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Odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
Oddělení dozoru Liberec 

 
 
 

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky 
 
 

Město:  Chrastava   
 
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2011 ze dne 24. října 2011 
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry 
a loterie a jiné podobné hry (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání: 24.10.2011 
Vyvěšeno na úřední desce: 31.10.2011 (dle informace zveřejněné na 

webových stránkách města) 
Sejmuto z úřední desky: 16.11.2011 (dle informace zveřejněné na 

webových stránkách města)  
Datum účinnosti: 01.01.2012 
 
 
 
Na základě zmocnění: 
Z úvodní věty OZV vyplývá, že OZV byla vydána „… v souladu ustanovením čl. 104 
odst. 3 zákona č.1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Ústava), § 10 písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o obcích) 
a v souladu s § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen loterijní zákon)...“. 
 
Posouzení právního předpisu: 
Při posuzování bylo vycházeno z ustanovení čl. 2 odst. 3, odst. 4, čl. 104 odst. 3,  
Ústavy ČR, čl. 2 odst. 3. čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, z ustanovení 
§ 2, § 17, § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb. o loteri ích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále je „loterijní zákon“ nebo „zákon o loteriích“), 
čl. II odst. 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., 
o loteri ích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, z ustanovení § 10 písm. a) a písm. d), § 12, § 35, § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), byly respektovány nálezy Ústavního soudu 
Pl. ÚS 5/99, Pl. ÚS 45/06 a zejména Pl. ÚS 29/10, Pl. ÚS 56/10 a Pl. ÚS 22/11, byl 
využit Metodický materiál ODK č. 15 - č. 16 k vydání obecně závazné vyhlášky obce 
o loteri ích a jiných podobných hrách.  
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K obsahu právního předpisu: 
 
 
Čl. I 
Základní ustanovení 
 
Článek konstatuje, že „Tato obecně závazná vyhláška stanovuje jednak dle 
§ 10 písm. a) zákona o obcích a jednak dle § 50 odst. 4 loterijního zákona 
v návaznosti na § 10 písm. d) zákona o obcích místa na katastru města Chrastava, 
na kterých mohou být provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) 
a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterijního zákona.“. 
 
Podle § 50 odst. 4 zákona o loteri ích „Obec může stanovit obecně závaznou 
vyhláškou, že sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné 
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 mohou být provozovány pouze na 
místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech 
a v jakém čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her 
zakázáno, nebo úplně zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her 
na celém území obce.“. 
 
Město plně využilo zákonného zmocnění a vymezilo předmět OZV v souladu s tímto 
zmocněním. 
 
Ustanovení je v souladu se zákonem. 
 
 
Čl. II 
Účel vyhlášky 
 
Ustanovení je velmi stručné a zní: „Zajištění veřejného pořádku.“. 
 
Účelem ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích i § 50 odst. 4 loterijního zákona je 
ochrana místních záležitostí veřejného pořádku. Regulací sázkových her a loteri í 
a jiných podobných her vyjmenovaných v čl. I OZV, resp. v § 50 odst. 4 zákona  
o loteri ích, město, v souladu s účelem uvedených zákonů, sleduje ochranu místních 
záležitostí veřejného pořádku.  
 
Ustanovení je v souladu se zákonem. 
 
 
Čl. III 
Určení míst 
 
Článek určuje: “Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné 
podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 loterijního zákona lze provozovat pouze 
na místech na katastru města Chrastava v tomto článku uvedených: 

a) Restaurace „U Plaváčka“ č.e. 29 na stavební parcele č. 824 v k.ú. Chrastava I 
b) Restaurace „U Marušků“ č.p. 293 na stavební parcele č. 7 v K.ú. Chrastava II 
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c) Restaurace „U Jeřice“ č.p. 101 na stavební parcele č. 150 v k.ú. Horní 
Chrastava“. 

 
Určení míst je uvedeno konkrétně, právní jistota adresátů OZV je zachována. Je 
možné připomenout ustanovení § 50 odst. 4 zákona o loteri ích, které od 14.10.2011 
zní: Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že sázkové hry podle  
§ 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 
odst. 3 mohou být provozovány pouze na místech a v čase touto vyhláškou 
určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování 
uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně zakázat provozování 
uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce.“. 
 
Při regulaci na základě výše uvedeného ustanovení je tak možné použít jak samotný 
prvek místa, tak prvek času, příp. jejich kombinaci, není však povinností stanovit 
v OZV jak místo, tak čas. S účinností od 14.10.2011 (novela zákonem č. 300/2011 
Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteri ích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony) již není stanovena podmínka, 
aby se jednalo o místa veřejně přístupná. 
 
Město správně aplikovalo zákonné zmocnění, stanovená místa vymezilo nejen 
číslem popisným či evidenčním a katastrálním území, na kterém se nachází, ale také 
pro větší rozpoznatelnost v terénu také místním názvem Restaurace „U Plaváčka“, 
Restaurace „U Marušků“, Restaurace „U Jeřice“. 
 
