Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 48/2016 ze dne 16. 9. 2016
Informace o finanční podpoře fotbalu ze strany městských společností, městském fotbalovém
stadionu, regulaci tvrdého hazardu.
Vyřizoval Odbor organizační – informace zaslány na emailovou adresu dne 29. 9. 2016
Vzhledem k rozsáhlosti poskytnutých informací jsou přílohy k dispozici na oddělení právním
a kontrolním Odboru organizačního.
Text odpovědi
V souladu s Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 15. 9. 2016, k jednotlivým bodům,
na základě podkladů příslušných odborů magistrátu města Karviné, sdělujeme následující:
Finanční podpora fotbalu ze strany městských společností
K bodu 1‐3. Poskytování finančních příspěvků BYTservisem‐služby, spol. s r.o., IČ 47670860"
a Technickými službami Karviná, a.s. IČ 65138082 nenáleží do působnosti města, o poskytování
finančních příspěvků město nemá informace ani o nich nerozhoduje a statutární město Karviná se na
této činnosti žádným způsobem nepodílí – viz naše sdělení č.j. MMK/151172/2016 ze dne 23.9.2016.
Městský fotbalový stadion
K bodu 4 – Jakou celkovou částku město investovalo do projektu rekonstrukce Městského fotbalového
stadionu v Karviné‐Ráji v prvních 2 etapách a kdy se rozhodlo o zařazení tohoto investičního projektu
do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)?
K zařazení projektu do IPRM došlo na základě Změnového formuláře č. 2 ze dne 14.4.2010
a Změnového formuláře č. 3 ze dne 14.6.2010. Vše bylo následně schváleno v rámci Roční monitorovací
zprávy za rok 2010, která byla projednána na jednání Zastupitelstva dne 26.4.2011.
Celková náklady na stavbu I, II (částka vč. DPH)
Celková náklady na stavbu I, II (částka bez DPH)
Celkové výdaje za stavbu I, II hrazené SMK (částka vč. DPH)

277 307 536,74
229 179 782,42
207 097 551,01

K bodu 5 ‐ Výše finančních prostředků v letech 2010‐2015 na správu Městského fotbalového stadionu
– viz příloha (výdaje MFS).
K bodu 6 – Poskytlo Statutární město Karviná finanční prostředky na rekonstrukci stadionu Kovona,
která proběhla v roce 2012?
SMK finanční prostředky na výše uvedenou rekonstrukci neposkytlo.
K bodu 7 – viz příloha (smlouva o nájmu, dodatek č. 1,2,3,4,5,6, usnesení 4851).
Regulace tvrdého hazardu
K bodu 8 ‐ Hlavním důvodem schválení Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č.
10/2012 bylo zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na území statutárního města Karviné, kdy

vyhláška stanovila místa, na nichž mohou být provozovány loterie dle zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích, ve znění pozdějších předpisů a dále stanovila i podmínky, za nichž mohou být tyto loterie
provozovány.
Přijetí Obecně závazné vyhlášky č. 10/2012 (resp. OZV č. 3/2012 viz pozn. níže) předcházela jednání s
provozovateli (v součinnosti s majiteli a nájemci), která vedla k uzavření Deklarace, a kdy podpisem
této se provozovatelé zavázali k dodržování podmínek provozu heren na území města Karviné
(zavedení kamerových systémů v hernách, bez vnějších reklam a jackpotu atd.). Z textu Deklarace
vyplývá, že provozovatelé heren vnímají svou činnost jako společensky rizikovou a zavazují se upravit
provozování svých heren tak, aby splnili požadavek společenské odpovědnosti vůči veřejnosti. Jednání
s provozovateli byla vedena v prvním pololetí roku 2011 s tím, že osloveni byli v tu dobu „aktivní“
provozovatelé VHP (evidovaná povolení vydaná Magistrátem města Karviné) a dále se také k Deklaraci
hlásili někteří provozovatelé technických zařízení povolovaných Ministerstvem financí ČR. Všichni
provozovatelé, jež se zavázali dodržovat podmínky stanovené Deklarací, mohli nadále provozovat
výherní zařízení na území města Karviné. Dosavadní místa provozoven „spolupracujících“
provozovatelů (na základě podepsané Deklarace) byla zahrnuta do seznamu míst, na nichž je
provozování loterií a podobných her povoleno (jsou vymezena v příloze č. 1 předmětné OZV).
pozn. ‐ OZV č. 10/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu byla
zrušena OZV č.3/2012 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu a o
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 12/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, která jako první
určila místa, na kterých lze provozovat výherní zařízení
K bodu 9 ‐ Text „Deklarace“ viz přílohy (Deklarace provozovatelé provozující VHP, Deklarace
provozovatelé provozující loterie).
K bodu 10 ‐ Aktuálně, ke dni 20. 9. 2016, je na území města Karviné povoleno provozování 151 ks
výherních hracích přístrojů ve 36 provozovnách, které provozuje celkem 14 provozovatelů.
Seznam provozovatelů výherních hracích přístrojů na území města Karviné v roce 2016:
AUTO GAMES, a.s.
CORONA CZ a.s.
JALUS a.s.
Jaron Group, a.s.
LEVEL Group, a.s.
NET and GAMES a.s.
NIKO‐S a.s.
ORIO group a.s.
POOL servis, a.s.
PRAGUE BOWL a.s.
SLOT Group, a.s.
Štístko, a.s.
TRIO‐BOPP GAME a.s.
3E PROJEKT, a.s.

