
  

 

M Ě S T O     B Í L I N A  
 

Obecně závazná vyhláška č. 10/2015 
 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  
 
Zastupitelstvo města Bílina se na svém zasedání dne 17. prosince 2015 usnesením č. 356 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Preambule 
 

(1) Město uznává společenskou a zábavní funkci sázkových her, loterií a jiných podobných her 

(dále jen „loterie“). Město si je však zároveň vědomo negativních jevů spojených 

s provozováním loterií. Město dále zohledňuje, že úplný zákaz provozování loterií na území 

města není v současné době možný vzhledem k ekonomické situaci města. Dále si je město 

vědomo zkušeností z jiných měst (např. Praha, Liberec, Kroměříž, Otrokovice), že úplný zákaz 

provozování loterií by představoval reálné riziko vzniku nelegálních provozoven loterií, které 

představují závažné a nekontrolovatelné riziko pro město. Na základě uvedených úvah se město 

rozhodlo, že provozování loterií na území města umožní, ale pouze v omezené míře.  
 

(2) Město si je plně vědomo, že zvolený způsob regulace provozování loterií na území města 

musí být založen na obecných nediskriminačních zásadách a musí být rovněž v souladu se 

zásadami hospodářské soutěže, jak byly formulovány ve stanovisku Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) k regulaci provozu loterií a jiných podobných her ze 

dne 01.09.2014 a v právním výkladu Ministerstva vnitra ČR k obecně závazným vyhláškám 

regulujícím provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce 

ze dne 21.04.2015. Dále jsou proto vysvětlena pravidla, na základě nichž je založena regulace 

obsažená ve vyhlášce. Město je přitom přesvědčeno, že zvolená podoba regulace naplňuje 

princip proporcionality, tedy že zvolená míra regulace je přiměřená konkrétním místním 

podmínkám, nepůsobí diskriminačně a tedy ani nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je 

nezbytné k dosažení cíle vyhlášky. 

 

(3) Vyhláška předně vychází z předpokladu, že stanovením adresných míst, v nichž mohou být 

provozovny loterií umístěny, nemůže dojít k narušení hospodářské soutěže při provozování 

loterií. Provozovatelé provozoven, v nichž mohou být loterie umístěny, jsou odlišní od vlastních 

provozovatelů loterií. Vyhláška přitom nestanoví, kteří konkrétní provozovatelé loterií mohou 

na území města loterie provozovat. Vyhláška je tak ve vztahu k provozovatelům loterií neutrální 

a nediskriminační. Jednotliví provozovatelé loterií mají i nadále možnost soutěžit o umístění a 

provozování svých loterií na adresných místech povolených vyhláškou. Tím dochází k 

zachování konkurenčního prostředí umožňujícího též vstup nových soutěžitelů. Tento postup je 

jednak plně v souladu se závěry Ústavního soudu ČR ve věcech Pl. ÚS 22/11 (město Kladno) a 

Pl. ÚS 56/10 (město Františkovy Lázně). Dále je plně v souladu s právním výkladem 

Ministerstva vnitra ČR ze dne 21. 04. 2015, v němž bylo doporučeno, aby nebyl regulován počet 

technických zařízení na jednu provozovnu, stejně jako se stanoviskem ÚOHS ze dne 01. 09. 

2014, které požaduje nediskriminaci stávajících soutěžitelů, kteří na trhu již působí, jakož i 

těch, kteří by na něj zamýšleli vstoupit. 



 

 

 

(4) Pokud jde o počet adresných míst, v nichž mohou být provozovny loterií umístěny, byl 

stanoven na čtyři provozovny. Dle přesvědčení města jde o maximální možný počet, který je pro 

město, s ohledem na veřejný pořádek, dobré mravy a možné negativní sociální dopady 

provozování loterií na území města, udržitelný. Město v této souvislosti zohlednilo vlastní 

předchozí zkušenosti z regulace loterií, zkušenosti z jiných měst s obdobnou velikostí, sociálním 

složením obyvatelstva, jakož i obdobnými sociálními problémy a mírou kriminality. Dále město 

vycházelo z oficiálních diskuzí k právní úpravě regulace loterií, v nichž se v minulosti 

uvažovalo o omezení počtu provozoven loterií dle počtu obyvatelstva. Tento názor se objevil i 

v prvním návrhu zákona o hazardních hrách (§ 57), který povoloval jednu provozovnu loterií 

na každých 5.000 obyvatel obce. Město se rozhodlo, s přihlédnutím k současné situaci 

a místním poměrům ve městě, pro povolení jedné provozovny loterií na každých 4.000 obyvatel. 

 

(5) Při určení, v kterých částech města se mají konkrétní adresná místa, v nichž mohou být 

provozovny loterií umístěny, nacházet, se pak město řídilo následujícími kritérii: 

 

a. Provozovny loterií by se neměly nacházet v částech města s vysokou mírou kriminality, 

sociálně vyloučených oblastech a v oblastech, v nichž byly v minulosti časté stížnosti na 

problémy způsobené provozováním loterií (např. panelové sídliště na Teplickém 

předměstí). 

b. Provozovny loterií by se neměly nacházet ani v těch částech města, v nichž to bude 

v rozporu s jejich charakterem, např. v klidných rezidenčních lokalitách, ve kterých by 

přítomnost provozovny loterií byla rušícím elementem (např. Žižkovo údolí, Bezovka, 

Kyselka), jakož i v částech města, v nichž v minulosti nebyla umístěna žádná 

provozovna loterií (např. Žižkovo údolí, Bezovka, PP II.). 

c. Provozovny loterií by neměly být všechny umístěny v jedné části města (např. v centru), 

aby se případné negativní dopady spojené s provozováním těchto provozoven 

nekumulovaly v jednom místě. Zároveň by ale každá provozovna loterií neměla být 

umístěna v jiné části města, neboť je pak pro město náročné kontrolovat řádnost 

fungování těchto provozoven. 

