
Hazardní lobby se na nás zlobí! 
Hazardní lobby se na nás zlobí. Tento až banální verš poměrně trefně 
popisuje už několikaměsíční anabázi, při níž město Liberec prochází 
šetřením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS), zda 
na svém území nediskriminuje některé - nepovolené či uzavřené - 
provozovny hazardních her. 
Město totiž od dubna 2018 poměrně přísně hazard reguluje, a to 
aktuálně na úroveň sedmi povolených provozoven, které svou 
adresou splňují podmínky obecně závazné vyhlášky. Podmínky 
přitom kombinují dva faktory: herny se jednak nesmějí nacházet 
uvnitř okruhu 150 metrů od vnější hrany jakéhokoli školského 
zařízení, tj. musejí být od škol vzdáleny nejméně 150 metrů. A za 
druhé zde dochází k odbornému posouzení veřejného zájmu, tedy 
zda se konkrétní adresa nenachází v místech se zvýšeným rizikem 
narušování veřejného pořádku a výskytem rizikových jevů, jako jsou 
asociální a antisociální chování. První posouzení se provádí 
prostřednictvím digitálního proměření, druhé pak vyhodnocují 
zástupci Městské policie Liberec, organizace Advaita, která pracuje s 
cílovou skupinou klientů se závislostmi, a také zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb, sdružených v řídicí pracovní skupinu pro komunitní 
plán. Posouzení adekvátnosti adres je tedy velmi poctivé a robustní. 
A každoročně se opakující. 
Už v roce 2018 prošla naše vyhláška úspěšnou zevrubnou kontrolou 
ministerstva vnitra, zda splňuje všechny podmínky zákonnosti. 
Přesto rok od roku tlak hazardní lobby sílil, v mé kanceláři se střídali 
jejich zástupci včetně doprovodu právníků. Město ale ze svého 
principu nikdy neustoupilo ani o píď, takže se dříve či později musel 
podnět k šetření (rozuměj udání) ÚOHS objevit. Nejde přece o nic 
menšího než obrovské peníze! Jen pro zajímavost, do rozpočtu 
města letos z hazardu přiteče cca 50 miliónů korun. 
V případě šetření ÚOHS - oboustrannou korespondenci jsme zahájili 
již loni v listopadu - zatím nejde o správní řízení, jen o podrobné 
prověřování dodaných informací a podkladů. V dalších týdnech pak 
přejdeme i na projednávání osobní, ústní. V tuto chvíli se ještě nedá 
odhadnout, jak šetření dopadne, tedy zda ÚOHS zahájí správní 
řízení, nebo vše uzavře s konstatováním, že Liberec nikoho 
nediskriminuje. V každém případě jsme přesvědčeni, že naše 
vyhláška je sice nesmlouvavá, ale korektní. A ve prospěch občanů 
města. 
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