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Obecně Závazná vyhláška
č.

5/2012

k omezení propagace hraní některých
sázkových her, loterií a jiných podobných her

O stanovení opatření

svém Zasedání dne 13. 12. 2012 usneslo
usnesením č. 12 10 06 07 vydat V souladu S ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 Odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve Znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláškaˇ“):
Zastupitelstvo statutámího města Děčín se na

Článek 1
Předmět a cíl úpravy
1)

Předmětem

2)

Cílem

3

Tato Vyhláška se nevZtahu'e
na reklamu šířenou na veře`ně
J
J
D řístu P n y'ch místech mimo
provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního
v
ˇ,
ˇ
zarizeni znzeneho podle Zvlastmho pravnıho predpisu".

vyhlášky je stanovení opatření k omezení propagace hraní některých
sázkových her, loterii a jiných podobných her.
této

vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně
nevyzrálých osob před důsledky plynoucími Z účasti na některých sázkových hrách,
loteriích a jiných podobných hrách a předcházení záporných jevů spojených S hraním
některých sázkových her, loterii a jiných podobných her, které ve Svých důsledcích
mohou vést k narušování veřejného pořádkuı.
této
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Článek 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)

Sázkovou hrou,

loterii a jinou podobnou hrou pouze ty, které jsou uvedeny V
§ 2 písm.
a n) a v § 50 Odst. 3 Zákona č. 202/1990 Sb., O loteriích ajiných hrách,
ve Znění pozdějších předpisů.
e), g), i), 1),

m)

b) propagaci:
tji řešení tzv. předpoli - nález Ústavního Soudu PI. ÚS
13/09 Ze dne 25.01.2011 (cit: „..samo O sobě
provozování hostinské činnosti veřejný pořádek nenarušuje, avšak tuto činnost je možno v určitých lokalitách
považovat Za,,předpo1í*` vytvářející předpoklady pro narušovàm' veřejného pořádku ...`“),
'
Zákon Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebnímu řádu (Stavební Zákon), ve Znění pozdějších
'

předpisů,

l.

2.

reklama; na sázkové hry, loterie ajiné podobné hry a
všeobecná podpora a oslavování hraní sázkové hry, loterie a jiné podobne hry
vyjádřená slovně. graﬁcky nebo zvukem, kterou jinak nelze označit za reklamu

Článek 3

Stanovení omezujících opatření a pravidel pro označení provozoven
1)

V Zastavěném

území městaą se zakazuje propagace sázkových her. loterii a jinych
podobných her, vyjma vnitřních prostor provozoven, ve kterých jsou provozovaný
sázkové hry,

loterie

a jine' podobne' hry (dálejen „zprovozovna“).

2) Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu provozovny:
a)

výlohy, vstupy, okna ajiné otvory musí být technicky zabezpečený tak, aby nebylo
umožněno nahlížet do vnitřku provozovny, popř. do místnosti, kde jsou
provozovány Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (např. zajištěním jejich
neprůhlednosti),
v

názvu provozovny je dovoleno pouzit slovo „herna“ nebo „kasino_,
pokud provozovna Splňuje podmínky zvláštního zákona pro takové oznaceni

b) pri oznaceni
..

_.
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„

tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních Zákonůá,
c)

,

označení názvu provozovny nesmí být pojato jako reklama; zakázáno je zejmena
blikající nebo Svítící označení názvu provozovny,

d) na vnějším plásti budovy, ve které se nachází provozovna, nesmí byt umıstena
žádná zařízení, která jsou spojena se Sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou
nebo na ni odkazující, zejména taková zařízení, která informují o stavu hry a vyšı

nožné výhry.

3)

Na provozovny,

ve kterých provoz sázkových her, loterii a jiných podobných her tvorı
doplňkovou činnoSt7. se nevztahuje odst. 2 písm. a) tohoto článku; provozovanı
sázkové hry, loterie nebo jiné podobné hry však nesmí být viditelné zverejneho

prostranství.

§ 1 odst. 2 a 3 Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a O změně a doplnění Zákona č. 468/1991 Sb o
provozování rozhlasového a televizních vysílání, ve znění pozdějších předpisů
4
§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve Zněnı
pozdějších předpisů; územní plán statutárního města Děčín.
např. § 17 Zákona č. 202/ 1990 Sb., o loteriích ajiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
např. § 7 odst. 3 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodni zákoník ve znění pozdějších předpisů;
§ 17 odst. 7 zakona c
455/1991 Sb., 0 živnostenském podnikání (Živnostenský Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.
tj. pohostinská zařízení a další místa splňující Zvláštní provozní režim
dle § 17 zákona odst. 10 zakona č
202/1990 Sb., o loteriích ajiných podobných hrách. ve Znění pozdějších předpisů.

2

Článek 4
Přechodné ustanovení
'ˇ

Provozovatelé provozoven, ve kterých J'S Ou provozovány Sázkové hry , lote rıe a Jıne podobne
hry, jsou povinni uvést Své provozovny do souladu S článkem 3 odst. 2 této vyhlášky do
'

„

ˇ

31. brezna20l3.

Článek 5

Učìnnost

Tato vyhláška nab ývá účinnosti

dnem

ledna 2013.
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Potvrzení o době vyvěšené na úřední desc e:

Vyvěšeno na úřední desku dne
Sejmuto Z úřední desky dne:
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Pavel Sinko v.r.
náměstek primátora
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