
MĚSTO TURNOV 
 

Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 1/2018,  
o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov 

 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 22. 3. 2018 usnesením č. 42/2018 usneslo 

vydat v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění 

pozdějších předpisů, 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 vy-

hlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 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. 

 

Článek 2  

Základní ustanovení 

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

určených1. 

 

Článek 3 

Určení míst 

(1) Technická hra nesmí být provozována na území městské památkové zóny Turnov2. 

(2) Na území města neuvedeném v odstavci 1, může být technická hra provozována pouze na mís-

tech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.  

 

Článek 4 

Určení času 

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

 

Článek 5 

Zařazení míst do přílohy č. 1 

(1) Zastupitelstvo města rozhoduje o zařazení nových míst pro provozování technické hry (dále jen 

„místo“) do přílohy č. 1 na základě podaných žádostí. O podaných žádostech zastupitelstvo města 

rozhodne na svém zasedání tak, aby o každé žádosti bylo rozhodnuto nejpozději do 3 měsíců ode 

dne jejího podání. 

(2) Zastupitelstvo města o zařazení místa do Přílohy č. 1 rozhodne na základě „Zásad města Turnova 

pro provozovatele hazardních her“, uvedených v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této 

vyhlášky. 

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

tímto ustanovením nijak dotčena. 
2 Vyhláška Východočeského krajského národního výboru ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybra-

ných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. 10. 1990.  

 



Článek 6 

Vyřazení míst z přílohy č. 1  

(1) Zastupitelstvo města rozhoduje o vyřazení míst z přílohy č. 1, a to na základě žádostí provozo-

vatelů nebo z vlastního či jiného podnětu.  

(2) Zastupitelstvo města o případném vyřazení místa z přílohy č. 1 z vlastního či jiného podnětu 

rozhodne na základě „Zásad města Turnova pro provozovatele hazardních her“, uvedených v pří-

loze č. 2. 

 

Článek 7 

Přechodná ustanovení 

(1) K zařazení míst do přílohy č. 1 dojde poprvé na základě žádostí provozovatelů, a to na základě 

„Zásad města Turnova pro provozovatele hazardních her“, uvedených v příloze č. 2. 

(2) Technickou hru povolenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat na místech 

neuvedených v příloze č. 1, nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.  

 

Článek 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

ze dne 29. listopadu 2012. 

 

Článek 9 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyvěšení. 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 

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. 1/2018, o regulaci provozování některých hazardních her na území 

města Turnov 

 

Provozování technické hry je na území města uvedeném v čl. 3 odst. 2 vyhlášky povoleno pouze 

místech uvedených v této příloze. 

V souladu s čl. 7 odst. 1 vyhlášky k zařazení míst pro provozování hazardních her do této přílohy 

dojde poprvé na základě žádostí provozovatelů. 

  



Příloha č. 2 

Zásady města Turnova pro provozovatele hazardních her (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. 1/2018 (dále jen „vyhláška“). 

2) Tyto Zásady žádným způsobem nenahrazují ani neprovádějí příslušnou legislativu na úseku pro-

vozování hazardních her. Naplnění a dodržování podmínek stanovených těmito Zásadami jsou 

zásadním předpokladem pro rozhodování Zastupitelstva města Turnov o zařazení/vyřazení adres-

ného 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. Hod-

nocení 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 ne-

platí v případě právního nástupnictví či jiných zákonem stanovených případech změny osoby ža-

datele.  

2) Žadatel musí při podání žádosti doložit ověřený souhlas majitele objektu na adresném místě 

(s přesným vymezením prostor v objektu). V případě, že se v objektu nachází byty, doloží i sou-

hlas obyvatel bytů. 

3) Provozovatel (žadatel) je povinen disponovat platným základním povolením k technické hře vy-

dané 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. 

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 pro-

vozovnách 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 spe-

cifických případech další podmínky v těchto Zásadách neuvedené při zachování principu nedis-

kriminace 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/42/2018 na zasedání dne 22. 3. 2018. 

 

 


