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Zápis z 8c. zasedání Zastupitelstva města Židlochovic, konaného dne 12. prosince 2011 v 18:00 
hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ, ul. Nádražní 750 v Židlochovicích 
 
Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu bylo v 18:05 hodin přítomno 10 členů Zastupitelstva 
města Židlochovic (dále jen ZM).  
 
Omluven: Ing. Jan Vitula, Lenka Brázdová, Mgr. Petr Francán, PhDr. Jitka Sýkorová, MVDr. Pavel Forejtek 
Neomluven:  
 
A/ Úvod 
Zasedání zahájil v 18:05 hodin starosta Vlastimil Helma a oznámil, že podle prezenční listiny je zasedání 
schopné usnášení. 
 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je pracovnice MěÚ Gabriela Motlíčková. 
 
B/ Volba ověřovatelů zápisu 
  
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8c/0.1 ZM volí:  
za ověřovatele zápisu Růženu Strašákovou a Jana Šotnara. 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
C/ Program 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
Návrh usnesení: 
 
8c/0.2 ZM schvaluje: 
program jednání ZM č. 2 
 
8c/1 Zahájení 
8c/2 Rozprava občanů 
8c/3 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2011, kterou se zakazuje provozování sázkových 

her, loterií a jiných podobných her na území města Židlochovice 
8c/4 Rozprava občanů 
8c/5 Rozprava zastupitelů 
8c/6 Závěr 
 
Hlasování: 10 pro 
 0 zdržel 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
D/ Dále bylo konstatováno, že zápis z 8b. zasedání ZM byl řádně ověřen Ing. Ivo Janebou a PhDr. Jitkou 
Sýkorovou, byl vyložen k nahlédnutí a nebyly proti němu podány námitky. Lze tedy považovat zápis za 
schválený. Připomínky a dotazy z minulého zasedání byly zodpovězeny na místě. 
 
K bodu 
8c/2 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
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K bodu 
8c/3 Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2011, kterou se zakazuje 

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města 
Židlochovice 

Předkladatel: Vlastimil Helma, starosta města Židlochovic 
popis: příloha č. 8c/3 
 
