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Městská část Praha 5 

k rukám starosty a radních městské části 
Nám. 14 října 1381/4 

150 22  Praha 5 
 
 

V Karlových Varech dne 10. 6. 2013 
 
 
Věc:  Novelizované znění obecně závazné vyhláška č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry 
 
 
Vážený pane starosto, vážení radní,       
 
společnost SLOT Group, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142, PSČ 360 10, IČO: 627 
41 560, jakožto provozovatel loterií a jiných podobných her v provozovnách Casino Arbes na 
adrese Štefánikova 339/39, Praha 5, PSČ 155 00, Star casino na adrese Štefánikova 230/7, Praha 
5, PSČ 155 00, a Casino Craken na adrese Štefánikova 218/3, Praha 5, PSČ 155 00 (Casino 
Arbes, Star casino a Casino Craken společně dále také jako „Casina“), se na Vás tímto obrací 
v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a 
čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry na území hlavního města Prahy (dále jen 
„Vyhláška“). 
 
Rada městské části Praha 5 svým usnesením č. 23/899/2013 přijatým na 23. zasedání rady 
městské části Praha 5 schválila seznam míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, 
na území Městské části Praha 5 (dále jen „Příloha vyhlášky“). Z Přílohy vyhlášky vyplývá, že 
rada městské části Praha 5 rozhodla o nezařazení do Přílohy vyhlášky některá místa, která jsou 
casiny, mimo jiné Casino Arbes, Star casino a Casino Craken, přičemž toto rozhodnutí 
odůvodnila tím, že v bezprostřední blízkosti Casina Arbes se nachází jazyková škola Telegraph 
Hill a Smíchovská střední průmyslová škola a že v bezprostřední blízkosti Star casina a Casina 
Craken se nachází Dům dětí a mládeže Praha 5. Lze uvažovat, že rada městské části Praha 5 má 
za to, že není splněno jedno z plošně stanovených kritérií stanovených ze strany Hlavního města 
Prahy, konkrétně uvedené pod písm. e) spočívající v tom, že loterie a jiné podobné hry je možné 
provozovat za podmínky, že „místo se nenachází v blízkosti škol, školských zařízení, zařízení zdravotní a 
sociální péče, budov, ve kterých je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost 
registrovaných církví či náboženských společností.“ Pro účely vymezení pojmu „blízkost“ byl tento pojen 
definován jakožto vzdálenost 100 metrů a menší. 
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Společnost SLOT Group, a.s. tímto navazuje na proběhnuvší jednání Unie herního průmyslu ČR, 
jehož je členem, s panem radním Kukrlem a dovoluje si Vás tímto upozornit na to, že rozhodnutí 
o nezařazení Casin na seznam míst, na kterých se mohou provozovat loterie a jiné podobné hry 
na území Městské části Praha 5, postrádá zjevné opodstatnění, a to z několika následujících 
důvodů: 
 

a) Casina jsou provozovny s nejvyšší herní úrovní, a zároveň tak i s nejpřísnějším režimem, 
při kterém se kontrolují a evidují všichni návštěvníci casina při jejich vstupu do casina, 
čímž je zcela vyloučeno, aby se v casinu do kontaktu s loteriemi či jinými podobnými 
hrami dostala osoba mladší 18-ti let; 
 

b) umístění Casin na Štefánikově ulici v blízkosti jmenovaných institucí nemůže mít, 
s ohledem na výše upozorňovanou nemožnost vstupu (či byť i jen pohledu) do casina, na 
mladistvé o nic více negativní vliv, než-li ta casina, která jsou umístěná v nákupních 
centrech a jejichž provoz byl Městskou části Praha 5 v Příloze vyhlášky schválen; 
 

c) jelikož osoby mladší 18-ti let mohou kolem casina pouze projít, a to jak mladiství 
navštěvující jmenované instituce či kteříkoliv jiní, má dle našeho názoru na ně mnohem 
větší negativní vliv, než toto pouhé projítí kolem casina, návštěva trafiky s tabákem, 
sexshopu či sportbaru s kurzovými sázkami;  
 

