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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí 
Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Váš dopis č.j./ze dne                                     č.j.                                  Chrastava
Č. j. MV-120767-5/ODK-2011 ze dne 18.03.2016    VED/1516/2015/mc             05.04.2016

Stanovisko města Chrastavy k žádosti Ministerstva vnitra

Město Chrastava obdrželo dne 18.03.2016 písemnost MV ČR pod č.j. MV-120767-5/ODK-
2011  viz http://www.chrastava.com/starosta/3_2011/3_2011_mv_2016.pdf, nazvanou 
„Vyžádání podkladů za účelem posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2011“. 

Město  Chrastava se vyjadřuje k požadovanému takto: 
O postoji k určení míst pro provozování hazardních her v Chrastavě rozhodnul a to zcela 
určitě závazně a nezpochybnitelně pro všechny správní orgány České republiky ÚS ve svém 
nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14.06.2011 viz http://www.chrastava.com/starosta/us_nalez.pdf. 
Požadováním  podkladů za účelem posouzení zákonnosti se dopouští Ministerstvo vnitra 
pokusu o zásadní narušení ústavního systému České republiky, když se takto pokouší 
prolomit ústavní nález a jeho právní sílu.  Město Chrastava se k tomuto pokusu nepřipojí 
(naopak proti němu důrazně protestuje) a proto neposkytne nic z požadovaných podkladů.

Podrobné odůvodnění:     
Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 http://www.chrastava.com/starosta/us_nalez.pdf 
posuzoval OZV města Chrastava č. 5/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány interaktivní videoloterijní terminály viz. http://www.chrastava.cz/2009/vyhl-5-
09.jpg. Ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 nejenže Ústavní soud rozhodnul o platnosti klíčového čl. 
I OZV č. 5/2009  „Interaktivní videoloterijní systémy (dále jen ILV) spadají dle definice 
uvedené v loterijním zákoně mezi výherní hrací přístroje a proto se na ně v plném rozsahu 
vztahuje Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2009 ze dne 31. srpna 2009, o 
stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje“  ale také se 
vyjádřil přímo k uvedení konkrétních míst, kde mohou být přístroje provozovány  a které byly 
uvedeny právě v OZV č. 4/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní 
hrací přístroje  viz   http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vy0904.pdf  v bodě odůvodnění 
nálezu č. 52:
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„Ústavní soud se seznámil i s obsahem vyhlášky č. 4/2009 ze dne 31. 8. 2009, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, na níž čl. I napadené 
vyhlášky odkazuje, a zjistil, že tato vyhláška po obsahové stránce obstojí. Ústavní soud proto 
konstatuje, že rozpor s třetím krokem testu v případě čl. I vyhlášky nezjistil.“

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 ze dne 24. října 2011 o stanovení míst, na kterých mohou 
být provozovány některé sázkové hry a loterie  byla přijata jen z důvodu podrobnějšího 
členění hazardních her v novele loterijního zákona, pro předmětnou věc (stanovení 
konkrétních míst) bylo toto podrobnější členění zcela bez významu. OZV č. 3/2011 včetně 
doplnění OZV č. 8/2011 je prakticky jen sloučením OZV 5/2009 a 4/2009, což nejlépe 
vynikne při přímém srovnání: 
OZV č. 5/2009 http://www.chrastava.com/starosta/vyhl-09-05.pdf (ve znění nálezu Pl. 29/10)   
OZV č. 4/2009 http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vy0904.pdf 
a naproti tomu  
OZV č. 3/2011 http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-11-3.pdf 
OZV č. 8/2011 http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-11-8.pdf  

Ústavní soud jednoznačně a jasně ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 bod odůvodnění č. 52, 
projevil  důvěru ve město Chrastava, když explicitně uvedl, že konkrétní určení míst po 
obsahové stránce obstojí.  Jakékoli zpochybňování této vůle Ústavního soudu tím, že bychom 
měli tato místa pro Ministerstvo vnitra jakkoli zdůvodňovat, aby teprve Ministerstvo vnitra 
posuzovalo zákonnost konkrétního určení míst, je pokusem o zásadní narušení ústavního 
systému České republiky, když se takto Ministerstvo vnitra pokouší prolomit ústavní nález a 
jeho právní sílu.  Město Chrastava se k tomuto pokusu v žádném případě nepřipojí (naopak 
proti němu důrazně protestuje) a proto neposkytne nic z požadovaných podkladů, protože 
v dané věci rozhodnul již jednou provždy Ústavní soud a Ministerstvo vnitra nemá co jeho 
nález  takto přezkoumávat a hodnotit. 

Nad rámec výše uvedeného jen doplňujeme, že Ministerstvo vnitra ve své písemnosti 
argumentuje nálezem Pl. ÚS 56/10 ve věci jiného města, konkrétně Františkových Lázní 
(který se ovšem týkal kasina, které v OZV města Chrastavy není) a přitom absolutně ignoruje 
Pl.  ÚS 29/10, který se týkal nás tj. Chrastavy a navíc MV zcela zamlčelo, že se již jednou 
velmi obsáhle k OZV města Chrastava č. 3/2011 vyjádřilo a to písemností ze dne  07.11.2011 
viz. http://www.chrastava.com/starosta/3_2011/3_2011_mv_2011.pdf , kdy vyhodnotilo celou 
naší OZV č.3/2011 jako souladnou se zákonem a navíc zde uvádí, že byl mj. respektován 
nález Pl. ÚS 56/10 týkající se Františkových Lázní. 

Toto stanovisko města Chrastavy vypracoval starosta města, který zastupuje město navenek.   

Ing. Michael   C a n o v  
starosta města 

Na vědomí: Ústavní soud

2

http://www.chrastava.cz
http://www.chrastava.com/starosta/vyhl-09-05.pdf
http://www.chrastava.com/starosta/vyhl-09-05.pdf
http://www.chrastava.com/starosta/vyhl-09-05.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vy0904.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vy0904.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vy0904.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-11-3.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-11-3.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-11-3.pdf
http://www.chrastava.cz/muinfo/vyhl/vyhl-11-8.pdf
http://www.chrastava.com/starosta/3_2011/3_2011_mv_2011.pdf

		2016-04-05T15:56:03+0200
	Ing. Michael Canov




