
Statutární město Prostějov 

Zastupitelstvo města Prostějova 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 12/2019, 

 
 

o regulaci provozování hazardních her 

 
 
Zastupitelstvo statutárního města Prostějova v souladu s ustanovením § 10 písm. a), 
d) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů vydalo na 
svém zasedání dne 3. 12. 2019, usnesením č. 19234 tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“): 

 
 

Článek 1 
Cíl vyhlášky 

 
Cílem této vyhlášky je zabezpečit místní záležitosti veřejného pořádku omezením 
negativního vlivu hazardních her a předcházení záporných jevů, které ve svých 
důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a 
dalších patologických jevů. 
 
Tento cíl je realizován prostřednictvím regulace míst provozování hazardních her na 
území statutárního města Prostějov (dále jen „města“), a to stanovením takových 
míst, kde nemohou být hazardní hry provozovány tak, aby uvedené negativní 
důsledky byly v co největší míře omezeny.  
 
 

Článek 2 
Určení míst, na nichž není povoleno provozovat hazardní hry 

 
Hazardní hry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách nelze na území města provozovat v herních prostorech:  
 
a) jejichž vchod se nachází v okruhu do 50 metrů od budovy mateřské, základní 

nebo střední školy. Výchozím bodem pro vymezení daného okruhu se rozumějí 
vnější hrany budov školy. Pro určení této vzdálenosti je rozhodující vzdušná 
vzdálenost od vnější hrany budov školy ke vchodu do herního prostoru, 
 

b) jejichž vchod se nachází v okruhu do 50 metrů od vchodu do jiného herního 
prostoru, ve kterém se provozují hazardní hry. Pro určení této vzdálenosti je 
rozhodující vzdušná vzdálenost od vchodu do herního prostoru ke vchodu do 
jiného herního prostoru, ve kterém se provozují hazardní hry, 
 

c) umístěných na nám. T.G. Masaryka, 
 

d) umístěných v budovách autobusových a vlakových nádraží, 



 
e) umístěných na území města v katastrálním území Čechovice, Čechovice – 

Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Vrahovice a Žešov.  
 
 
 

Článek 3 
Přechodné ustanovení 

 
Bingo, technickou hru a živou hru povolené přede dnem nabytí účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky lze provozovat na místech nesplňujících podmínky uvedené v 
článku 2 nejdéle do konce doby platnosti vydaného povolení. 
 
 
 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 6/2017, o 
regulaci provozování hazardních her ze dne 12. 6. 2017.  
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města Prostějova č. 2/2012, kterou 
se stanoví místa na území města Prostějova, na kterých lze provozovat sázkové hry 
podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 
50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů ze dne 14. 2. 2012. 
 
 

Článek 5 
Účinnost 

 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020 
 
 
 
 
 

 
………………………………. ………………………………. 

Mgr. František Jura v. r. 
primátor  

Mgr. Jiří Pospíšil v. r. 
 1. náměstek primátora 

 

 

 


