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Vztah k rozpočtu města: - výnos z daně z technických her při povolení kasin - předpoklad navýšení 

současných daňových příjmů 

- v případě zákazu hazardních her ztráta části výnosu z technických her: rok 2022 

- 17,215mil.Kč, rok 2021 - 11,03mil.kč, rok 2020 - 8,85mil.Kč, rok 2019 - 

10,64mil.Kč, rok 2018 - 9,38mil.Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Zastupitelstvu města Turnov byla doručena k posouzení žádost o zvážení změny regulace hazardních 
her ve městě Turnov tak, aby kromě herny bylo na území města Turnov umožněno rovněž 
provozování kasina. V současné době je na území města zakázáno provozovat živou hru, což 
znemožňuje otevření herního prostoru typu kasino, neboť v něm vždy musí být provozována živá hra, 
a to buď samostatně anebo v kombinaci s technickou hrou, případně s bingem. Provozování technické 
hry je na území města zakázáno v oblasti městské památkové zóny a mimo tuto oblast pouze na 
místech obecně závaznou vyhláškou stanovených. Těmito místy jsou aktuálně adresní místa 
Sobotecká 595 a Nádražní 1123. Rada města tuto záležitost projednala dne 11. ledna 2023 a 
nepřijala v této věci ani nesouhlasné ani souhlasné stanovisko.  
 
Zároveň toto opětovné předložení žádosti vedlo k otevření otázky, zda  vůbec by měl být v Turnově 
hazard provozován. Pokud by bylo umožněno provozování kasin, byť pouze na některých místech ve 
městě, de facto by se tak jednalo o umožnění provozování hazardních her na území města bez 
zásadnějšího omezení, což jde proti dlouhodobé snaze a vůli předchozích zastupitelstev na přísnou 
regulaci této činnosti v Turnově. Zástupci provozovatelů zároveň opakovaně deklarovali, že současné 
provozování pouze v režimu herny je z dlouhodobého hlediska neúnosné a nepřipuštění kasin bude 
znamenat postupné ukončení provozu heren. Situace se tak ze strany podporovatelů provozování 
kasin jeví postavena tak, že buď bude umožněno provozování kasin nebo dojde v Turnově k 
postupnému utlumení provozování hazardních her. Za této situace a vzhledem k tomu, že část koalice 
změnu režimu provozování hazardních her na území města a umožnění provozu kasin nepodporuje, 
po zvážení všech okolností vedení je navrženo, aby na území města došlo k úplnému zákazu 
provozování jakýchkoli hazardních her 
 



 
Žádost samotná je zopakováním žádosti z listopadu 2021, kterou vzalo zastupitelstvo města na 
vědomí, této žádosti předcházela žádost projednaná předchozím zastupitelstvem města 19. 8. 2021, 
kdy navržené usnesení ve znění „ZM schvaluje úpravu obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 
5/2018 o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov, která umožňuje 
provozovaným hernám na povolených adresách na území města Turnov změnu režimu z herny na 
kasino.“ nebylo přijato, a to s výsledkem hlasování 13 pro, 8 proti a 3 zdrželi se. Nyní je po ukončení 
činnosti jedné herny regulace technické hry obsažena v OZV č. 4/2022. 
 
Žádost městu doručil Michal Šorm za společnost Bobycentrum Beta a s. zastupující vlastníka 
nemovitosti. K žádosti se připojují nájemci, za které aktivně vystupuje Petr Roubíček, nájemce 
restaurace umístěné v objektu. Jako vlastník nemovitosti  Sobotecká č. p. 595 je v katastru 
nemovitostí zapsána společnost Sky Property s.r.o., Krakovská 583/9, Nové Město, 11000 Praha 1.  
Za provozovatele herny, kterým je společnost Victoriatip, jedná a žádost rovněž podporuje Ing. 
Radovan Vrátný. Obě uvedené žádosti, včetně jejich podrobného zdůvodnění tvoří přílohy tohoto 
materiálu. 
 
