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Průběh projednávání bodu: 

Ing. Galnor 
Prohlášení o vzdání se práv je jeden z dokumentů, předkládaný také zastupitelstvu, zabývající se 

pokračováním procesu, stanoveného dohodou o společném postupu mezi akcionáři, MVV a města 
Liberec, co se týče společného podniku Teplárna Liberec. Byly předkládány dva dokumenty: 
prohlášení o vzdání se práv a dohoda o dobrovolném příspěvku, což je dokument, kterým by přešel 
majetek města, o kterém právě ta dohoda o společném postupu hovoří, do vlastnictví teplárny. Tento 
samý krok připravuje také skupina MVV, kdy teplárna převezme majetek společnosti Energie 
Holding. Z ekonomických důvodů a důvodů daňové optimalizace se skupina MVV rozhodla část 
majetku vložit odštěpením podniku a jeho částečným sloučením, a z tohoto důvodu je třeba oslovit 
druhého akcionáře, kterým je město Liberec, jestli s tímto postupem souhlasí a zároveň jestli souhlasí 
se zjednodušením tohoto procesu, k čemuž je právě potřeba prohlášení o vzdání se práv na obvyklé 
zákonné procesy, dané zákonem o korporacích, kdy je třeba vypracovat nějaké prozatímní závěrky 
a další takovéto formální procesy. Nevidím důvod, proč tento dokument neschválit, protože tím 
nebudeme zdržovat další přípravné procesy právě ze strany toho druhého akcionáře, který připravuje 
ten majetek pro vložení, stejně tak jako město Liberec by mělo být připraveno v rámci té výzvy 
o vkladu majetku dle smlouvy o společném postupu. Při neschválení tohoto dokumentu zdržíme tu 
druhou stranu, která potřebuje připravit to štěpení společnosti a jeho vložení do společnosti teplárna. 
Jeho schválení nepodmiňuje vložení nebo strukturu vkládaného majetku. Materiál byl kontrolován 
a odsouhlasen právníky. 

T. Batthyány 
Jedná se zejména o redukci těch formálních záležitostí při tom převodu majetku. 

 
Materiál byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 3 
Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her 

Předkládá: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen RM 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Cílem předloženého záměru je při použití zákonného zmocnění dle § 10 písmena a) zákona 
o obcích zajištění místních záležitostí veřejného pořádku na území města a zabezpečení ochrany před 
negativními jevy, spojenými s provozováním některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, 
včetně ochrany osob sociálně vyloučených, dětí a mladistvých. Principy regulace vycházejí z výstupů 
pracovní skupiny zastupitelských klubů a zahrnují koncentraci těchto aktivit do provozoven s živou 
hrou – kasin a další opatření ke snížení rizik při zajišťování veřejného pořádku. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Dostáváme se k bodu č. 3, záměr regulace hazardu. Toto je varianta, kterou jsme už 

prokonzultovali, ale je tam ještě pár věcí, které bychom si měli ujasnit, než ji pošleme do 
zastupitelstva. 
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prof. Šedlbauer 
Tato verze záměru byla projednána v pracovní skupině zastupitelstva a mají ji všechny 

