Metodický materiál

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazných vyhlášek regulujících provozování
některých hazardních her na území obce
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 8:
„Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.“

•

ustanovení čl. 100 odst. 1:
„Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo
na samosprávu.“

•

ustanovení čl. 104 odst. 1:
„Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem.“

•

ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen
při zachování základních práv a svobod.“
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může 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 prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) 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,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 1:
„Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou
působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena
správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné
působnosti obce svěří zákon.

•

ustanovení § 35 odst. 2:
„Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“

•

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“

•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“
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Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 44 odst. 1:
„Zastupitelstvo hlavního města Prahy může v mezích samostatné působnosti
hlavního města Prahy vydávat obecně závazné vyhlášky.“

•

ustanovení § 44 odst. 3:
„Povinnosti může hlavní město Praha ukládat v samostatné působnosti jen obecně
závaznou vyhláškou:
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména lze stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze nebo by mohly
být v rozporu s dobrými mravy anebo z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví
a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou
určených, popřípadě stanovit, že na určitých veřejně přístupných místech v hlavním
městě Praze jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně13) (dále jen "veřejná
zeleň") a k užívání zařízení hlavního města Prahy nebo městské části,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 16:
„1) Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří spravování záležitostí,
které jsou v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, pokud nejde o výkon
přenesené působnosti hlavního města Prahy nebo úkoly, které jsou zvláštními
zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy.
2) Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří záležitosti, které do její
samosprávy svěří zvláštní nebo tento zákon, nebo které jsou zvláštními zákony
svěřeny obcím nebo krajům.
3) Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří zejména záležitosti
uvedené v § 59 a 68. Hlavní město Praha v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví,
dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
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4) Hlavní město Praha se při výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy
řídí zákony a jinými právními předpisy.“

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:
•

ustanovení § 1:
„Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování,
opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování
hazardních her.“

•

ustanovení § 3 odst. 1:
„Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž
návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti
náhoda nebo neznámá okolnost.“

•

ustanovení § 5:
„Provozováním hazardní hry se rozumí vykonávání činností spočívajících
v uskutečňování hazardní hry se záměrem dosažení zisku, zejména příjem sázek
a vkladů do hazardní hry, výplata výhry, další činnosti organizačního, finančního
a technického charakteru související s uvedením hazardní hry do provozu se
zajištěním vlastního provozu, jakož i činnosti potřebné pro ukončení a vypořádání
hazardní hry.“
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•

ustanovení § 12 odst. 1:
„Obec může na základě jiného zákona1 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.“

•

ustanovení § 39 odst. 1:
„Bingo je hazardní hra, u níž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného
vzorce na sázkovém tiketu, který sázející vyplní na základě postupného losování
čísel, a při níž není předem určen počet sázejících ani výše herní jistiny.“

§ 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
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•

ustanovení § 42 odst. 1:
„Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení
přímo obsluhovaného sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra,
elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky.“

•

ustanovení § 57 odst. 1 a 2:
„Při živé hře sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů,
ani by byl předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry.“
„Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje,
a hra v kostky.“

•

ustanovení § 64 odst. 1:
„Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet
účastníků hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní
hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin.“

•

ustanovení § 138 odst. 2:
„Obecně závazné vyhlášky vydané podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za obecně
závazné vyhlášky vydané podle § 12.“

Zpracováno k datu: 1. září 2016
Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
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