Adresa Sobotecká č. p. 595 je zařazena mezi místa, na kterých je podle obecně závazné vyhlášky č. 
4/2022, o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov, je možné 
provozovat technickou hru Toto provozování je možné pouze formou herny, neboť podle další obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2016 je na celém území města Turnov zakázáno provozovat hazardní hry 
formou kasina. Text obou obecně závazných vyhlášek je dostupný na webových stránkách města 
https://www.turnov.cz/cs/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta/ 
 
Základním rozdílem mezi herním prostorem typu herna a kasino je v tom, že v herně lze provozovat 
pouze technickou hru, a to v počtu minimálně 15 herních pozic, zatímco v kasinu lze provozovat 
rovněž živou hru, a to buď samostatně nebo v kombinaci s bingem a technickou hrou. Minimální počet 
v případě kasina jsou 3 stoly živé hry a minimálně 30 herních pozic technické hry. Dalším rozdílem je 
to, že u technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 100 Kč a výhra z 
jedné hry přesáhnout 50.000 Kč, naproti tomu u technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do 
jedné hry přesáhnout 1.000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500.000 Kč. Bližší podrobnosti k 
provozování obou typů herních prostor upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zákonné zmocnění k tomu, aby město regulovalo provozování hazardních her prostřednictvím obecně 
závazné vyhlášky je obsažené v § 12 zákona o hazardních hrách "Obec může na základě jiného 
zákona vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo 
turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně 
závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto 
hazardních her zakázáno, anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém území 
obce zcela zakázáno.". 
 
 
Pokud bude schválen úplný zákaz či pokud bude podpořena žádost o změnu režimu provozování 
hazardních her, bude nutné toto promítnout do příslušné obecně závazné vyhlášky. Návrh nové 
obecně závazné vyhlášky bude připraven k projednání a schválení na další jednání zastupitelstva 
města, a to buď v podobě stanovení úplného zákazu nebo v podobě umožňující na území města 
provozovat kasina při současném zachování podmínek a pravidel pro provozování technické hry 
(místní omezení, časové omezení). 
 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM souhlasí 

se zavedením úplného zákazu provozování hazardních her na území města Turnov. 

 



Vážený pane starosto, vážení radní města Turnova

    Před rokem byl Vašim předchůdcům ve vedení města zaslán náš dopis (viz Příloha) se žádostí o změnu
režimu provozu hazardu v provozovně Vila Magic. V tomto dopise bylo predikováno výrazné snížení počtu
herních pozic v případě, že nedojde k možnosti změny režimu. K tomuto snížení došlo od 1. 7. 2022, protože
bylo nadále neúnosné obhospodařovat tak vysoký počet přístrojů v povoleném režimu „herna“.

    Nyní nás informoval pan Roubíček, že se sešel se zástupci vedení města a jsme potěšeni, že se pan starosta
zajímal o budoucnost a osud provozovny Vila Magic. K tomu bychom rádi za naši stranu uvedli: Pan Roubíček
byl jediným provozovatelem restauračních a zábavních služeb ve Vile Magic, na jeho žádost nyní byla část
prostor podnajata vietnamské originální restauraci Moc (známé pobočky v Liberci a Jablonci nad Nisou).
Ekonomika objektu vždy úzce souvisela s kombinací zábavního a restauračního provozu, ale zábavní část
poskytuje nižší než možný výnos kvůli zvolenému typu provozování (herna) a provoz restaurační je v
posledních dvou letech pod obrovským tlakem měnících se covidových opatření, nyní ještě ve smrtící
kombinaci s nepredikovatelným ale dramatickým růstem cen energií.

    Před covidem byly do objektu Vila Magic vloženy masivní investice. Velké prostředky šly do zvelebení a
celkového zušlechtění objektu, investice však nebyly zcela dokončeny v souvislosti se zmíněným nepříznivým
vývojem. Neumožnění změny způsobu provozování může v krátké budoucnosti znamenat přerušení
spolupráce s naším nájemcem Viktoria TIP. Neumíme si  představit z jakého oboru by musel pocházet jakýkoli
další nájemce, který by nám dal garanci, že se dokončené investice vůbec někdy vrátí.

    V případě, že nám město Turnov umožní změnou pravidel provozování udržet současného nájemce, tak
bude možné provést naplánované kroky.