d) Casino Arbes, Star casino a Casino Craken mají mnohaletou tradici (konkrétně Casino 
Craken již přes 15 let) a jedná se o nejlukrativnější lokality, neboť se jedná o místa 
s velikým pohybem lidí a bohatým nočním životem v Praze; 
 

e) do Casina Arbes, Star casina a Casina Craken byly investovány nemalé peníze a byly 
z nich vybudovány provozovny na vysoké úrovni, čímž tato casina na Štefánikově ulici 
dotváří kolorit Smíchova a pro ty, kteří se rádi baví, představují slušné, důstojné a 
bezpečné prostředí; 
 

f) nejlukrativnější doba provozování Casin je v pozdních nočních hodinách, kdy děti a 
mladiství jsou již dávno doma; 
 

g) ze strany Městské části Praha 5 nebyl vůči těmto casinům nikdy registrován žádný 
problém, v souvislosti s těmi casiny nikdy nedocházelo ke zvýšenému výskytu trestné 
činnosti či narušování veřejného pořádku. 

 
Bez ohledu na vše shora uvedené Vám rovněž sděluji, že pokud je deklarovaným smyslem 
Vyhlášky omezení negativních jevů spojených s provozováním hazardních her, a sice 
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patologického hráčství a na to navazující kriminality, výskyt problémových osob v hernách a 
dalších provozovnách i v jejich okolí, rušení nočního klidu a veřejného pořádku, pak vyřazení 
Casin z Přílohy vyhlášky je zcela v rozporu s tímto smyslem. Casina mají, jak již bylo uvedeno 
výše, jistou úroveň z hlediska struktury herních zařízení i z hlediska osob, které uvedená zařízení 
navštěvují (je pak vysoce spekulativní, zda uvedené platí i o dalších zařízeních, jejichž provoz na 
území Městské části Praha 5 byl Přílohou vyhlášky povolen). 
 
Pokud by Casina nebyla zařazena do Přílohy vyhlášky, je nezbytné uvažovat mimo jiné o 
celkových dopadech takového rozhodnutí. Uzavření Casin by zejména znamenalo, že by bylo 
propuštěno více než 50 zaměstnanců. Je nezbytné rovněž uvést, že pokud by provoz Casin musel 
být v důsledku předmětného rozhodnutí rady městské části Praha 5 ukončen, vznikla by 
společnosti SLOT Group, a.s. nezanedbatelná škoda, neboť za celou dobu fungování Casin 
investovala společnost SLOT Group, a.s. nemalé finanční prostředky do celkového zařízení Casin 
tak, aby Casina měla charakter výše uvedený, a rovněž do opatření proti rušení veřejného 
pořádku, přičemž v důsledku toho zde nebyl v souvislosti s rušením veřejného pořádku 
zaznamenán ze strany Policie České republiky za celou dobu fungování Casin žádný zásah. 
 
V případě, že dle názoru rady Městské části Praha 5 mají Casina příliš výraznou výzdobu nebo 
svým zevnějškem přitahují pozornost ke hře u těch, kteří ji jinak nevyhledávají, pak je řešením po 
vzoru Městské části Praha 1 diskutovat o tom, jaký by měl být vnější vzhled Casin, nikoliv jejich 
zákaz. 
 
S ohledem na vše shora uvedené si Vás dovoluji požádat o iniciaci přezkumu usnesení rady 
Městské části Praha 5 č. 23/899/2013 a o vrácení Přílohy vyhlášky radě Městské části Praha 5 
k doplnění Casin na seznam míst, na kterých je možné provozovat loterie a jiné podobné hry, 
neboť máme za to, že rozhodnutí o nezařazení Casin mezi místa, ve kterých je možné 
provozovat loterie a jiné podobné hry, není opodstatněné.  

 
S pozdravem 
 
za společnost SLOT Group, a.s. 
 
 
……………………………….. 
Karel Hamr 
člen představenstva 