Přehled míst (provozoven), na kterých bylo Magistrátem města Karviné povoleno provozování
výherních hracích přístrojů v aktuálním roce 2016:
provozovna

čp.

ulice

část obce

Bufet U Míše

bez čp.

U hl. nádraží ČD

Karviná‐Fryštát

Restaurace Mašinka

695/7

Nádražní

Karviná‐Fryštát

Restaurace Orava

169/31

Fryštátská

Karviná‐Fryštát

San Marco

129/12

K. Sliwky

Karviná‐Fryštát

Bar Cobra Fiat

2868/33a

Slovenská

Karviná‐Hranice

SEVERKA

2848/2

Flemingova

Karviná‐Hranice

Herna Gaston

2911/44

Slovenská

Karviná‐Hranice

Herna Permon

2977/3

br. Veverkových

Karviná‐Hranice

Herna SMEČ

2983/14a

Einsteinova

Karviná‐Hranice

Tipgames

2873/5a

Mendelova

Karviná‐Hranice

Restaurace Permon

2977/3

br. Veverkových

Karviná‐Hranice

STAR ARENA

2233/28

tř. Těreškovové

Karviná‐Mizerov

Melounek 2

2298/18

Centrum

Karviná‐Mizerov

Melounek 3

2226/22c

tř. Těreškovové

Karviná‐Mizerov

Melounek 4

2394/2e

Rudé armády

Karviná‐Mizerov

Pivní bar Pasáž

2218/11

Majakovského

Karviná‐Mizerov

Country Club

1824/17b

U Bažantnice

Karviná‐Nové Město

Hadys

1441/17

Makarenkova

Karviná‐Nové Město

Herna Hrádek

bez čp.

Ruská parc. č. 617/1

Karviná‐Nové Město

Herna Sport bar

1404/14

nám. Budovatelů

Karviná‐Nové Město

603 SPORT BAR

2416/1

Nedbalova

Karviná‐Nové Město

Hospůdka

1366/64

tř. Osvobození

Karviná‐Nové Město

Korso

1830/49b

tř. Osvobození

Karviná‐Nové Město

Kriváň

1574/17

Čapkova

Karviná‐Nové Město

Na Růžku

1443/2

Zakladatelská

Karviná‐Nové Město

Praha

607/5

Palackého

Karviná‐Nové Město

Restaurace Penalta

1677/29

tř. Osvobození

Karviná‐Nové Město

Bar Riviéra

716/5

Dačického

Karviná‐Ráj

Bar U Čmeláka

471/36

Školská

Karviná‐Ráj

Herna 107

837/48c

Kosmonautů

Karviná‐Ráj

Herna bar Bavarie

878/10a

Borovského

Karviná‐Ráj

Melounek 1

836/34

Borovského

Karviná‐Ráj

Pivní bar Las Vegas

1431/12a

Borovského

Karviná‐Ráj

Pivnice Duha

846/4

Olbrachtova

Karviná‐Ráj

Restaurace Skleník

510/41a

Božkova

Karviná‐Ráj

U Havíře

799/58

Kosmonautů

Karviná‐Ráj

Přílohy
1. Výdaje MFS
2 – 9 ‐ smlouva o nájmu, dodatek č. 1,2,3,4,5,6, usnesení 4851
10. Deklarace provozovatelé provozující VHP
11. Deklarace provozovatelé provozující loterie