Ustanovení je v souladu se zákonem. 
 
 
Čl. IV 
Přechodné ustanovení 
 
Ustanovení konstatuje, že žádné přechodné ustanovení není stanoveno. V textu 
je uveden odkaz na poznámku pod čarou, kde je citováno ustanovení § 43 odst. 1 
loterijního zákona, které zní: 
 
„Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou 
nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou 
podobnou hru povolit, nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo 
povolení vydáno, jsou klamné.“. 
 
Jedná se o informativní ustanovení, poznámka pod čarou není normativní součástí 
právního předpisu města. Jedná se o doslovnou citaci loterijního zákona. 
 
Ustanovení je v souladu se zákonem. 
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Čl. V 
Upozorňující ustanovení 
 
V článku je uvedeno: “Zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku 
se v souladu s čl. 104 odst. 3 Ústavy, dle § 10 odst.. a) zákona o obcích, vztahuje 
i na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50odst. 3 zákona 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, a to 
i do 31. prosince 2014 a tudíž se i na tato povolení, a to i do 31. prosince 2014 tato 
obecně závazná vyhláška vztahuje, a to dle § 10 odst. a) zákona o obcích 
v návaznosti na čl. 104 odst. 3 Ústavy.“. 
 
Text tohoto článku je reakcí na ustanovení čl. II odst. 4 zákona č. 300/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteri ích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který zní: „Na povolení, 
která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, se zmocnění obce 
vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 2014; totéž platí 
pro ustanovení § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
účinném od 1. ledna 2012. Dobu platnosti těchto povolení omezí Ministerstvo financí 
tak, aby jejich platnost skončila nejpozději dnem 31. prosince 2014, budou-li tyto 
loterie a jiné podobné hry provozovány v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce 
nebo v rozporu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění účinném od 1. ledna 2012.“. 
 
Znění tohoto zákonného ustanovení naznačuje snahu eliminovat působení obecně 
závazných vyhlášek vydaných na základě zmocnění uvedeného § 50 odst. 4 (a § 50 
odst. 5) na povolení vydaná podle právní úpravy platné před 1.1.2012.  
 
V této souvislosti je však nezbytné zmínit judikaturu Ústavního soudu v dané oblasti. 
Jedná se zejména o nález Pl. ÚS 29/10 a nález Pl. ÚS 56/10. 
 
V nálezu Pl. ÚS 56/10 ústavní soud vyslovi l názor, že : „Záměr obcí tyto činnosti 
na svém území regulovat se tak z tohoto pohledu jeví jako cíl legitimní. Ústavní soud 
proto uzavírá, že nelze připustit takový výklad podústavních předpisů, který 
by ve svém důsledku vedl k popření ústavně zaručeného práva územních 
samosprávných celků na samosprávu v tom smyslu, že by obce byly zbaveny 
možnosti rozhodovat ve formě obecně závazných vyhlášek o tom, kde 
se mohou na jejím území vyskytovat provozovny loterií a jiných podobných 
her, bez ohledu na to, jaké je jejich vnitřní technické uspořádání. Zda se toto 
oprávnění obcí na úrovni zákonné úpravy bude opírat o zvláštní zákon 
ve smyslu § 10 písm. d) zákona o obcích, či zda se bude opírat o generální 
klauzuli § 10 písm. a) zákona o obcích za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, se již nejeví jako podstatné.“ 
 
Dále pak v tomtéž nálezu Ústavní soud konstatoval, že: „Právo územních 
samosprávných celků na samosprávu je ústavně garantovaným právem (čl. 8 a hlava 
sedmá Ústavy). Ústava sama přímo nevyjmenovává konkrétní oblasti, v nichž 
se právo na územní samosprávu může realizovat, a svěřuje stanovení podrobností 
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zákonu dle čl. 104 odst. 1 Ústavy (takovému, jakým je např. § 10 obecního zřízení), 
to však neznamená, že ústavní garance práva na územní samosprávu se vyčerpává 
formálně pouze stanovením výhrady zákona. Ústavní garance práva na územní 
samosprávu má nepochybně i materiální aspekt; prováděcí zákon nemůže obsah 
ústavně garantovaného práva na územní samosprávu vyprázdnit či fakticky 
eliminovat.“. 
 
Byť výše uvedený nález byl vydán Ústavním soudem před schválením příslušné 
novely zákona o loteri ích, domníváme se, že jeho obsahem jsou natolik zásadní 
vyjádření k základním principů práva na samosprávu, že jejich platnost zůstává 
zachována i při změně zákonné právní úpravy.  
 
Na základě výše uvedeného je nutné učinit závěr, že oblast regulace hazardu 
v místních podmínkách obcí z povahy věci spadá do sféry územní samosprávy 
a územní samosprávné celky nemohou být zcela zbaveny možnosti uplatňovat svou 
politickou vůli podílet se na veřejnoprávní regulaci jevů v těchto oblastech se 
vyskytujících, nemá-li se stát ústavní garance práva na územní samosprávu 
prázdnou proklamací. 
 