    V horizontu 2 – 3 let dokončíme plánovanou rekonstrukci a zvelebení vnějšího vzhledu budovy. Za stěžejní
považujeme:

    -        Opravu čelní stěny objektu (renovace fasády, oken)

    -        Odstranění starých a nadbytečných nevzhledných reklam

    -        Dokončení parkové úpravy dolní části zahrady objektu

    -        Oprava brány a plotů

    -        Parková úprava zeleného pásu mezi  chodníkem a kruhovým objezdem

    Dokončení těchto rekonstrukcí zásadně zlepší první dojmy, které získají návštěvníci přijíždějící do Turnova.
Vila Magic je nepřehlédnutelná historická dominanta, zaslouží si naše město reprezentovat. Bez udržení
zmíněného nájemce však nedokážeme pro tyto rekonstrukce a vylepšení zabezpečit financování.

 Věříme, že naši žádost vyslyšíte a že společně udržíme provoz ve Vile Magic jako středisku zábavy a
restauračního provozu tak, jak to funguje již více než 20 let.

 Těšíme se na vaši odpověď.

    S pozdravem

     Michal Šorm Bobycentrum Beta a.s. spolu s nájemci



    V Turnově 5.12.2022



Bobycentrum  Beta  a.s. 

Zastupitelstvo města Turnova 

 

Vážení  zastupitelé, 

 

Obracíme  se na Vás, jako majitelé spolu s provozovateli  prostor s provozovanými hazardními hrami 

v Turnově. Protože se v posledních týdnech často projednává téma hazardu v Turnově a jako ti jichž 

se toto téma zásadně dotýká bychom se k tomu též rádi vyjádřili. 

Nejprve nám dovolte stručně shrnout daný stav: „Turnov upravil hazard svou vyhláškou č.5/2018.“ 

V ní se zjednodušeně říká, že hazard lze provozovat na třech adresách v Turnově, a to výhradně 

formou režimu „Herna“. Vyhláška reagovala na tehdejší stav a navazovala na zákonnou úpravu 

hazardu (186/2016 Sb.) Před oddělením režimů „Casino“ a „Herna“ inkasovalo město Turnov 

z hazardu cca 15 milionů korun ročně. Poté, co došlo k rozhodnutí podporovat pouze režim „Herna“ 

klesl výnos města na cca 10 milionů, letos to bude odhadem 7-8 milionů a v blízké budoucnosti výnos 

klesne ještě více, v roce 2022 někam k 5 milionům (při předpokládaném počtu cca 50 přístrojů ve 

třech provozovnách, což byl mimochodem stav v říjnu 2021). Důvody osvětlíme níže. 

V loňském roce naše podnikání tvrdě zasáhl Covid -19.s povinnou uzávěrou provozoven. Přeskupil 

celé herní odvětví a drtivou většinu našich návštěvníků převedl do online prostředí. Tomu i 

napomohla Vyhláška o Registru fyzických osob vyloučených z účasti na hazardní hře, která do herních 

prostor vůbec nevpouští některé osoby z Registru, o které ani my nemáme zájem, neboť s nimi vždy 

byly problémy.  

Velmi jsme si přáli, aby zastupitelé Turnova rozhodli ponechat nám, provozovatelům, možnost 

výběru, zda si nadále přejeme zachovat variantu „Herna“či zda změnit své podnikání na provoz v 

režimu „Casino“ a oslovit náročnější klientelu z Tunova i blízkého okolí, která v současné době dojíždí 

do Liberce či Mladé Boleslavi. Bohužel však k tomuto rozhodnutí nedošlo, všichni jsme nuceni i 

nadále pracovat v režimu „Herna“. Podnikání heren se však pomalu blíží ke svému konci existence. 

Návštěvníci tuto zábavu již nevyhledávají v takové dřívější míře neboť dávají přednost online hraní v 

poklidu svých domovů (pokud jim to manželky dovolí). Náročnější klientelu neoslovíme, neboť  herny 

nenaplňují jejich kritéria. To vše nás vede k tomu, že bychom vás rádi vyzvali k rozhodnutí povolit 

možnost provozování hazardu v režimu „Casino“ V opačném případě bychom byli nuceni v našem 

městě časem Herny zrušit a naše aktivity přesunout do ekonomicky příznivějších regionů 

V minulosti se často ukázalo, že zákaz vůbec nic nevyřeší. Zákazem města akorát ztratí kontrolu nad 

hazardem. Ztratí i výnosy (v lepším případě je dopřejí okolním obcím) avšak ty často 

zmiňované“sociálně patologické jevy“městům zůstanou. Nikdo se snad nedomnívá, že zákazem 

heren či casin lidé přestanou hazard vyhledávat. Nepřestanou, jen se přesunou do okolí, do šedé 

zóny či na internet. Možností je dost. 

