Obecně závazná vyhláška obce Ondřejov č. 1/2012
o provozování loterií a jiných sázkových her v obci Ondřejov
Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 2. 7. 2012 podle ustanovení § 50 odst.
4 zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích v platném znění obecně závaznou vyhlášku o provozování loterií
a jiných sázkových her v obci Ondřejov.

Čl. 1
Na celém území obce Ondřejov je zakázáno provozování sázkových her podle následujících
ustanovení zákona 202/1990 Sb. o loteriích v platném znění:
§ 2 písm. e) (sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených
výherních hracích přístrojů),
§ 2 písm. g) (sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů),
§ 2 písm. i), sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech),
§ 2 písm. l), sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení
centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou,
místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních
videoloterních terminálů),
§ 2 písm. m) (turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není
předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci platí vklad
(sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle
podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat v
mobilních hernách (kasinech). Tyto hry jsou uskutečňovány 1. jako stolní hry, při nichž sázející
hrají jeden proti druhému na hracích stolech na základě povolení podle písmene i), nebo 2.
prostřednictvím zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet,
interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních hracích přístrojů),
§ 2 písm. n) (sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je
elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými herními
místy obsluhovanými sázejícími),
loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) (loterie a jiné podobné hry provozované pomocí
technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu)
a loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 (jiné loterie povolované ministerstvem financí).

Čl. 2
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Ondřejov č. 2/2007 ve znění vyhl. 5/2011.
Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. 7. 2012
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