole pracovníkům oddělení 

dozoru MV ČR. Dne 6.10.2016 město obdrželo výsledek posouzení zákonnosti návrhu této OZV 

a současně právní rozbor návrhu – návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem.  

V tomto okamžiku lze těžko odhadnout ekonomický dopad změn v nové OZV na příjmovou stránku 

rozpočtu. Dochází k dalšímu rozšíření území, kde je provozování loterií a jiných podobných her omezeno 

vyhláškou. Po 30.6.2016 orgány MF ČR zahájí správní řízení o ukončení povolení k provozu VHP 

a jiných herních zařízení, jejichž platnost mohla být až do konce roku 2019.  

Otázka b.  

Kolik výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů bylo povoleno na území města Nymburk 

pro rok 2017? 

Odpověď: 

Město Nymburk pro rok 2017 povolilo 28 výherních hracích přístrojů a nepovolilo žádný videoloterijní 

terminál. Zda byl povolen nějaký videoloterijní terminál Ministerstvem financí ČR nám není známo. 

Otázka c.  

Jaké jsou adresy provozoven, ve kterých bylo povoleno provozování výherních hracích přístrojů 

a videoloterijních terminálů rok 2017? 

Odpověď: 

Herna – Bar RZ, Karla Čapka 2086 (10 ks); 

Herna Magic, Karla Čapka 2086 (1 ks); 

Herna U Kocoura, Kolínská 273 (2 ks); 

Herna – Bowling bar Adéla, Topolová 2206 (2 ks); 

Adéla herna, Topolová 2206 (2 ks); 

Domino, Boleslavská třída 424 (4 ks); 

Herna Restaurace U Kotherů, Mládežnická 2086 (7 ks). 
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Otázka d.  

Kolik bylo v období roku 2016 registrováno případů rušení nočního klidu u každé z těchto provozoven? 

Odpověď: 

V roce 2016 nebyl Městskou policií Nymburk registrován žádný případ porušení nočního klidu u těchto 

provozoven a ani oddělení přestupkových agend Městského úřadu Nymburk v roce 2016 neřešilo žádný 

přestupek týkající se porušení nočního klidu u těchto provozoven. 

Na základě Vašeho přímého požadavku je tato informace zaslána na konkrétní adresu a není využito 

doručení prostřednictvím datové schránky. 

 

 S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Myška 

oprávněná úřední osoba 

vedoucí oddělení přestupkových agend 
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