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OZV Turnov hazard 

Zásady města Turnova pro Provozovatele hazardních 

komplet hazard 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

       

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města: Do městského rozpočtu jde z hazardu 7-12 mil.Kč/ročně. 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Stávající stav: 

Na území Turnova jsou v platnosti tyto vyhlášky: 

1) Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her, která reguluje 

herny v místě a čase 

2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci provozování některých sázkových her, která zakazuje 

provozování kasin na celém území města Turnova 

 

Povolené adresní místa, kde jsou v provozu herny: 

1. Palackého 572  

2. Nádražní 1123 

3. Palackého 216  

4. Náměstí Českého ráje 136  

5. Sobotecká 595 

 

Do městského rozpočtu jde z hazardu 7-12 mil.Kč/ročně. 

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Herny v této době provozují 

na základě povolení dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, které jsou vydány 

v některých případech až do roku 2019. Následně po vypršení termínu povolení budou provozovatelé žádat dle 

nového zákona o povolení herního místa.   

 

Proč měnit stávající stav ? 

V současné době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukládá pokuty za porušení § 19a zákona o ochraně 

hospodářské soutěže, který zapovídá orgánům veřejné správy zvýhodňovat určité soutěžitele.  

Viz článek http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6740685. 

Města Děčín, Karlovy Vary, Bílina dostaly od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pokuty ve výši 05-0,7 

mil.Kč. 



Vzhledem k tomu, že pro Turnov platí stejně koncipovaná vyhláška, je důležité tuto skutečnost zohlednit 

přijetím nové vyhlášky, která by měla být objektivní a nediskriminační. Z tohoto důvodu dochází v některých 

městech k zrušení vyhlášek (např. Lomnice nad Popelkou). 

 

Možné varianty řešení: 

1) zrušení platných OZV 

Dojde k uvolnění trhu. Při této variantě je riziko vzniku nových heren a kasin. Dle nového zákona 

jsou pravidla pro herny velmi přísná (viz níže). Do nově povolených heren nebude možný přístup 

osob, které pobírají sociální dávky. 

 

2) úplný zákaz provozování hazardních her na celém území obce  

Povolené herny budou v provozu do vypršení pravomocných povolení (některé až do r. 2019) a tím 

ustane tok finančních prostředků do rozpočtu města cca 10 až 11 mil. Kč v roce 2017. Tento druh 

vyhlášky je nediskriminační, protože platí pro všechny provozovatele stejně! Na první pohled 

nejjednodušší řešení s možnými riziky v podobě: 

o Černých heren (soukromých klubů – VIP hráčský klub)  

 

V.I.P. hráčský klub 

Způsobem obcházení zákona o loteriích je zakládání soukromých hráčských klubů. To byl také případ 

pražských nelegálních heren. „Herny byly provozovány pod zástěrkou občanského sdružení nebo 

společnosti s ručením omezeným a v jednom případě i svěřeneckého fondu.“ 

V soukromých V.I.P. klubech, provozovaných nekomerčními organizacemi (spolky, sdružení, 

svěřenecké fondy) bývají umístěny jak klasické výherní automaty, tak kvízomaty či slevostroje. Vklad 

do automatu je interpretován jako příspěvek pro spolek, ten se zase kryje tím, že nejde o podnikání. V 

praxi nicméně vše funguje jako kterákoliv herna s bednami, jen se zde neplatí poplatky a daně. 

Aktuálně soudy podle ministerstva financí řeší nejméně pětadvacet případů nelegálních heren 

provozovaných pod záštitou spolku. Ve věci už existuje precedentní rozsudek Nejvyššího správního 

soudu, který říká, že pokud občanské sdružení nebo spolek nemají na hru příslušné povolení, jde o 

nelegální hazard.  

 

o Kvízomaty – automaty tvářící se jako vědomostní hra, zatím je Ministerstvo financí vnímá 

stejně jako automaty a vystupuje proti nim a zabavuje je – právní výklad se různě mění 

o Stavby heren na katastrech sousedních obcí – dobrým příkladem je Liberec, kde dochází 

k zákazu a obnovování hazardu jednou za půl roku, výsledkem je stavba nového casina ve 

Stráži nad Nisou, ve své podstatě uprostřed Liberce, peníze tak půjdou Stráži a starosti o 

bezpečnost zůstanou na Liberci 

o Nutno vyřešit výpadek v rozpočtu města – pak bychom měli jít cestou plošného krácení celého 

rozpočtu 

 

3) Stávající vyhlášku o hernách nahradit novou, která bude říkat, že je v Turnově povoleno 5 herních 

míst a za určitých podmínek může přijít další provozovatel a ucházet se u zastupitelstva o povolení 

dalšího místa. Lze upravit vyhláškou provozní dobu (dle zákona 10:00-24:00) i místa provozování 

(vzdálenost od školy, zdravotnického zařízení, radnice, kostela apod.), Dá se očekávat rozšíření heren o 

cca 2. 

