Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 25/2016 ze dne 23. 5. 2016
Informace k OZV č. 10/2012 a OZV č. 3/2013.
Vyřizoval Odbor organizační – 1) 27.5.2016 - odkaz
2) 7.6.2016 - odesláno elektronickou poštou
Text odpovědi
1) Magistrátu městu Karviná byla jako povinnému subjektu dne 23. května 2016 doručena Vaše
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se omezení hazardu v Karviné.
V souladu s Vaší žádostí a s § 6 zákona dovolujeme si Vám sdělit, že požadované informace k bodu
č. 1 žádosti jsou zveřejněny a jsou Vám dostupné na webových stránkách statutárního města Karviná:
Hlasování členů ZM č. 18 ze dne 04.12.2012 – schválení OZV č. 10/2012:
http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/hlasovani_seznam/hlasovani_detail?id
Zasedani=1207&idHlasovani=18
Hlasování členů ZM č. 22 dne 30.04.2013 – schválení OZV č. 3/2013 resp. změna OZV č. 10/2012:
http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/hlasovani_seznam/hlasovani_detail?id
Zasedani=1303&idHlasovani=22
Pokud jde o předkladatele, tak dle zákona o obcích a dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Karviné
připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce rada obce. Tyto dva konkrétní materiály zpracoval
Odbor organizační ve spolupráci s Odborem ekonomickým.
Na ostatní položené otázky budou informace poskytnuty v souladu se zákonem.
2) Navazujeme tímto na náš „Odkaz na již zveřejněné informace“ pod č.j. MMK/089643/2016 ze dne
27.5.2016, a v souladu s Vaší žádostí, na základě vyjádření Odboru ekonomického Magistrátu města
Karviné, sdělujeme následující:
1. Předkladatelem OZV č. 10/2012 byl Odbor organizační, který ve spolupráci s Odborem
ekonomickým zpracoval novou OZV, ve které byly na návrh Odboru dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra ČR vypuštěny v čl. 4 OZV sporné podmínky pro provozování výherních
zařízení a nově bylo stanoveno, kdo provádí kontrolu dodržování OZV a také sankcionování
porušení této OZV (viz Zápis 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne
04.12.2012).
Pozn. 1 - 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.

Předkladatelem OZV č. 3/2012 byl Odbor organizační, oddělení právní a kontrolní. Hlavním
důvodem předložení vyhlášky bylo zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na území
statutárního města Karviné a reakce na legislativní změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, kdy došlo ke zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. Navrhovaná obecně
závazná vyhláška stanovila místa, na nichž mohou být provozované 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 (viz Zápis 10. zasedání Zastupitelstva města Karviné
konaného dne 31.1.2012).
Pozn. 2 – přijetí OZV č. 10/2012 (resp. OZV č. 3/2012) 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 MFČR. Všichni provozovatelé, jež se zavázali dodržovat podmínky
stanovené Deklarací, mohli nadále provozovat výherní zařízení na území SMK. Dosavadní místa
provozoven „spolupracujících“ provozovatelů (na základě podepsané Deklarace) byla zahrnuta
do seznamu míst, na nichž je provozování loterií a podobných her povoleno (vymezených
přílohou č. 1 předmětné OZV).
2. Povolení byla vydávána (správními orgány MMK a MFČR) všem provozovatelům
za kumulativního splnění podmínek stanovených zákonem o loteriích a předmětnou OZV
č. 10/2012.
3. Předmětnou OZV byla stanovena místa, na kterých lze provozovat výherní zařízení - do přílohy
OZV vymezující „povolená“ místa byla zahrnuta místa provozovatelů, kteří se uzavřením
Deklarací zavázali dodržovat stanovené podmínky – viz pozn. č. 2 k bodu 1.
4. Příjmy z loterií v období 2010 – 2015:
období příjem v Kč
2010
20 804 960
2011
21 460 369
2012
39 173 288
2013
53 497 797
2014
53 925 966
2015
60 483 887
Příjmy z loterií jsou jedním z druhů příjmů na straně zdrojů rozpočtu města, kdy část těchto
příjmů je jedním ze zdrojů Fondu primátora města Karviné, který je určen zejména k financování
rozvoje sportu a tělovýchovy, projektů sociálních, zdravotních, ekologických a kulturních nebo
jinak veřejně prospěšných, a dále také na obnovu kulturních a technických památek a objektů
památkového zájmu.
5. Předkladatelem změny OZV č. 10/2012 provedené OZV č. 3/2013 byl Odbor organizační
ve spolupráci s Odborem ekonomickým na základě žádosti provozovatele o provedení změny
místa provozovny.