zastupitelské kluby k dispozici, je to verze konsenzuální, ve smyslu, že se na ní většina členů pracovní 
skupiny shodla. K pravděpodobnému hlasování zastupitelstvem jsou tu ještě alternativy u dvou bodů: 
v čl. 1 tam, kde je určení času, tam je navrženo povinné přerušení pracovní doby kasin mezi 
5. hodinou ranní a 14. hodinou odpolední, kde padaly návrhy, buď toto přerušení úplně vypustit anebo 
ho zkrátit. A pak je to čl. 5, odst. 1, kde se hovoří o 6měsíční ochranné lhůtě na to, aby provozovatelé 
splnili podmínky této vyhlášky, a tam opět padl návrh, buď aby tento článek úplně vypadl a žádná 
ochranná lhůta nebyla anebo případně, aby byla kratší, a to 3měsíční. Tady jsou tedy ty dvě alternativy 
celkem zřejmé, u toho článku 1, tak tam bychom se měli ještě domluvit, protože tohle připravím jako 
jakýsi pozměňovací návrh nebo alternativy, které by do zastupitelstva měly jít společně s tímto 
materiálem. Ten návrh na kompromisní zkrácení té doby přerušení ještě nepadl, já jsem zaregistroval 
někde v médiích přerušení na 2 hodiny, to nepovažuji za kompromisní, to se mi zdá stejné, jako 
nedávat tam to určení času vůbec, protože to pak postrádá smysl, kvůli kterému se tohle přerušení 
provozní doby stanoví. Čas, který bych považoval za odpovídající, minimálně kolem 6 hodin. Vyplývá 
to i z toho, že pravděpodobně dominantním způsobem obživy pro některá kasina bude provozování 
hracích zařízení, tedy automatů, spíše než živá hra, a pro ty zákonodárce přímo stanovil takovéto 
povinné přerušení od 3 hodin ráno do 10 hodin dopoledne, čili 7hodinové, my jsme navrhli původně 
9hodinové, ale i těch 7 hodin je stále něco, co vyplývá ze studií, které se zabývají způsoby omezování 
rizik souvisejících s hazardním hráčstvím. Já bych si dovolil ocitovat přímo z materiálu, který byl 
zpracován přímo pro vládu v roce 2014: „omezení provozní doby provozoven hazardu je účinný 
přístup, snižující rizika spojená s dlouhotrvajícím hraním, nicméně se ukazuje, že pouhá krátká 
přestávka pro provozní době např. mezi 4. a 7. ranní nemůže být považována za účinnou strategii.“ To 
tak je, ty 2 - 3 hodiny, to je doba, po kterou si ten hráč jde dát vedle ještě pivo nebo snídani a pak se do 
té herny vrátí. Účinné přerušení je takové přerušení, které ho víceméně přiměje k tomu, aby šel domů, 
šel se vyspat a pak si to znovu rozmyslel. I ty studie dávají za pravdu, že doba kratší než 5 – 6 
hodinová nedává smysl. 

T. Batthyány 
Teď se dovolím přednést svůj pohled. Já jsem se vydal do heren v Liberci a hovořil jsem s jejich 

provozovateli o tom, jaká klientela tam chodí, jak se ti lidé chovají atd. Co se týče té doby, kdy je 
přerušeno provozování, tak tady zaznělo, že zákon tomu dal 7 hodin, ale to pouze u heren, naopak 
u kasin povolil 24hodinový režim, tzn. non-stop režim, a co se týče toho přerušení, ano, ten 
kompromis by byl přijatelný, ale setkal jsem se právě s tím u kasin, že řekli, že ano, ale ať jsou to 
klidně ty dvě hodiny, ty my budeme respektovat, ale ať je to všude po celém Liberci stejně. Protože 
ten hráč, pokud si nezahraje, tak ty dvě hodiny čekat nebude. A když chce někdo hrát, počká si i těch 
devět hodin. My se tady dostáváme nad rámec zákona, chceme něco regulovat víc, než zákon, a já si 
myslím, že musíme hledat konsenzus mezi oběma stranami, tzn. mezi těmi odpůrci hazardu a těmi 
provozovateli legálního podnikání. Dle mého názoru by na zastupitelstvu byla poměrně shoda na té 
dvouhodinové povinné přestávce a já v tu chvíli kývnu i na to zkrácení té ochranné lhůty na 3 měsíce 
v článku 5. Ještě je tady drobný problém, protože pokud se mají ty provozovny zařídit jako kasina, 
mají splňovat všechny nároky, vyžaduje to větší investice do podnikání, bylo by dobré, aby v čl. 2, 
bod 2, nebylo to, že povolení bude vydáváno na dobu jednoho roku, to znamená spíš, aby to bylo 
formulováno tak, že bude odnímáno, pokud přestane splňovat dané podmínky.  

