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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.09.2017

Žádost o udělení souhlasu s provozem kasina (společnost SLOT Group, a.s.)
a souhlasu s provozováním živých her (společnost Paradise Casino Admiral,
a.s.)
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
příloha č_1_žádost společnosti SLOT Group, a.s
příloha č_2_žádost Paradise Casino Admiral
příloha č_3_pravidla_RMB

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
žádost společnosti SLOT Group, a.s. o udělení povolení pro provoz
kasina na adrese Masarykova 430/25, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
bere na vědomí
žádost společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. o povolení umístění
herního prostoru k provozování živé hry v kasinu na adrese Brno,
Křenová 52/1 (Casino ADMIRAL), která tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
nesouhlasí
s provozováním hazardních her (živých her) na adrese Masarykova
430/25, a to s ohledem na skutečnost, že adresa Masarykova 430/25
spadá do vyloučených oblastí (centrální část historického jádra
města)dle bodu 3 Pravidel statutárního města Brna pro vymezení
lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být
povoleno provozování hazardních her schválených RMB dne 14.2.2017
usnesením č. R7/102,
nesouhlasí
s provozováním hazardních her (živých her) v kasinu na adrese
Křenová 52/1, a to s ohledem na skutečnost, že adresa Křenová 52/1
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spadá do vyloučených oblastí (tzv. sociálně vyloučené lokality) dle
bodu 3 Pravidel statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které
je možné zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování
hazardních her schválených RMB dne 14.2.2017 usnesením č. R7/102,
nesouhlasí
se zařazením adres Masarykova 430/25 a Křenová 52/1 do OZV
statutárního města Brna č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních
her,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení Odbor rozpočtu
a financování MMB a
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatele.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložena k projednání žádost společnosti SLOT Group,
a.s. o zařazení adresy Masarykova 430/25 do OZV statutárního města
Brna č. 12/2017, tj. žádost o souhlas s provozem hazardních her
(živých her) na uvedené adrese. S ohledem na usnesení ZMČ/2017/21/10
přijatém na 21. zasedání ZMČ BS konaném dne 3.5.2017 a dle Pravidel
statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit
mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her
schválených RMB dne 14.2.2017 usnesením č. R7/102 (dále jen
"Pravidla")není možné souhlasit se zařazením adresy Masarykova
430/25 mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních
her na území města Brna.
S ohledem na bod 3 odrážka druhá Pravidel nelze živé hry provozovat
v centrální části historického jádra města, vymezené zónou s omezenou
možností
individuální
automobilové
dopravy
(pěší
zóna,
zóna
s dopravním omezením - jedná se o ulice uvnitř okruhu vymezeného
ulicemi Benešova, Divadelní, Rooseveltova, Moravské nám., Joštova,
Husova, Nádražní - přičemž na tyto vymezující ulice se zákaz
nevztahuje).
S ohledem na to, že adresa Masarykova 230/25 spadá do této vymezené
zóny, v souladu s Pravidly nelze doporučit udělení souhlasu MČ BS
a zařadit uvedenou adresu do OZV č. 12/2017, o regulaci provozu
hazardních her.
Dále je předložena k projednání žádost společnosti Paradise Casino
Admiral, a.s. o povolení umístění herního prostoru k provozování živé
hry v kasinu na adrese Brno, Křenová 52/1 (Casino ADMIRAL). S ohledem
na skutečnost, že adresa Křenová je uvedena v příloze Pravidel
jakožto ulice spadající do tzv. sociálně vyloučené lokality (bod 3
odrážka první Pravidel), nelze doporučit udělení souhlasu MČ BS
a zařadit uvedenou adresu do OZV č. 12/2017, o regulaci provozu
hazardních her.
Vzhledem k tomu, že žádosti obou společností byly doručeny též na
MMB, ze strany MMB byli žadatelé informováni, že v souladu s Pravidly
navrhované adresy nelze do OZV zařadit.
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Stanoviska dotčených orgánů:
 152. RMČ BS projednala dne 4.9.2017 s výsledkem:
RMČ/2017/152/82 Žádost o povolení umístění herního prostoru v Casinu
Admiral, Křenová 52/1
RMČ BS na 152. schůzi, konané dne 04.09.2017,
bere na vědomí
žádost společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. o povolení umístění
herního prostoru k provozování živé hry v kasinu na adrese Brno,
Křenová 52/1 (Casino ADMIRAL), která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit s provozováním hazardních her (živých her)
v kasinu na adrese Křenová 52/1, a to s ohledem na skutečnost, že
adresa Křenová 52/1 spadá do vyloučených oblastí (tzv. sociálně
vyloučené lokality) dle bodu 3 Pravidel statutárního města Brna pro
vymezení lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může
být povoleno provozování hazardních her schválených RMB dne
14.2.2017 usnesením č. R7/102,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se zařazením adresy Křenová 52/1 do OZV
statutárního města Brna č. 12/2017, o regulaci provozu hazardních
her,
ukládá
OPO ÚMČ BS materiál předložit na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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 147. RMČ BS konaná dne 24.7.2017 projednala s výsledkem:
Usnesení

