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4.03 Výzva Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci obecně závazné vyhlášky 
 
Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová 
                    vedoucí ekonomického odboru  
 
Odůvodnění 
Dne 4. března 2019 nabylo právní moci rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(dále jen „ÚOHS“) ze dne 12. února 2019 (č. j. ÚOHS-R0118/2018/HS-04267/310/BMa), kterým bylo 
rozhodováno o rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. června 2018 ve věci porušení ustanovení § 
19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně hospodářské soutěže“). Předmětným rozhodnutím 
předsedy ÚOHS bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí ÚOHS o tom, že město Varnsdorf vydáním 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her, porušilo zákaz stanovený v ustanovení § 19a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně hospodářské 
soutěže, čímž narušilo bez objektivně ospravedlnitelných důvodů hospodářskou soutěž, a za což mu 
byla uložena pokuta. 
 
Na základě od ÚOHS zaslané informace se dne 25. března 2019 uskutečnilo ústní jednání zástupců 
Ministerstva vnitra se zástupci města Varnsdorf, na kterém bylo ze strany zástupců města sděleno, že 
město připravuje novou obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardních her, kterou by byla obecně 
závazná vyhláška města Varnsdorf č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, zrušena, a kterou město plánuje vydat nejpozději do 30. června 2019. Nicméně město 
Varnsdorf bylo upozorněno, že s ohledem na pravomocné rozhodnutí ÚOHS přistoupí Ministerstvo 
vnitra k uplatnění svých dozorových kompetencí. 
 
Dne 16.4.2019 byla doručena městu Varnsdorf výzva Č. j. MV-143717-26/ODK-2012, kterou 
Ministerstvo vnitra vyzývá město Varnsdorf, aby do 60 dnů od doručení této výzvy zjednalo nápravu 
obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her. 
Nápravu nezákonnosti obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 4/2012, o regulaci provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her, navrhuje Ministerstvo vnitra zjednat zrušením 
předmětné obecně závazné vyhlášky. 
 
Ministerstvo vnitra město Varnsdorf žádá, aby tato výzva byla projednána na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva města Varnsdorf a na tomto zasedání zastupitelstvo rozhodlo o zjednání nápravy 
nezákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her, případně výslovně rozhodlo, že se s touto výzvou neztotožňuje a tuto svou vůli 
vyjádřilo ve svém rozhodnutí. 
 
Ve věci byl podán návrhu na odklad vykonatelnosti pokuty, která byla městu udělena uvedeným 
rozhodnutím ÚOHS, a to k Celnímu úřadu Jihomoravského kraje. Jelikož byl tento návrh zamítnut, 
pokuta byla ze strany města Varnsdorf uhrazena. V případě, že bude město v soudním řízení úspěšné, 
bude pokuta zcela nebo zčásti vrácena. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo bere na vědomí výzvu Ministerstvo vnitra k zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky 
města Varnsdorf č. 4/2012 a ukládá starostovi města, aby zajistil předložení návrhu nové obecně 
závazné vyhlášky města Varnsdorf k regulaci loterií. 
 


