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»Jde o neformální sdružení šes-
ti měst, která chtějí společně bojo-
vat proti výherním hracím pří-
strojům, regulovat jejich množství
a dosáhnout změn v legislativě.
Kromě těchto šesti měst víme 
o dalších 40 městech, která mají 
s hazardními hrami problémy 
a uvažují o tom, že by do našeho
sdružení přistoupila,« uvedl sta-
rosta města a senátor Petr Ví-
cha, který v Senátu usiluje 
o legislativní změnu zákona 
o loteriích ve prospěch obcí.

Zakládajícími členy Sdruže-
ní proti hazardu jsou kromě
Bohumína také města Aš, Br-
no, Cheb, Jičín a Velké Meziří-
čí. Sdružení chce dosáhnout
toho, aby ministerstvo financí
respektovalo právo měst a ob-
cí na regulaci hazardních her.
Připravuje společné podání 
ústavní stížnosti proti státu,
který zasahuje do práv obcí na
samosprávu. Pokud stát nebu-
de schopen města vyslyšet,
jsou připravena podat stížnost

pro porušení evropského prá-
va k institucím Evropské unie
a k Evropskému soudu pro lid-
ská práva ve Štrasburku.

Otevřený boj proti automa-
tům vyhlásili bohumínští za-
stupitelé v říj-
nu roku 2005,
kdy jednomy-
slně schválili vyhlášku, která
provoz automatů v konkrét-
ních ulicích ve městě zakazuje.
Zákaz navíc v roce 2006 tři-
krát rozšířili, když se dozvěděli
o možném vzniku dalších he-
ren a i nadále jsou připraveni
proti automatům bojovat. 
V případě, že by se herny chtě-
ly přestěhovat z centra do o-
krajových částí města, rozšíří
zastupitelé vyhlášku a půjdou
se zákazem za nimi.

»Vyhráno ale nemáme, při
kontrole jsme zjistili, že některé
herny namísto přístrojů, které
jsme zakázali vyhláškou, provo-
zují tzv. videoterminály, jejichž
provoz nepovoluje město, ale mi-

nisterstvo financí. Může za to
stávající legislativa, která je neú-
plná. Nepamatuje na technicky
nové typy výherních přístrojů,
protože dříve neexistovaly. Kvůli
této mezeře v zákoně ale nelze za-
sahovat do práv obcí, které mají
pravomoci výherní přístroje ome-
zit svou vyhláškou. Když jsme se
pracovníků ministerstva financí
ptali na to, proč nás vzhledem 

k naší vyhlášce 
o povolení video-
terminálů v Bo-

humíně neinformovali, sdělili
nám, že podle nového výkladu
právníků už nemusejí brát města,
která mají vyhlášku o zákazu
provozování, jako účastníka říze-
ní. To se nám nelíbí, protože zpo-
čátku ministerstvo respektovalo
naši vyhlášku a byli jsme účastní-
ky řízení v povolování těchto pří-
strojů. Mohli jsme podávat roz-
klady k ministerstvu financí, 
že nesouhlasíme s povolením
těchto nových typů hazardních
her, a uspěli jsme,« sdělil Petr
Vícha.

Město zjistilo, že minister-
stvo financí v průběhu února 
v Bohumíně povolilo 21 video-
terminálů v restauračních za-

Zastupitelé města bojují proti hazardu
řízeních v centru. Proto požá-
dalo ministerstvo o kopie je-
jich povolení pro provozování
nových typů přístrojů, u kte-
rých nebyl Bohumín účastní-
kem řízení.

Před zákazem v Bohumíně
fungovalo 144 automatů, te�
jejich počet klesl na 27 povo-
lených přístrojů. Provozovate-
lé na ulicích se zákazem už ne-
mohou získat povolení k pro-
vozování automatů za starých
podmínek. Příjmy města tak
klesnou zhruba o 5 milionů
korun. 

»Ztrátu z provozu heren rádi
oželíme. Do automatů totiž naši
občané vložili ročně desetkrát to-
lik. Navíc chceme chránit veřejný
pořádek, klid v okolí bydlících ob-
čanů a ztížit lidem zneužívání so-
ciálních dávek, protože z našich
zkušeností víme, že jejich velká
část končí jinde než v potravi-
nách a v oblečení pro děti.
Gamblerství, závislost a s tím
související trestnou činnost, kte-
rou si hráči opatřují finance pro
svou vášeň, podporovat nechce-
me«, dodal Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Zastupitelé města už několik let bojují proti hazardu a vý-
herním automatům. Odmítavý postoj vůči hazardním hrám
potvrdili na svém březnovém zasedání, kdy schválili členství
města ve Sdružení měst a obcí proti hazardu.

aktuálně

▲ V této podobě obdrží uživatel informaci služby E-info do své
e-mailové schránky.

Během této doby bylo roze-
sláno více než 1,5 milionu
e-mailů a přes půl milionu
SMS zpráv. Svým uživatelům
nabízí E-info 33 kategorií, ve
kterých jsou nejfrekventova-
nější například kategorie in-
formující o odstávkách vody,
plynu a elektřiny, novinky 
z radnice, dopravní uzavírky
nebo tiskové zprávy. Služba
má již 1040 uživatelů, jejich

průměrný věk je 37 let. Mezi
nejčerstvější novinky v kate-
goriích patří akce pro rodiče
malých dětí, dotazy novinářů 
a aktuality. 

Máte-li také zájem bezplat-
ně získávat i další informace,
použijte webové stránky města
www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce zpravodajství, E-info. Po za-
registrování začne služba okam-
žitě fungovat. (frk)

Služba E-info je tady pro vás už plných pět let
Informace prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv rozesí-

lá již pět let služba E-info, kterou 1.3.2002 zavedla radnice
jako jeden ze svých četných informačních nástrojů.


