
INT.  č. 27/2 – Petr Duchek 
– interpelace směřovala na radní Kordovou Marvanovou 

 

ve věci 

- Regulace hazardu a obecně závazná vyhláška 

 

stenozáznam předán radní Kordové Marvanové k písemné reakci 

 

Stenozáznam: 

 

Nám. Hlaváček: Tak děkuji, nyní prosím pana kolegu Petra Duchka a připraví se prosím 

paní Ing. Marie Kubíková. 

 

P. Duchek: Dobrý den, vážení zastupitelé, vážená paní radní Marvanová. Jsem 

zastupitelem městské části Praha 21 a předkladatelem návrhu na usnesení o nulové toleranci 

hazardu za Patrioty ČR u nás. 

Návrh byl v březnu 2019 koalicí ODS a ANO schválen. Bohužel piráti a STAN návrh 

nepodpořili. Schválený návrh vycházel ze znění nového zákona o hazardu a byl odeslán  

na magistrát. Mým zájmem bylo, aby magistrát přijal novou vyhlášku dle nového zákona, neboť 

stará vyhláška byla výčtová diskriminační a snadno soudně napadnutelná. 

Současně jsem vám, paní radní, poslal dopis, který vám asistentky opakovaně 

přeposílaly a připomínaly. Žádal jsem vás o informaci, zda připravujete novelu vyhlášky a kdy 

bude projednána. Neodpověděla jste mi. Po měsíci jsem připojil další dotaz, kdo z radních má 

v gesci hazard a zda obnovíte komisi k hazardu. Opět jste neodpověděla. A nyní, po více jak 

dvou letech, budete komisi nejspíše obnovovat. 

Za další měsíc jsem vás žádal o krátkou schůzku, abych ocenil vaši snahu hazard řešit, 

ale současně varoval před přijetím vyhlášky, která s částečným zákazem současně otevře dveře 

všech městských částí kasinům, což se v podstatě stalo. K setkání ale nedošlo. 

Po urgencích jste sice nakonec zareagovala, bohužel však v den po termínu schůzky 

dojednané s vaší asistentkou, s tím, že se k vám informace o termínu schůzky nedostala. Přišel 

mi i splašený návrh na schůzku ze dne na den, ale tomu jsem z pracovních důvodů nemohl 

vyhovět. 

Nadějně vypadal termín schůzky v půli července. Po předešlých zkušenostech jsem se 

ale raději den předem e-mailem optal, zda platí. Co čert nechtěl, právě jste onemocněla. A mě 

ta hra na kočku a na myš přestala bavit, a proto se setkáváme, nebo možná opět nesetkáváme, 

protože nevidím, takto. 

Použiji nyní ne zcela aktuální data, ale to nevadí. V přepočtu kasin na kilometr čtvereční 

máme více kasin než celá Evropské unie. Stejně špatně jsme na tom i v přepočtu na počet 

obyvatel. 

Pár příkladů. Budapešť, Bern – mají dvě kasina, Brusel, Helsinky, Madrid, Vídeň, 

Stockholm – po jednom kasinu. Tallinn, Bratislava – po třech. Bratislava je však v režimu 

ukončování licencí a bude nula, stejně jako v Moskvě nebo v Oslu. Ovšem Praha má asi sto 

kasin a je srovnatelná s Las Vegas, které jich má něco přes sto šedesát. 

A tak se vás ptám, proč je Praha něco extra? Zadruhé, proč si zastupitelé velkých 

evropských měst nestěžují na výpadek příjmů z hazardu, jako je to už koloritem pražského 

Zastupitelstva? Zatřetí, kontaktovala jste někdy magistráty velkých evropských měst, aby vám 

ukázaly, jak se obejdou bez kasin a nemusí se soudit se státem nebo s hazardním průmyslem. 

Začtvrté, proč Praha doposud nevyužila možnosti navrhnout Poslanecké sněmovně novelu 

zákona o hazardu, který by nás srovnal se standardy regulace hazardu v Evropě a měli jsme 

jako Vídeň jedno kasino nebo jako Bratislava žádné. Děkuji. 



 

Nám. Hlaváček: Petře, děkuji vám za dotaz. Paní radní je dnes omluvená, podle pravidel 

odpoví písemně, zajistím. 

 

P. Duchek: Můžu ještě doplňující otázku? 

 

Nám. Hlaváček: Ano, ano, samozřejmě. 

 

P. Duchek: Dobře, tak já mám ještě jednu. Na pracovní setkání k vypracování nové 

vyhlášky jste sezvala starosty městských částí. Privilegovaně však byla přítomna i naše paní 

zastupitelka Kučerová, vaše kolegyně z hnutí STAN a de facto vaše sousedka. 

Paní Kučerová předložila našemu Zastupitelstvu svůj oponentní návrh na nulovou 

toleranci, který byl ovšem věcně i formálně zcela nesprávný a vzbudil všeobecné veselí. Mé 

udivení vychází i z toho, že piráti a STAN u nás voličům ve volebním programu slíbili, že 

přijmou obecně závaznou vyhlášku s nulovou tolerancí, přestože vyhlášku městská část nemůže 

přijmout. 

Nevím, zda je horší, že šlo o lež či hlubokou neznalost. Rád bych proto věděl, kdo  

a proč vaši kolegyni Kučerovou za Prahu 21 pozval, když od našeho starosty mandát k jednání 

neměla. Ovšem sociální sítě následně zaplnila fotografiemi a texty, jako by bojovala 12 let proti 

hazardu jako jiní. 

A dále, co přínosného vaše kamarádka starostům sdělila, čím konkrétně pracovní 

schůzku odborně obohatila. Děkuji. 

 

 

  