Neberte to prosím tedy tak, že za každou cenu tlačíme k rozhodnutí „povolit hazard“. My si jen 

přejeme možnost volby a vidíme, že herny jako takové stejně v brzké době zaniknou a nechceme jen 



pozorovat neodvratný konec našeho podnikání v Turnově. Máme za to, že jsme byli slušnými 

partnery města, nikdy u nás nedocházelo k žádným výtržnostem, či rušení nočního klidu a do městské 

kasy jsme dlouhodobě zajišťovali slušné částky. 

S tím souvisí i náš poslední vstřícný krok. Koncem měsíce října byly podány žádosti o přihlášení 

značného počtu přístrojů, abychom městu Turnovu pro letošek zajistili slušný výnos. Pro nás jako 

provozovatele toto rozhodnutí moc velký ekonomický smysl nedává, ale přejeme si vyslat silný signál, 

že chceme být dobrým partnerem a že nás zajímá i městská kasa. Celkový počet přístrojů v Turnově 

bude téměř 120. Tento krok zajistí městu Turnov (potenciální) roční výnos 12 milionů korun, dokonce 

i v režimu „Herna“. 

Tento krok činíme na omezený čas   abychom vyvrátili fámy, že v režimu „Herna“ nemůžeme mít více 

strojů než 15, jak se často objevovalo v tendenčních článcích. Ale opakujeme, že pro nás není tento 

režim dlouhodobě zajímavý a že pokud ke změněn názoru Města nedojde, stroje výhledově zase 

odhlásíme a postupně všichni naši činnost v turnovském hazardu utlumíme a využijeme vstřícnosti 

některé z okolních obcí, kde už jednání o spolupráci probíhají. 

Závěrem nám dovolte podotknout, že Turnov je jediným městem v ČR, které hazard upravuje takto 

(jen herny a ne casina) a znovu připomínáme, že se nejedná o žádné rozšíření hazardu, žádný občan 

Turnova nezaznamená žádnou změnu ani ve vnějším vzhledu, jediná změna režimu proběhne ve 

vnitřních prostorách. Ve městě budou stále jen tři schválené provozy. 

Děkujeme, že jste se problematikou hazardu zabývali a přejeme vám při rozhodování o jeho 

budoucnosti u nás zdravý, neaktivistický úsudek. 

 

S pozdravem 

Daniel Šorm předseda představenstva 

Bobycentrum Beta a.s. 

Majitel objektu Vila Magic Turnov 

 

V Turnově 12.listopadu 2021 

 

 

 

 



Turnov – problematika hazardu – vyžádané zdůvodnění 

Na vyžádání pana starosty shrnujeme důvody, pro něž by mělo turnovské zastupitelstvo umožnit 

provozovatelům, změnou příslušné vyhlášky, zvolit si režim provozování hazardu v Turnově. Jde o 

možnost změny provozování z režimu „herna“ na režim „casino“ dle platné legislativy. 

Zdůvodnění: 

Hazard v Turnově nikdy nebyl zdrojem pohoršení, narušování veřejného pořádku etc. 

Hazard za poslední roky přinesl turnovské pokladně stovky milionů korun. 

Turnov je jediné město v ČR, které jde cestou povolení „heren“. Někde platí zákaz, někde jsou 

povolena jen casina. Nikde jinde není jediný povolený režim „herna“. Trend je jednoznačný v posunu 

od provozování heren k provozování casin. I zákonná úprava směřuje postupně k eliminaci „heren“. 

Proto je důležité dát provozovatelům možnost volby.  

Hazard v ČR je velmi přísně upraven zákonem č. 186/2016 Sb. a příslušnými předpisy, ale je to legální 

zábava i legální podnikání. Do herních prostor nemohou rizikové osoby ani vstoupit (závislí, neplatiči 

alimentů apod.). Díky přísné evidenci je herní prostor otevřený veřejné kontrole ze strany státních 

orgánů i místních samospráv. Na rozdíl od černých heren, sportovních sázek či online prostoru. 

