
  

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

k rukám JUDr. Hynka Broma, I. místopředsedy 

tř. Kpt. Jaroše 7 

604 55 Brno 

Ke sp. zn.: ÚOHS-S0517/2018/VS 

doručeno e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 

V Praze dne 9. října 2020 

SDĚLENÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ 

Vážený pane první místopředsedo, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vede s hlavním městem Prahou, se sídlem 
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 000 64 851 (dále jen „Účastník řízení“), správní řízení 
sp. zn. ÚOHS-S0517/2018/VS (dále jen „Správní řízení“) ve věci možného porušení § 19a 
odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOHS“). 

Účastník řízení si tímto podáním dovoluje ÚOHS informovat o změně regulace provozování hazardních 
her na území hl. m. Prahy a požádat ÚOHS o nařízení ústního jednání v nadepsané věci. 

1. OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy se dne 10. 9. 2020 usneslo na přijetí obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na 
území hlavního města Prahy (dále jen „OZV 14/2020“). OZV 14/2020 nabývá účinnosti 

dne 1. 1. 2021 a tvoří Přílohu č. 1 tohoto podání spolu s důvodovou zprávou k jejímu návrhu.  

2. ŽÁDOST O NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

Usnesením zastupitelstva byla Radě hl. m. Prahy uložena povinnost projednat OZV 14/2020 před 
nabytím její účinnosti s ÚOHS. Předmětem tohoto jednání by měla být otázka, zda přijetím OZV 
14/2020 dojde počínaje její účinností k odstranění stavu, který je předmětem Správního řízení a 
který ÚOHS předběžně vnímá jako rozporný s § 19a odst. 1 ZOHS. 

Účastník řízení si proto v souladu s pokynem jeho zastupitelstva dovoluje ÚOHS zdvořile 
požádat o nařízení ústního jednání v sídle ÚOHS dříve, než OZV 14/2020 nabude 1. 1. 2021 

účinnosti. Účastník řízení navrhuje uskutečnění jednání v nejbližším možném termínu po 19. 
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říjnu 2020 (s výjimkou pondělků, kdy zasedá Rada hl. m. Prahy). Ústního jednání by se za 

Účastníka řízení zúčastnil právní zástupce a dále pověřený zástupce Rady hl. m. Prahy. 

S pozdravem 

Za hlavní město Praha 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 

na základě plné moci 




