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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
výboru pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost ZHMP  

konaného dne 3.9.2019 od 16.00 hod. v místnosti č. 349 budovy Nové radnice 
 

Přítomni:  předseda výboru Tomáš Murňák, členové výboru Jiří Dohnal, Ing. Mgr. Oldřich 
Kužílek, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Martin Plíšek, Mgr. Ivo Slávka, Martin Tománek, tajemník 
výboru Dr. Petr Jantač 
omluveni místopředseda výboru Dr. Petr Novotný, členové výboru Mgr. Hana Holubkovová, 
Ing. David Vodrážka, Mgr. Zdeněk Zajíček, 
 
Hosté dle prezenční listiny 
 
Návrh programu: 
 

1) Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu 
2) Podnět Mgr. Slávky k aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 10/2015 Sb. 

hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 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 

3) Návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze 
4) Různé 

 
 
K bodu 1) 
Jednání zahájil v 16.05 hod. předseda výboru Tomáš Murňák. Konstatoval, že schůze výboru 
byla řádně svolána a podle prezenční listiny je přítomných 6 z celkového počtu 11 členů výboru 
a že výbor je usnášeníschopný.  
 
Vyzval přítomné, aby uplatnili námitky, připomínky a dotazy k zápisu z minulé schůze, žádný 
z členů výboru se nevyjádřil, přistoupeno k hlasování o zápisu z minulé schůze výboru: 
6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
Zápis ze schůze výboru konané dne 4.6.2019 byl schválen 
I. Slávka hlasoval pro. 
 
Předseda výboru T. Murňák otevřel rozpravu k návrhu programu. 
 
K návrhu programu nebyly uplatněny žádné doplňovací návrhy, připomínky ani dotazy. 
Přistoupeno k hlasování o návrhu programu: 
6 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Program schůze byl schválen. 
I. Slávka hlasoval pro. 
 
Předseda výboru T. Murňák navrhl Mgr. Martina Plíška za ověřovatele zápisu z této schůze. 
 
Bez rozpravy přistoupeno k hlasování o návrhu 
6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
Mgr. Plíšek byl určen ověřovatelem zápisu z této schůze. 
I. Slávka hlasoval pro 
 
V 16.10 hod. se dostavil člen výboru Ing. Patrik Nacher 
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K bodu 2) obecně závazná vyhláška 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 
 
I Slávka sdělil výboru, že změnu této vyhlášky již chtěl řešit v orgánech městské části Praha 8, 
že došlo k velké novele zákona o hazardních hrách, která mění vztah zákona o hazardních hrách 
a této vyhlášky, že podle § 12 zákona o hazardních hrách může být technická hra provozována 
jen v místě určeném vyhláškou a podle § 67 odst. 3 zákona o hazardních hrách herna nesmí být 
provozována v době stanovené zákonem, přičemž vyhláška hl.m. Prahy tuto regulaci 
neobsahuje. 
 
Mgr. M. Plíšek seznámil výbor s tím, že jej radní Dr. Kordová-Marvanová požádala, aby 
výboru sdělil, že městské části byly vyzvány, aby posílaly na Magistrát hl.m. Prahy své podněty 
k úpravě vyhlášky, a že na základě doporučení radní Kordové-Marvanové navrhuje, aby výbor 
po diskuzi projednávání tohoto bodu na této schůzi neukončil, ale aby je pouze přerušil a 
k tomuto bodu se vrátil na další schůzi. 
 
I.Slávka prohlásil, že s tím souhlasí a že vyhláška by měla v souladu se zákonem upravit 
provozní dobu 
 
Host. Dr. Thuriová doplnila podané informace o to, že městské části byly dotázány, jak vnímají 
současnou regulaci. Dále prohlásila, že vyhláška neodporuje zákonu, že Magistrát hl.m. Prahy 
nyní soustřeďuje návrhy městských částí a že vyhláška je předmětem řízení před ÚOHS. 
 
Mgr. M. Plíšek upozornil, že zkoumání vyhlášky ze strany ÚOHS je jedním z důvodů, proč 
navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu do další schůze. 
 
Ing. Patrik. Nacher poukázal na skutečnost, že v platné vyhlášce došlo k věcným přehmatům, 
vyhláška vynechala špinavé herny, ale vedla k zavření legitimních kasin, např. na letišti. 
 