RMČ/2017/147/56 Žádost o udělení povolení na provoz kasina
- společnost SLOT Group, a.s.

RMČ BS na 147. schůzi, konané dne 24.07.2017,
bere na vědomí
žádost společnosti SLOT Group, a.s. o udělení povolení pro provoz
kasina na adrese Masarykova 430/25, která tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit s provozováním hazardních her (živých her) na
adrese Masarykova 430/25, a to s ohledem na skutečnost, že adresa
Masarykova 430/25 spadá do vyloučených oblastí dle bodu 3 Pravidel
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statutárního města Brna pro vymezení lokalit, které je možné zařadit
mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her
schválených RMB dne 14.2.2017 usnesením č. R7/102 a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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 21. ZMČ BS projednalo dne 3.5.2017 s výsledkem:

Usnesení

ZMČ/2017/21/10 Provozování hazardních her na území MČ Brno-střed

ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017,
bere na vědomí
žádost společnosti Czech Casinos a.s. o nové projednání souhlasu
s provozováním živých her na území městské části, která tvoří
přílohu č. 1,
bere na vědomí
žádost společnosti Paradise Casino Admiral, a.s. o vyslovení
souhlasu s provozem živých her na ulici Křenová 52/1 (Casino
ADMIRAL), která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
souhlasí
s provozováním živých her na území městské části Brno-střed za
podmínek, stanovených Pravidly statutárního města Brna pro vymezení
lokalit, které je možné zařadit mezi místa, na nichž může být
povoleno provozování hazardních her, schválenými Radou města Brna
14.2.2017, a za předpokladu, že o zařazení konkrétních lokalit
(adres), na nichž může být povoleno umístění herního prostoru pro
provozování živých her rozhoduje ZMB formou jejich uvedení v obecně
závazné vyhlášce o regulaci hazardních her po předchozím schválení
příslušného ZMČ,
ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení Odbor rozpočtu
a financování MMB a
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ukládá
OPO ÚMČ BS informovat o přijatém usnesení žadatele.
Termín:
ihned
Hlasování: 26 pro, 4 proti, 5 zdržel se, 8 nehlasoval
Usnesení k bodu 10 bylo přijato.
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Pravidla statutárního města Brna (dále jen město) pro vymezení lokalit, které je možné
zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno provozování hazardních her
Zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen zákon) umožňuje v § 12 obcím vydat
obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj
malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně
závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování
těchto hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na
celém území obce zcela zakázáno.
V souladu s dlouhodobě prezentovaným přístupem města k provozování hazardních her,
stanovila Rada města Brna následující Pravidla pro vymezení lokalit, které je možné v obecně
závazné vyhlášce statutárního města Brna zařadit mezi místa, na nichž může být povoleno
provozování hazardních her, resp. umístění herního prostoru dle zákona.
1. Typy hazardních her
- na celém území města nesmí být provozovány hazardní hry formou technických her
podle § 42 zákona; tento typ hazardních her považuje město, na základě výročních
zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR,
z hlediska hodnot, k jejichž ochraně je obecně závazná vyhláška o regulaci provozu
hazardních her určena, za nejrizikovější (extrémně vysoké riziko závislosti a s tím
související negativní sociální dopady včetně zvýšené kriminality),
- na území města lze, při dodržení níže uvedených podmínek, provozovat ostatní hry,
které zákon obcím umožňuje regulovat, tedy bingo podle § 39 zákona, živé hry podle
§ 57 zákona a turnaje malého rozsahu podle § 64 zákona (dále souhrnně jen živé hry).
2. Souhlas městské části
- živé hry lze provozovat pouze na území městských částí, jejichž zastupitelstvo vysloví
souhlas s provozování živých her na území městské části za podmínek, stanovených
v těchto Pravidlech.
3. Vyloučené oblasti
- živé hry nelze provozovat v tzv. sociálně vyloučených lokalitách, definovaných
analýzou Magistrátu města Brna, Odboru sociální péče z roku 2012 (seznam ulic,
spadajících do sociálně vyloučených lokalit, je uveden v příloze Pravidel);
provozování živých her je vyloučeno v celých ulicích, zařazených do sociálně
vyloučené lokality, včetně rohových budov a budov s více vchody z různých ulic,
- živé hry nelze provozovat v centrální části historického jádra města, vymezené zónou
s omezenou možností individuální automobilové dopravy (pěší zóna, zóna
s dopravním omezením – jedná se o ulice uvnitř okruhu vymezeného ulicemi
Benešova, Divadelní, Rooseveltova, Moravské nám., Joštova, Husova, Nádražní –
přičemž na tyto vymezující ulice se zákaz nevztahuje).
4. Chráněné budovy
provozování živých her (umístění herního prostoru) nelze povolit v sousedství tzv.
chráněných budov, kterými jsou:
- školy a školská zařízení
- zařízení sociálních služeb
- významná zdravotnická zařízení, zejména nemocnice, polikliniky, zdravotnická
zařízení zaměřená na péči o děti a léčení závislostí
- kostely a církevní zařízení
přičemž v budovách do vzdálenosti 50 m od chráněných budov nelze provozování živých her
povolit v žádném případě, v budovách ve vzdálenosti od 50 m do 100 m od chráněné budovy
lze provozování živých her povolit pouze při zohlednění místních poměrů – zejména