d. Na základě těchto kritérií město dospělo k závěru, že by dvě provozovny loterií měly být 

umístěny v centru města a dvě na sídlišti Za Chlumem.  

e. Co se týče centra města, rozhodlo se město povolit provozování loterií v oblasti 

ohraničené ulicemi Bílinská, Pivovarská, Wolkerova a Břežánská, a to včetně těchto 

ulic. Při určování této lokality vzalo město v potaz zejména relativní stabilitu a klidnost 

této lokality, charakter městské památkové zóny, blízkost služebny Městské policie 

Bílina a v neposlední řadě také relativní vzdálenost od hlavních historických památek 

města. Ve snaze co nejméně narušit charakter historického jádra města se město 

rozhodlo další rozšiřování povolené oblasti v rámci městského centra odmítnout. To 

platí zejména pro Mírové náměstí, okolí městské hradby, okolí kostela sv. Petra a Pavla 

nebo zámku. Nad rámec již uvedených důvodů byly, s přihlédnutím k judikatuře 

Ústavního soudu ve věci město Kladno (Pl. ÚS 22/11), blízkost kostela a v minulosti 

časté porušování veřejného pořádku důvodem pro vyloučení ulic Komenského, 

Seifertova a Zámecká. 

f. Sídliště Za Chlumem ohraničené ulicemi Sídliště Za Chlumem a Litoměřická bylo 

vybráno z toho důvodu, že jde o relativně stabilní a bezpečnou lokality v porovnání se 

zbytkem města, a zároveň má s přítomností provozoven loterií dlouhodobou 

bezproblémovou zkušenost. 

 

(6) Výběr konkrétních adresných míst v rámci částí města vybraných dle předchozího bodu se 



 

 

pak řídil následujícími kritérii: 

 

a. Vyloučena jsou místa, v nichž jsou nebo byly umístěny provozovny, ve kterých 

v posledních pěti letech došlo ze strany provozovatele k prokazatelnému zaviněnému 

porušení buď předpisů města, nebo obecně závazných právních předpisů v souvislosti 

s provozováním loterií.  

b. Z hlediska bezpečnosti musí jít o místa, v nichž se nachází provozovny monitorované 

městským kamerovým systémem a/nebo vybavené vlastním bezpečnostním kamerovým 

systémem. Dvě z vybraných adresných míst se přitom nachází v bezprostřední blízkosti 

služebny Městské policie Bílina, další dvě jsou od této služebny vzdáleny cca 1 km. Tato 

kombinace je podstatná pro naplnění požadavku zachování bezpečnosti a zákonnosti 

v samotných provozovnách a jejich okolí (např. otevírání na zazvonění, kamerový 

systém s nahráváním a uchováváním dat na delší dobu, na vyžádání předání nahrávky 

či jiné podklady PČR i MP, tlačítko nouze, oddělené prostory herny od barové části). 

c. Provozovny, které se na uvažovaných místech nachází, musí dále splňovat základní 

estetické a hygienické požadavky. 

d. Na základě uvedených kritérií byla nakonec vybrána čtyři adresná místa jednoznačně 

splňující uvedená kritéria, ve kterých se nachází provozovny vyhovující zmíněným 

požadavkům města. Jedná se přitom o provozovny, s nimiž má město dlouhodobě 

pozitivní zkušenosti. Tyto provozovny dlouhodobě důsledně dodržují stanovené předpisy 

a v minulosti aktivně spolupracovaly s městem na odstranění negativních jevů 

spojených s provozováním loterií, o čemž svědčí např. jimi navržený Kodex chování 

provozovatelů výherních zařízení.    

 

(7) Z důvodu nastavení pravidel pro umisťování loterií na území města, která budou neutrální 

a nediskriminační povahy vůči všem soutěžitelům, zveřejnilo město návrh této vyhlášky 

s dostatečným předstihem a zohlednilo všechny relevantní argumenty týkající se tohoto návrhu 

v konečné podobě vyhlášky. Snahou města bylo, plně v souladu se stanoviskem ÚOHS, 

nastavení dostatečně určitých a nediskriminačních pravidel, která budou předem známá a 

přezkoumatelná. 

 

 

Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 

 

1. Předmětem této vyhlášky je stanovení takových míst na území města Bíliny, v nichž mohou 

být provozovny loterií umístěny.  

 

2. Cílem této vyhlášky je umožnit provozovat loterie v přiměřené míře a na nejvhodnějších 

místech ve městě Bílina, a to jak z pohledu ochrany osob účastnících se loterie, tak i z pohledu 

ochrany osob neúčastnících se loterie. 

 

 

 

Článek 2 

Místa 

 

1. Provozování loterií podle § 2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a podle § 50 odst. 3 zákona o 

loteriích je povoleno pouze na adresách uvedených v příloze této vyhlášky. 

 



 

 

Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií 

a jiných podobných her ze dne 24.09.2015. 

 

Článek 4 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 01.01.2016. 

 

 

 

 

 
 

.......................................... .......................................... .......................................... 

Oldřich Bubeníček v. r. 

starosta 

Mgr. Veronika Horová v. r. 

1. místostarostka 

Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r. 

2. místostarostka 

 

 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  28.12.2015 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  12.01.2016 



 

 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií 

a jiných podobných her 

 

Seznam míst dle článku 2 vyhlášky: 

  
1. ul. Želivského, č. p. 67/6; 

2. ul. Sídliště Za Chlumem, č. p. 896; 

3. ul. Sídliště Za Chlumem, č. p. 821; 

4. ul. Wolkerova, č. p. 75/5. 

 


