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Vážená paní radní,
obracíme se na Vás v souvislosti s novelou obecně závažné vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se
stanoví opatření k omezení jejich propagace, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl.
m. Prahy. V uplynulém roce jste v dopise z 23. dubna 2019 vyzvala starostky a starosty městských
částí, aby Vám ve věci regulace provozování hazardních her na území hl. m. Prahy sdělili, zda jim
stávající regulace hazardu v jednotlivých městských částech vyhovuje, nebo zda by uvítali v této
oblasti změny.
Vzhledem k tomu, že jsme ke konci roku 2019 získali srovnání s předchozím rokem, z něhož je
v provozovnách, ve kterých zůstává povolena jak živá hra, tak technická hra, zřejmý nárůst počtu
povolení pro technické hry, dovolujeme si tímto vyslovit požadavek, aby provozování technické
hry dle § 42 a násl. zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, bylo na celém území MČ Praha 1
zakázáno.
Důvodem k výše uvedenému požadavku je skutečnost, že hazard, a zvláště pak jeho podoba
technické hry, má devastující dopad jak na samotné hráče, tak na jejich rodiny. V závislosti na hře
si gambleři velmi často peníze obstarávají závažnými trestnými činy. Čím dál častěji se v České
republice rovněž setkáváme se závislostí na hazardu i u malých dětí, které jsou navíc ohroženy
alkoholem a drogami. Jsme přesvědčeni o tom, že zrušením technické hry na území MČ Praha 1
dojde k omezení sociálně patologických jevů souvisejících s provozováním hazardních her a bude
posílena ochrana veřejného pořádku a vytvoření příznivějších životních podmínek pro obyvatele
a návštěvníky MČ Praha 1.
Vážená paní radní,
pevně věříme, že náš požadavek zapracujete do připravené novely výše zmíněné obecně závazné
vyhlášky, čímž docílíme, aby výše uvedené negativní jevy spojené s hazardem byly na území MČ
Praha 1 co největší míře omezeny.
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