pohledových (vyloučení přímého výhledu na herní prostor z chráněné budovy) a přístupových
(při přístupu k chráněné budově není nutná chůze kolem herního prostoru, herní prostor není
přímo u nejbližších zastávek MHD v obou směrech nebo nejbližšího parkoviště, mezi
budovami je neschůdná přírodní nebo stavební překážka – např. vodní tok, komunikace,
kterou nelze přecházet apod.); měření vzdáleností bude prováděno vzdušnou čarou
z mapových podkladů od nejbližších vzájemných bodů chráněné budovy a budovy, v níž má
být umístěn herní prostor.
5. Projednání žádostí
Při splnění výše uvedených podmínek budou do návrhu obecně závazné vyhlášky zařazena na
základě žádosti provozovatele živé hry konkrétní místa (adresy), na nichž lze povolit umístění
herního prostoru dle zákona; obecně závazná vyhláška bude novelizována 1x ročně, vždy
s účinností od 1. 1. následujícího roku; žádosti, doručené do 31. 8. příslušného roku, budou
předloženy k projednání Zastupitelstvu města Brna na jeho zasedání v prosinci téhož roku;
žádosti doručené po 31. 8. příslušného roku budou předloženy na zasedání Zastupitelstva
města Brna v prosinci následujícího roku.
6. Zařazení lokality
O zařazení konkrétní lokality (adresy) mezi místa, na nichž může být povoleno umístění
herního prostoru pro provozování živých her, rozhoduje Zastupitelstvo města Brna formou
jejich uvedení v obecně závazné vyhlášce o regulaci hazardních her.
Tato Pravidla byla schválena Radou města Brna dne 14. 02. 2017

Příloha Pravidel – ulice spadající do sociálně vyloučených lokalit
Anenská
Bratislavská
Cejl
Cyrilská
Dačického
Dornych
Dukelská třída
Francouzská
Hálkova
Hvězdová
Hybešova
Jana Svobody
Konopná
Kopečná
Körnerova
Koželužská
Krokova
Křenová
Křídlovická
Křižíkova
Kuldova
Leitnerova
Lidická
Lieberzeitova
Markéty Kuncové
Masná
Milady Horákové
Mlýnská
Mostecká
Nám. Republiky
Nováčkova
Plotní
Plynárenská
Podnásepní
Přadlácká
Příční
Přízová
Rosická
Rotalova
Rumiště
Soudní
Spolková
Staňkova
Stará
Stavební
Šámalova
Špitálka
Štěpánská
Václavská
Vlhká
Vranovská
Zvonařka