Město Chrastava tedy je oprávněno regulovat problematiku sázkových her, loteri í 
a jiných podobný her na základě zmocnění obsaženého § 10 písm. a) zákona 
o obcích, podle kterého: „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 prostranství v obci jsou takové 
činnosti zakázány,“. 

 
Přes vše výše uvedené je ale nutné poznamenat, že kolize ustanovení čl. II odst. 4 
zákona č. 300/2011, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteri ích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
s ústavně zaručeným právem obcí na samosprávu, včetně oprávnění regulovat 
otázky spadající do samostatné působnosti prostřednictvím obecně závazných 
vyhlášek, může vyvolávat v praxi aplikační a interpretační problémy. 
 
V ustanovení se objevuje chyba v psaní, když i z § 10 zákona o obcích je na namísto 
„písm. a)“ uvedeno „odst. a)“. 
 
V textu je dále uveden odkaz na poznámku pod čarou, kde je uvedena proklamace: 
„Loterijní zákon sice v přechodných ustanoveních v čl. II v bodě 4 uvádí, 
že „Na povolení, která byla vydána podle § 2 písm. i), j) a podle § 50 odst. 3 zákona 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném před 1. lednem 2012, 
se zmocnění obce vydávat obecně závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. prosince 
2014“, ale toto ustanovení je protiústavní, resp. týká se pouze zmocnění obcí podle 
§ 10 písm. d) zákona o obcích, ale netýká se a nemůže se týkat zmocnění podle 
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§ 10 písm. a) zákona o obcích v návaznosti na čl. 104 odst. 3 ústavy (viz též nález 
Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 ze dne 7.9.2011).“. 
 
Text této poznámky naznačuje, že město Chrastava si je vědomo existující kolize 
právních úprav a touto cestou se s ní vypořádává, avšak i zde můžeme poukázat 
na obsah judikatury Ústavního soudu, kdy v nálezu Pl. ÚS 29/10 Ústavní soud 
konstatoval, že: „Obecně závazné vyhlášky jako právní předpisy originární povahy 
by proto neměly sloužit jako nosiče vzkazů zastupitelstva obce jiným orgánům 
veřejné moci, ať už je zastupitelstvo motivováno jakýmkoliv úmyslem. Ačkoliv 
je Ústavní soud tradičně vůči legislativní kvalitě obecně závazných vyhlášek 
tolerantnější, apeluje na obce, aby si při jejich tvorbě a formulaci byly výše 
uvedených postulátů vědomy.“. 
 
S ohledem na výše uvedené a při vědomí si možných interpretačních a aplikačních 
problému se domníváme, že město Chrastava je oprávněno regulovat problematiku 
provozování sázkových her a loteri í a jiných podobných her s odkazem 
na ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích.  
 
Zařazení tohoto ustanovení pokládáme za nevhodné. Město není oprávněno 
vykládat zákon, to přísluší pouze nezávislému soudu. Ustanovení není ve své 
podstatě ustanovením upozorňujícím, informativním, ale tenduje k normování 
činnosti Ministerstva financí a dalších orgánů vykonávajících příslušnou agendu 
v přenesené působnosti, které jsou povinny řídit se platným právním řádem, 
aplikovat nálezy Ústavního soudu.  Doporučujeme článek  z OZV vypustit. 
 
Ustanovení je v souladu se zákonem. Bylo shledáno formální pochybení. 
 
 
Čl. VI 
Závěrečná ustanovení  
 
odst. 1  
Článek obsahuje zrušovací ustanovení: „Obecně závazná vyhláška  
č. 2/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 
včetně interaktivních videoloterijních terminálů se zrušuje.“. 
 
Název a číslo zrušované OZV se shoduje s názvem OZV, kterou má oddělení dozoru 
Liberec k dispozici.  
 
Ustanovení je souladu se zákonem. 
 
odst. 2 
V článku je stanovena účinnost dnem 1.1.2012. Z přehledu dokumentů vyvěšených 
na webových stránkách města vyplývá, že OZV byla vyvěšena na úřední desce 
ode dne 31. října 2011 a sejmuta bude dne 16. listopadu 2011. 
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Účinnost je stanovena v souladu s § 12 zákona o obcích, pakliže budou naplněny 
výše uvedené předpoklady. 
 
Ustanovení je souladu se zákonem. 
 
 
 
Závěr:  OZV je v souladu se zákonem. 
 

   Dále byla shledána formální vada, která nezpůsobuje rozpor se zákonem, 
ale vzhledem k uvedené nepřesnosti doporučujeme provést úpravu dle výše 
uvedeného doporučení. Jedná se o Č l. V OZV. 
 
 
Zpracovala: Mgr. Eva Honzáková 
Schválila: PhDr. Mgr. Dana Janečková 
V Liberci dne 7. listopadu 2011   
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