4) Povolit pouze provozování casin – nutné min. 3 živé hry a min.30 automatů, z provozu plynou vysoké 

nároky na personál a dá se očekávat, že v Turnově budou max.2-3 casina. 

 

Předmětem regulace OZV dle nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách může být: 

a) bingo 

b) technická hra  

c) živá hra 

d) turnaj malého rozsahu 

Herním prostorem se rozumí samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém jsou hazardní hry provozované 

jedním provozovatelem, a to jako hlavní činnost: 

1) herna 

- technická hra – hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení, jež je přímo obsluhováno 

sázejícím. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra (typicky dnes nejrozšířenější výherní 



přístroje, centrální loterní systémy s videoloterními terminály, vícemístná technická herní zařízení, 

elektromechanické rulety aj.), elektromechanická ruleta a elektromechanické kostky. 

2) kasino  

- živá hra -  zejména ruleta, karetní hra, a to i provozovaná formou turnaje, a hra v kostky, při níž 

sázející hrají proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl předem určen 

počet sázejících a výše sázky do jedné hry. 

- technická hra  

- bingo 

 

Chráněné budovy, kde nelze povolit herní prostor: 

- školy a školská zařízení 

- zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

- zařízení sociálních služeb 

- zdravotnické zařízení, poskytující ambulantní, jednodenní a lůžkovou péči 

- budova sloužící církvi nebo náboženské společnosti 

- zařízení složky integrovaného záchranného systému 

 

Na budově nebo veřejně přístupné vnitřní části budovy, ve které se herní prostor nachází, nesmí být umístěna 

reklama, sdělení nebo jakákoli jiná forma propagace, zejména slovní, zvuková, pohyblivá, statická, světelná 

nebo grafická, na provozování hazardních her nebo získání výher. Výlohy, okna a vstupy do herního prostoru 

musí být zabezpečeny proti nahlížení do jejich vnitřních prostor. 

Zákon nově zakazuje provozovateli poskytnout účastníkovi hazardní hry v souvislosti s hazardní hrou 

jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek. 

Platí, že herna nesmí být v provozu od 3:00 do 10:00. V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že obce však i 

nadále mají možnost obecně závaznou vyhláškou (v Turnově platí od roku 2012 dle OZV od 2:00 hod do 10:00 

hod). 

Zákonem o hazardních hrách však bylo nově stanoveno, že v herně lze provozovat nejméně 15 povolených 

herních pozic technické hry. Maximální počet herních pozic v herně není stanoven. 

Provozovatel je povinen vybavit hernu monitorovacím zařízením umožňujícím po celou provozní dobu v 

reálném čase zaznamenávat vstup do herny, toto monitorování musí být prováděno v nezpomaleném a 

nepřerušovaném záznamu, který umožňuje pozdější reprodukci.  

Dále je provozovatel povinen monitorovat celý prostor herny, který je využíván k provozování hazardních her, 

zejména prostor, kde probíhá identifikace osob. Tyto záznamy (včetně zálohy) musí být uchovávány po dobu 

2 let. 

Pravidla vytvořená v roce 2013 pro provozovatele heren v Turnově jsou již implementována do nového zákona.  

 

Kasino  

Zákon o hazardních hrách neomezuje provozní dobu kasina, je tedy přípustné, aby bylo kasino provozováno 

nonstop. 

Dále nově upravuje požadavek provozovat živou hru po celou provozní dobu kasina, a to nejméně u třech 

hracích stolů živé hry.  Maximální počet hracích stolů živé hry není ZHH nijak stanoven. 

Rovněž v případě kasina stanovuje ZHH minimální počet herních pozic technické hry, má-li být v kasinu 

provozována. Tato hranice je stanovena na nejméně 30 povolených herních pozic technické hry. 