Provozovatelé v Turnově žádají možnost volby změny na režim Casino už delší dobu. 

Tam, kde „hazard“ zakázali obratem zjistili, že se jim usídlil těsně za hranicemi obce. Zakazující obec 

má tedy nulový výnos, zůstanou jí ale všechny případné náklady. Brno, České Budějovice, Jihlava.  

Když platila kvůli politické neshodě v Liberci „nulová varianta“, vzniklo velké casino ve Stráži n. N., 

které dnes dává obci výnos 25 mil/ rok. Který starosta malé obce sousedící s velkou by to nebral? 

Provozovatelé již sondují možnosti v Příšovicích, Ohrazenicích, Paceřicích, Svijanech a Přepeřích. 

Co brání Turnovu, aby změnu provozu provozovatelům umožnil? 

Jen rozhodnutí zastupitelů. Nová vyhláška je již hotová, je projednána s provozovateli, Ministerstvem 

vnitra i s Hospodářskou komorou ČR, vyslovené námitky byly již zapracovány. V odsouhlaseném tvaru 

je okamžitě použitelná (18.8.2021 již byla změna vyhlášky Vašim předchůdcům předložena). 

Co se pro Turnov změnou vyhlášky změní? 

Z pohledu občana nic, provozovny se zvnějšku vůbec nezmění. Naopak budou rády vyvíjet součinnost 

s Městem například v otázkách vnějšího vzhledu. 

Co se stane, pokud Turnov změnu provozování neumožní? 

Režim „Herna“ v dohledné samovolně skončí. Ze sedmi provozoven před pěti lety jsou dnes 

v provozu už jen dvě, jedna adresa požádala o vymazání letos. Z posledních dvou adres zřejmě jedna 

skončí v dohledné době a zakrátko se dá očekávat uzavření i té poslední. Výnos města z příslušných 

daní bude marginální, protože výpočetní vzoreček používá „počet přihlášených přístrojů“ a váha 

tohoto faktoru má ve výnosu 90%, takže když bude počet přístrojů nula, celkový výnos bude 

desetinový oproti současnosti. 

Provozovatelé v režimu „herna“ nemají motivaci ke zvelebování vnějších ani vnitřních prostor svých 

provozoven, jejich tradiční zákazníci to stejně neocení, což vede k pustnutí prostor. I toto je 

nezanedbatelný faktor. Naproti tomu ing. Michal Šorm zastupující vlastníka a nájemce objektu Vila 



Magic na vjezdu do Turnova nabídl osobním dopisem panu starostovi značnou investici do vnějšího 

vzhledu budovy a venkovních prostor, pokud mu zastupitelé svým rozhodnutím umožní udržet si 

nájemce provozujícího hazard. Z jiných zdrojů prostředky vygenerovat nelze. 

Pokud změna provozování nebude umožněna, provozovatelé se nejspíš zkusí dohodnout s okolními 

obcemi u nichž se dá předpokládat zájem o zajímavý výnos, zvláště ve světle prudce rostoucích 

nákladů na všechny aspekty provozu obcí. 

Žádáme tedy turnovské zastupitele o koncepční rozhodnutí se zohledněním současné ekonomické 

situace a se zohledněním péče řádného hospodáře. 

 

S pozdravem 

 

Petr Roubíček 

Turnov, Vila Magic 

 

  



Doplnění komentáře: 

1 přihlášený přístroj přinese Městu cca 100 – 150 tis./rok. 

Aktuálně je přihlášených 34 strojů, to znamená výnos pro Město v celoroku cca 3,4 -5,1 mil bez 

ohledu na úspěšnost daných přístrojů 

Casina na dvou adresách by znamenala minimálně 66 strojů, příjem Města bude zhruba dvojnásobný 

Při instalaci 100 strojů může Město reálně počítat s trojnásobkem výnosu. 

 

Při zachování současného neutěšeného stavu 34 přístrojů na dvou adresách nelze reálně počítat 

s příjmem městského rozpočtu výše než zmíněných 3,4 – 5,1 milionu (spíše méně po ukončení 

předposlední adresy)! Zcela jistě nelze rozpočtovat na rok 2023 11 milionů. 