prof. Šedlbauer 
Ten návrh na vydávání povolení na dobu jednoho roku pochází přímo od magistrátu, to jsem si 

nevymyslel já, ale ti pracovníci, kteří toto povolení vydávají. A oni nemají možnost, pokud ten 
provozovatel splňuje podmínky zákona a vyhlášky, mu to povolení nevydat, na to je správní řízení. 
Oni pouze posoudí, zda je vše v pořádku a zda mezitím nenastaly nějaké skutečnosti, které by daly 
důvod pro to, povolení opakovaně nevydávat. Tedy oni mají nějaké základní povolení, které je 6leté 
a v rámci toho základního povolení, když splňují podmínky vyhlášky, tak to povolení dostávají 
opakovaně, a ta roční lhůta slouží k tomu, že se pouze prověří, zda je vše v souladu. Je to pro nás 
snazší, to povolení nevydat, než vést správní řízení o odebrání.  
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T. Batthyány 
Rozumím, jde mi spíše o to, kdybychom to nastavili vstřícněji k těm provozovatelům, pokud by 

přestali nějaké podmínky splňovat, mohli by to napravit, kdežto takhle by o to mohli vlastně ze dne na 
den přijít. 

prof. Šedlbauer  
Všechny tyto věci můžeme dát zastupitelstvu k hlasování, já si tady pouze poznamenám, jaké 

alternativy půjdou k hlasování. Takže u toho článku 1 budou varianty: 1) přerušení na 9 hodin, 2) 
2 hodiny, 3) a já navrhnu ještě 5 hodin. U článku 2 odstavec 2: 1) 1 rok, 2) 2 roky. A u článku 5 to 
můžeme už teď upravit na 3 měsíce, místo původních 6. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 593/2016. 

K bodu č. 4 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – hotel Liberec zast. provozovatele Restaurace na Liberecké přehradě 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost společnosti Hotel Liberec s.r.o. se sídlem Šaldovo nám. 1345/6, Liberec, IČ 27292436 
zastupujícího provozovatele Restaurace na Liberecké přehradě o zkrácení doby nočního klidu od 
00:30 h do 06:00 h z důvodu konání 4 hudebních produkcí ve dnech 25. 6., 4. 7., 30. 7. a 12. 8. 2016 
na pláži liberecké přehrady  

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Já bych tady v tomto bodě chtěl, aby bylo do usnesení doplněno: „s podmínkou, že akce nebude 

přezvučena, a hladina hluku bude udržována na minimální možné úrovni z hlediska respektování 
nočního klidu, ale ještě stále umožňující uspořádání koncertu.“  

T. Batthyány 
Rozumím, ale toto znění je příliš abstraktní, pro někoho může být 60 decibelů příliš, pro někoho je 

to málo. 

Mgr. Korytář 
Ano, my to nejsme schopni zkontrolovat, ale dáváme tím jasně najevo naši vůli nebo požadavek, 

aby to bylo provedeno ke spokojenosti všech. 

T. Batthyány 
Dobře, takže to úplně zkrátíme a napíšeme tam: „s podmínkou udržení rozumné hladiny hluku.“ 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 594/2016. 
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K bodu č. 4a 
Oslovení firem s poptávkou na ekonomické poradenství v souvislosti s dalšími 
kroky týkajícími se ekonomických aspektů naplňování Dohody o společném 
postupu 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář - náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V listopadu a prosinci 2015 došlo k podepsání dohody o společném postupu mezi statutárním 
městem Liberec, Energií Holding, a. s. a MVV Energií CZ, a. s., která se týká vložení infrastruktury 
SML a EH do Teplárny Liberec. Protože se z ekonomického hlediska jedná o věc velkého rozsahu a 
značně neobvyklou, je předloženo radě města schválení materiálu, na základě kterého bude možné 
začít jednat o možnosti přizvat k dalšímu naplňování Dohody o společném postupu ekonomického 
poradce. Součástí materiálu je i seznam oslovovaných firem a text poptávky. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 595/2016. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Pan primátor ukončil schůzi rady města v 11:06 hodin. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Program 6. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 
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V Liberci 22. června 2016 

Zapisovatelka: 

 
 
 
 
 
Iva Pourová v. r. 

 

Za ověřovatele: 

 
 
 
 
Mgr. Jan Korytář v. r.  
 
 
 
 
 
 
Tomáš Kysela v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány v. r .  Mgr. Jan Korytář  v.  r.  

primátor města náměstek primátora 
 


