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Hazard rok poté 

 
Ústí nad Orlicí, 3. únor 2016 - Je tomu více než rok, co v Ústí nad Orlicí začala platit obecně závazná 

vyhláška č. 4/2014, která stanovila zákaz provozování hazardu na území města. Zapsaný spolek SPOUSTI si 

vyžádal potřebné informace od Městského úřadu a 22. 12. 2015 prošel všechny stávající herny na území 

města s cílem zaznamenat hlavní změny, které se za první rok platnosti vyhlášky ve městě udály. Ve většině 

heren byl zaznamenán shodný popřípadě nižší počet výherních zařízení, než uváděla veřejná databáze 

Ministerstva financí ČR a lze tak konstatovat, že vyhláška je dodržována a přístroje z Ústí nad Orlicí skutečně 

pomalu mizí. Ke dni 31. 1. 2016 by na území města mělo být pouze 110 herních zařízení (cca 1 automat na 

130 obyvatel), což je oproti 11. 8. 2014 pokles o 39%. Referendum smysl mělo! 

V srpnu roku 2014 vydala tajemnice města JUDr. Eva Kalousková v Ústeckých listech zprávu, ve které uvádí, 

že na území města bylo k 11. 8. 2014 12 provozoven, ve kterých bylo 180 herních zařízení, z toho 20 

povolených městem a 160 Ministerstvem financí (cca 1 automat na 80 obyvatel). Následně zastupitelstvo 

města 8. 9. 2014 na svém 24 zasedání vyhlásilo první místní referendum na území města Ústí nad Orlicí. 

Referendum proběhlo o měsíc později v termínu obecních voleb, tedy 10. a 11. 10. 2014. Výsledky 

referenda naplnily podmínku závaznosti (pro zákaz se vyslovilo více než 25% oprávněných voličů), nicméně 

již nenaplnily podmínku platnosti (volební účast nedosáhla hranice 35%). Pro naplnění této podmínky však 

chybělo pouhých 67 hlasů. Nicméně i tak zastupitelstvo města na svém druhém zasedání zastupitelstva 15. 

12. 2014 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014, kterou stanovilo zákaz provozování loterií a jiných 

podobných her na celém území města Ústí nad Orlicí, a která vstoupila v platnost 1. 1. 2015. 

Tato vyhláška nicméně stanovila: „… že na území města lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné 

hry, ale pouze ty, které byly povoleny před dnem nabytí platnosti této vyhlášky a to nejdéle do doby 

platnosti vydaného povolení.“ Spolek SPOUSTI proto zajímalo, zda je tato vyhláška dodržována, zda dochází 

k postupnému snižování počtu výherních automatů na území města a jaký je jejich aktuální počet. Jelikož 

město tyto informace samo nezveřejňuje, obrátili jsme se na něj dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím s žádostí o jejich poskytnutí. Po opakované žádosti jsme byli vyrozuměni, že všechny 

přístroje, kterým bylo povolení uděleno Městským úřadem Ústí nad Orlicí, skončily k 31. 12. 2014. Od 1. 1. 

2015 jsou tak všechny přístroje na území města povoleny pouze Ministerstvem financí ČR. Podle jediné 

veřejně dostupné databáze Ministerstva financí, bylo k 31. 12. 2015 na území města Ústí nad Orlicí 

povoleno 122 herních zařízení a to v 10 provozovnách. Jelikož jsme byli Finanční správou upozorněni, že 

tato databáze je značně nepřesná, rozhodli jsme se pro vlastní průzkum. Těsně před Štědrým dnem jsme 

tak prošli všechny adresy ze zmíněné databáze, kde měly být povolené herní zařízení a získaly tak tato 

zjištění: na území města Ústí nad Orlicí bylo k 22. 12. 2015 pouze 8 provozoven (na adrese Třebovská 119 

jsou nově potraviny a na adrese T. G. Masaryka 127 jsou oděvy), kde se nacházelo 115 herních zařízení. Ve 

většině heren byl zaznamenán shodný popřípadě nižší počet výherních zařízení, než uváděla veřejná 

databáze Ministerstva financí ČR a lze tak konstatovat, že vyhláška je dodržována a přístroje z Ústí nad 

Orlicí skutečně pomalu mizí. Ke dni 31. 1. 2016 by už na území města mělo být pouze 110 herních zařízení 

(cca 1 automat na 130 obyvatel), což je oproti 11. 8. 2014 pokles o 39%. Referendum smysl mělo! 
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Přehled povolených technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu za celou Českou republiku 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/prehled-povolenych-

zarizeni/2015/informativni-prehled-povolenych-zarizeni-23611 

 

Robert Osman – tel. 739 434 012 
SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí 
Na Štěpnici 1272 
562 03 Ústí nad Orlicí 
info@spousti.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOUSTI - Spolek pro organické Ústí 

Základním cílem SPOUSTI je informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad Orlicí 

a jeho okolí. Sdružení organizuje kulturně-společenské akce (např. MFF Jeden svět) a podporuje veřejně 

prospěšné aktivity iniciované jak členy sdružení, tak i jinými subjekty (např. charita, vzdělávací semináře, 

výstavy apod.). Dlouhodobým cílem sdružení je přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu o rozvoj 

kvalitního kulturního a společenského života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Sdružení vzniklo v roce 2009. Více 

na www.spousti.cz 

http://www.spousti.cz/
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/prehled-povolenych-zarizeni/2015/informativni-prehled-povolenych-zarizeni-23611
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/loterie-a-sazkove-hry/prehled-povolenych-zarizeni/2015/informativni-prehled-povolenych-zarizeni-23611
mailto:info@spousti.cz
http://www.spousti.cz/jedensvet
http://www.spousti.cz/
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Obr. 1 Podíl oprávněných voličů, kteří se vyslovili pro zrušení hazardu (volební okrsky) 

 

Obr. 2 Volební účast a počet povolených herních zařízení dle veřejné databáze MF ČR (22. 12. 2015) 
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