 

Provozovatel je obdobně jako v herně povinen monitorovat vstup do kasina a po celou provozní dobu v reálném 

čase monitorovat celou plochu všech hracích stolů umístěných v kasinu, včetně celého ruletového kola a 

celého ruletového stolu, pokladny pro dotování žetonů, pokladny na bankovky a mince, pokladny na 

spropitné, dále pokladnu a celý prostor kasina, který je využíván k provozování hazardních her, tak, aby 

monitorování obsáhlo jednotlivé hrací stoly a prostory, kde dochází k operacím s bankovkami a mincemi, 

žetony, kartami, kostkami nebo jinými prostředky používanými ke hře. 

 

V příloze je návrh nové Obecně závazné vyhlášky umožňující další fungování heren na území města, včetně 

Zásad pro provozování. 

 

Po poradě zastupitelů, zvážení všech rizik navrhuji schválit novou Obecně závaznou vyhlášku umožňující další 

fungování heren na území města, včetně Zásad pro provozování s omezením provozování v čase 10:00-24:00. 

 

 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku města Turnov č. x/2017, o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov, včetně Zásad Města Turnova pro provozovatele hazardních her na adresně vymezených mís-tech, 

sloužící k určení těchto míst v příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Turnov č. X/2017, o regulaci provo-

zování některých hazardních her na území města Turnov, s omezením provozování v čase 10:00-24:00. 

 



 
 

MĚSTO TURNOV 
ZASTUPITELSTVO MĚSTA TURNOV 

Obecně závazná vyhláška města Turnov č. x/2018,  
o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne … usnesením č. … usneslo 
vydat v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních 
hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 
Předmět a cíl vyhlášky 

Předmětem a cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající 
z provozování některých hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností 
rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy, které mají vliv nejen na jejich 
účastníky, ale také na osoby jim blízké, osoby sociálně vyloučené, děti, mladistvé 
a seniory. Cílem je umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků města, 
uspokojit jejich potřeby a zároveň vytvořit příznivé podmínky pro život ve městě. 

 
Čl. 2  

Základní ustanovení 

Technická hra může být na celém území města provozována pouze na místech 
a v čase touto vyhláškou určených1. 

 

Čl. 3 
Určení míst 

Technická hra může být provozována pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 
(dále jen „příloha“), která je nedílnou součástí této vyhlášky.  

 

Čl. 4 
Určení času 

Technická hra smí být provozována pouze v době od 10:00 do 24:00 hodin. 

 

Čl. 5 
Zařazení míst do přílohy  

(1) Zastupitelstvo města rozhoduje o zařazení nových míst pro provozování technické 
hry (dále jen „místo“) do přílohy na základě podaných žádostí. O podaných 
žádostech zastupitelstvo města rozhodne na svém zasedání tak, aby o každé 
žádosti bylo rozhodnuto nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího podání. 
 

                                                           
1 Právní úprava provedená obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 o regulaci provozování některých 
sázkových her není tímto ustanovením nijak dotčena. 



 
 

(2) Zastupitelstvo města o zařazení místa do přílohy rozhodne na základě kritérií 
schválených usnesením zastupitelstva města, která jsou každému přístupná 
k nahlédnutí na Městském úřadu Turnov a která jsou zveřejněna na webových 
stránkách města. 

 

 

Čl. 6 
Vyřazení míst z přílohy  

(1) Zastupitelstvo města rozhoduje o vyřazení míst z přílohy, a to na základě žádostí 
provozovatelů nebo z vlastního či jiného podnětu.  
 

(2) Zastupitelstvo města o případném vyřazení místa z přílohy z vlastního či jiného 
podnětu rozhodne na základě kritérií schválených usnesením zastupitelstva 
města, která jsou každému přístupná k nahlédnutí na Městském úřadu Turnov 
a která jsou zveřejněna na webových stránkách města. 

 

 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných 
podobných he ze dne 29. listopadu 2012. 
 

(2) Technickou hru povolenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze 
provozovat na místech neuvedených v příloze nejdéle do doby platnosti vydaného 
povolení.  

 

Čl. 8 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne XXXX 2018. 