Diskuse: 15 diskusních příspěvků 
 
Ing. Králová 
přednesla důvodovou zprávu a podala vysvětlení k projednávané vyhlášce. Výherní hrací přístroje povoluje 
obec, výherní terminály Ministerstvo financí, na jejich počet pak nemá obec žádný vliv a ani výtěžek 
terminálů nejde do obce. Průlomem je nález Ústavního soudu k obecně závazným vyhláškám obcí Chrastava, 
Františkovy Lázně a Kladno, které vydaly vyhlášky omezující hrací terminály už v roce 2009. Letos na podzim 
rozhodl Ústavní soud o tom, že tyto vyhlášky jsou v pořádku, a že obec může taková hrací zařízení na svém 
území omezit. Obce tak mohou zakázat veškerý hazard na svém území. Následně je Ministerstvo financí 
povinno zrušit všechna povolení pro hazardní přístroje, která do té doby vydalo. Navrhuje proto přijetí této 
vyhlášky ještě letos.  
Ing. Janeba 
Schvalovaná vyhláška má platit od 1.1.2012, nebylo by lepší schválit její platnost už v letošním roce? 
P. Helma 
cituje informace ze Svazu měst a obcí České republiky  „Pro odvod daně z loterií je odvodovým obdobím 
kalendářní rok. Pokud by předpis nebyl účinný od 1. ledna 2012 a odvodové období by nezačalo tímto 
datem, pak by se odvod mohl vybírat až z následujícího odvodového období, tedy od začátku roku 2013. Při 
jednání na plénu Senátu ČR by měl být načten pozměňovací návrh právě Ústavněprávního výboru, který pro 
rok 2012 odvodové období pro odvody z loterií upravuje a váže je na účinnost zákona. Vzhledem ke 
skutečnosti, že na vyúčtování roku 2011 se bude vztahovat dosavadní legislativa, „dobro“ rozdělované 
loterními společnostmi stejně v roce 2012 nezmizí. Zároveň však již dojde k aplikaci nových ustanovení 
(zálohy, ale také zrušení místního poplatku).“ Dále doplňuje informací z měsíčníku Moravské hospodářství – 
ke zdanění hazardu mělo podle původních plánů dojít od ledna 2012, již teď je však jasné, že tomu tak 
nebude. V poslanecké sněmovně byl ve třetím čtení navzdory deklarované koaliční dohodě schválen 
nevýhodný pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který dělí výnos z hazardu na třetiny mezi obce, stát a 
neziskový sektor. Tento pozměňovací návrh také ruší místní poplatek ta výherní hrací přístroj a koncový 
interaktivní videoloterijní terminál. Obce tak v roce 2012 zřejmě neobdrží z loterijního průmyslu žádné 
finanční prostředky, neboť odvod není stanoven zálohově. 
JUDr. Čermáková 
Tahle vyhláška je zkonzultována s Ministerstvem vnitra, a to jak s pracovištěm v Brně tak s pracovištěm 
v Praze, které si v tomto případě vyžádalo poslední slovo. Podle jejich stanoviska je potřeba, aby v této naší 
vyhlášce byl odkaz na příslušné paragrafy z  vycházející novely, které upřesňují co to vůbec ty výherní hrací 
zařízení jsou, že to jsou i ta koncová zařízení videoloterijních hracích terminálů. To začne platit až 1.1.2012, 
a proto ta naše schvalovaná vyhláška musí mít účinnost 1.1.2012, abychom postihli i ta koncová zařízení 
videoloterijních hracích terminálů. 
Ing. Králová 
se domnívá, že se můžeme opřít o rozhodnutí Ústavního soudu, který už tato hrací zařízení postavil na 
rovinu. 
JUDr. Čermáková 
Ano, ale pokud Ministerstvo vnitra zastává tento názor a jsou to ti, kteří budou vyhlášku schvalovat, je lepší 
respektovat jejich výklad. 
Ing. Janeba 
Vnímám dva termíny, datum vydání a datum účinnost vyhlášky, máme data skutečně správně? 
JUDr. Čermáková 
Jde o to, jestli bude Ministerstvo financí postupovat jinak pokud je vyhláška schválena v prosinci nebo lednu, 
domnívá se, že postup by měl být totožný, a to zrušit vydaná povolení.  
MUDr. Wendsche 
je překvapen stanoviskem politiků, která řeší jen to, kdo dostane z hazardu peníze. Zamýšlí se nad tím, zda 
automaty zcela zakázat nebo jen omezit. On osobně je pro úplný zákaz, ale aby toto stanovisko nebylo příliš 
radikální, zda je jen neomezit, kolik dělá příjem v rozpočtu města?  
Ing. Kafková 
V roce 2006 byl příjem z automatů asi 1,5 mil. Kč, pak asi 700 tis., letos je výnos vyšší - vybíráme i za 
terminály a je to asi 1 mil. Kč. První část příjmu je za známky, druhá jsou odvody z výher/proher, ten je 
necelých 200 tis. Kč. 
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Ing. Chocholáč 
Kdyby měl být navrhovaný příjem 70% byla by to pro obec asi jaká částka? 
P. Helma  
Je to asi 2x190 tis.  
MUDr. Wendsche  
Na jedné straně musíme řešit mravnost, na druhé peníze, život už je takový, domnívá se, že střední cesta by 
nebyla špatná. 
Mgr. Šenkyřík 
Peníze do obce důležité jsou, ale jakou mají tyto peníze povahu, co je za nimi. Váže se na ně spoustu 
kriminálních činů, je pro plošné zrušení. 
P. Helma 
souhlasí s tímto názorem.  
 
Návrh usnesení: 
 
8c/3.1 ZM vydává: 
Obecně závaznou vyhláška města Židlochovice č. 3/2011, kterou se zakazuje provozování 
sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Židlochovice. 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 10 pro 
 0 zdrželo 
 0 proti 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 
8c/4 Rozprava občanů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
8c/5 Rozprava zastupitelů 
 
Diskuse: 0 diskusních příspěvků 
 
K bodu 
8c/6 Závěr 
 
Zasedání ukončeno v 18:30 hod. 
 
 
Přílohu tohoto zápisu tvoří: 
- projednávané materiály dle programu zasedání 
 
Starosta Vlastimil Helma  ........................................................  
 
 
Ověřovatelé Jan Šotnar  ........................................................  
 
 
 Růžena Strašáková  ........................................................  
 
V Židlochovicích dne  
 