I.Slávka prohlásil, že s odkladem projednávání vyhlášky souhlasí a že by jej zajímalo, co se 
konkrétně řeší s ÚOHS. 
 
Dr. Thuriová odpověděla, že ÚOHS se zabývá výběrem míst pro provozování hazardu. Šetření 
ÚOHS probíhá již třetím rokem a týká se obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy z r. 
2011, 2013 a 2015. Pravidla pro výběr míst pro provozování hazardu byla známa dopředu. 
 
Poté hlasováno o návrhu usnesení, aby výbor přerušil projednávání podnětu I. Slávky k 
aktualizaci obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 10/2015 Sb. hl.m. Prahy. 
7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 
Usnesení bylo přijato 
I. Slávka hlasoval pro 
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K bodu 3) volba přísedících MS v Praze 
 
Host Dr. E. Novaková uvedla návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze a 
upozornila, že další návrh na zvolení cca 35 přísedících se připravuje na prosinec 2019. 
 
Předseda výboru T. Murňák přečetl postupně jména všech navrhovaných, k nikomu nebyly 
vzneseny žádné námitky či připomínky. 
 
Martin Tománek se zeptal, proč členové výboru nedostali seznam navrhovaných přísedících 
spolu s pozvánkou na schůzi. 
 
Tajemník výboru Dr. P. Jantač odpověděl, že seznam obsahující stručné profesní a životní 
charakteristiky neposílal členům výboru z důvodu ochrany osobních údajů. 
 
Mgr. Ing. O Kužílek prohlásil, že se připojuje k dotazu a že z důvodu ochrany osobních údajů 
nebyl důvod neposlat seznam přísedících členům výboru. Poté navrhl, aby výbor doporučil 
doplnit údaje o navrhovaných kandidátech na přísedící Městského soudu v Praze o jejich 
případném členství v Komunistické straně Československa. 
 
Mgr. Plíšek navrhl přerušit schůzi výboru na 5 minut, aby se výbor mohl seznámit s návrhy. 
 
Předseda výboru T. Murňák přerušil na 5 minut schůzi. 
 
Po skončení přestávky předseda výboru T. Murňák navrhl usnesení výboru, že výbor 
doporučuje zastupitelstvu zvolit navržené přísedící Městského soudu v Praze. 
 
V diskusi se vyjasnilo, že návrh O. Kužílka na doplnění údajů o kandidátech na přísedící MS 
v Praze o údaj o členství v KSČ není doplňujícím návrhem či protinávrhem k návrhu na 
usnesení podanému předsedou výboru T. Murňákem, ale samostatným usnesením k témuž bodu 
programu. V této diskusi nebyl podán žádný doplňující či pozměňující návrh k žádnému z 
předložených návrhů usnesení. 
 
Poté přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení, že výbor doporučuje zastupitelstvu zvolit 
navržené přísedící Městského soudu v Praze: 
6 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti 
Usnesení bylo přijato, I. Slávka hlasoval pro 
 
Poté přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení, že výbor doporučuje doplnit údaje o 
navrhovaných kandidátech na přísedící Městského soudu v Praze o jejich případném členství 
v Komunistické straně Československa. 
7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato, I. Slávka hlasoval pro 
 
 
K bodu 4) různé 
 
Předseda výboru T. Murňák informoval členy výboru, že je potřeba stanovit termíny schůzí 
výboru na první pololetí příštího roku, a navrhl ponechat nynější termín první úterý v měsíci od 
16.00 hod. Žádný z členů výboru k tomu neměl námitky či připomínky. Předseda výboru T. 



4 
 

Murňák potom oznámil, že svolá schůze výboru v období leden-červen 2020 vždy v první úterý 
v měsíci od 16.00 hod.  
 
V 17.20 hod. předseda výboru T. Murňák konstatoval, že program schůze byl vyčerpán a schůzi 
ukončil 
 

 
 
 

Tomáš Murňák, předseda výboru 
 
 
 
 

JUDr. Petr Jantač, tajemník výboru 
 
 
 
 
 
Ověřil: Mgr. Martin Plíšek, člen výboru 