 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

Mgr. Petra Houšková 

místostarostka 

Ing. Tomáš Hocke 

starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne:  



 
 

Příloha č. 1 

Obecně závazné vyhlášky č. x/2018, o regulaci provozování některých 
hazardních her na území města Turnov 

 

 

Provozování technické hry je na celém území města povoleno pouze na těchto 
místech: 

 
1. Palackého 572 
2. Nádražní 1123 
3. Palackého 216 
4. Náměstí Českého ráje 136 
5. Sobotecká 595 

 

 



Zásady města Turnova pro provozovatele hazardních her na 
adresně vymezených místech, sloužící k určení těchto míst 
v příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Turnov           
č. X/2018, o regulaci provozování některých hazardních her 
na území města Turnov 
(dále jen „Zásady“) 
 

I. 
Předmět a účel Zásad 
1) Tyto Zásady stanoví základní podmínky pro provozování hazardních her dle zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách v platném znění na adresně vymezených místech 
dle přílohy č. 1 k Obecně závazné vyhlášce o regulaci provozování některých 
hazardních her na území města Turnov č. X/2018 (dále jen „vyhláška“). 
 
2) Tyto Zásady žádným způsobem nenahrazují ani neprovádějí příslušnou legislativu 
na úseku provozování hazardních her. Naplnění a dodržování podmínek stanovených 
těmito Zásadami jsou zásadním předpokladem pro rozhodování Zastupitelstva města 
Turnov o zařazení/vyřazení adresného místa provozovny z přílohy č. 1 k vyhlášce. 
 
3) Zařazení adresného místa do přílohy č. 1 k vyhlášce probíhá formou novely 
vyhlášky, přičemž návrh zařazení či nezařazení vychází z hodnocení splnění kritérií, 
které musí žádost naplnit. Hodnocení provádí zastupitelstvo dle kritérií, které jsou 
součástí těchto zásad. 
 

II. 
Základní podmínky a pravidla k provozování hazardních her 
 
1) Osoba žadatele o zařazení provozovny do přílohy č. 1 musí být totožná s osobou 
provozovatele příslušné provozovny po celou dobu zařazení adresného místa do 
vyhlášky. Toto ustanovení neplatí v případě právního nástupnictví či jiných zákonem 
stanovených případech změny osoby žadatele.  
 
2) Žadatel musí při podání žádosti doložit ověřený souhlas majitele objektu na 
adresném místě (s přesným vymezením prostor v objektu).  
 
3) Provozovatel (žadatel) je povinen disponovat platným základním povolením 
k technické hře vydané Ministerstvem financí dle zákona č. 186/2016 Sb.,                           
o hazardních hrách v platném znění, po celou dobu zařazení adresného místa 
provozovny do přílohy č. 1 k vyhlášce. 
 
4) Zastupitelstvo města deklaruje ochotu zařazovat do přílohy č. 1 k vyhlášce pouze 
provozovny, v nichž jsou vytvořeny podmínky dle zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách v platném znění (např. kolaudace) 
 
5) Na každém vstupu do provozovny musí být zřetelné označení zákazu vstupu 
osobám mladším 18 let.  
 
6) Provozovatelé budou dbát o důstojný vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich 
bezprostředním okolí. 



 
7) Zastupitelstvo s přihlédnutím k dalším skutečnostem majícím vliv na veřejný 
pořádek (vzdálenost provozovny od školních zařízení apod.) může u konkrétních 
adresných míst provozoven v příloze č. 1 k vyhlášce, časově určit (limitovat) provozní 
dobu. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 
 
1) Podmínky stanovené v čl. II Zásad musí být naplňovány a dodržovány 
provozovatelem resp. v provozovnách po celou dobu zařazení provozovny na adresné 
místo v příloze č. 1 k vyhlášce. 
 
2) Porušení podmínek stanovených těmito Zásadami či jiným obecně závazným 
právním předpisem je důvodem pro rozhodnutí zastupitelstva o vyřazení adresného 
místa provozovny z přílohy č. 1. 
 
3) Zastupitelstvo města může při rozhodování o zařazení místa do přílohy vyhlášky 
stanovit ve specifických případech další podmínky v těchto Zásadách neuvedené při 
zachování principu nediskriminace a dostatečné určitosti takových pravidel. 
 
4) Zastupitelstvo města může při rozhodování o zařazení místa do přílohy vyhlášky 
ve specifických případech požadovat po žadateli smluvní záruky dodržování těchto 
Zásad při zachování principu transparentnosti a nediskriminace. 
 
5) Zastupitelstvo města deklaruje, že žádosti Provozovatelů o zařazení adresných 
míst do přílohy č. 1 budou projednávány nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího 
podání v zastupitelstvu.  
 
6) Tyto Zásady byly přijaty rozhodnutím Zastupitelstva města Turnov pod číslem 
usnesení ZM/xxx/2018 na zasedání dne X. X. 2018. 
 
 


