
Pravidla statutárního města Karlovy Vary pro určení míst, na nichž může být 

povoleno provozování hazardních her 
 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen zákon) umožňuje v § 12 obcím vydat obecně 

závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj malého rozsahu 

mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo 

stanoví, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, 

anebo stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno. 

 

V souladu s dlouhodobě prezentovaným přístupem města k provozování hazardních her stanovilo 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary následující Pravidla pro určení míst, na nichž může být povoleno 

provozování hazardních her, resp. umístění herního prostoru dle zákona. 

 

A) Typy hazardních her 

Na celém území města lze provozovat technické hry podle § 42 zákona, bingo podle § 39 

zákona, živé hry podle § 57 zákona pouze na místech určených v obecně závazné vyhlášce 

statutárního města Karlovy Vary dle níže uvedených obecných a nediskriminačních pravidel. 

 

B) Vyloučené oblasti 

1. Hazardní hry nelze provozovat v tzv. “oblastech se zvýšeným rizikem výskytu sociálně 
patologických jevů“, definovaných v tzv. Gabalově zprávě (GAC 2015), které korespondují s 
územím vyloučeným z podpory výstavby nových sociálních bytů z IROP, a jsou vymezené 
seznamem základních sídelních jednotek (ZSJ), které jsou jednoznačně identifikovány svým 
kódem a názvem (dále viz příloha). Ve statutárním městě Karlovy Vary zpráva identifikovala 
tyto čtyři lokality: 

 
Stará Kysibelská, kód ZSJ 301 965 
Staré Tuhnice, kód ZSJ 634 87 
Jáchymovská – východ, kód ZSJ  635 76 
Nové Drahovice, kód ZSJ  636 22 
 

Mapy základních sídelních jednotek, spadajících do vyloučených lokalit, jsou uvedeny v příloze 

Pravidel. Provozování hazardních her je vyloučeno ve všech budovách, zařazených do 

vyloučené lokality. 

 

2. Herny, podle § 67 zákona, nelze provozovat ve vnitřním území lázeňského místa, které je 
vymezeno v § 2 odst. 2 Nařízení vlády č. 321/2012 Sb., o stanovení lázeňského místa Karlovy 
Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary. 

 

C) Chráněné budovy 

Umístění herního prostoru nelze povolit v sousedství tzv. chráněných budov, kterými jsou: 

- školy a školská zařízení 

- zařízení sociálních služeb 

- významná zdravotnická zařízení, zejména nemocnice, polikliniky, zdravotnická zařízení 

zaměřená na péči o děti a léčení závislostí 

- kostely a církevní zařízení 



přičemž (i) v budovách do vzdálenosti 50 m od chráněných budov nelze provozování 

hazardních her povolit v žádném případě, (ii) v budovách ve vzdálenosti od 50 m do 100 m od 

chráněné budovy lze provozování hazardních her povolit pouze při zohlednění místních 

poměrů – zejména pohledových (vyloučení přímého výhledu na herní prostor z chráněné 

budovy) a přístupových (při přístupu k chráněné budově není nutná chůze kolem herního 

prostoru, herní prostor není přímo u nejbližších zastávek MHD v obou směrech nebo 

nejbližšího parkoviště, mezi budovami je neschůdná přírodní nebo stavební překážka – např. 

vodní tok, komunikace, kterou nelze přecházet apod.); měření vzdáleností bude prováděno 

vzdušnou čarou z mapových podkladů od nejbližších vzájemných bodů chráněné budovy a 

budovy, v níž má být umístěn herní prostor. 

 

D) Kritérium ochrany veřejného pořádku  

Umístění herního prostoru nelze povolit na místech, na nichž v minulosti docházelo 

k narušování veřejného pořádku.  

 

E) Projednání žádostí 

Při splnění výše uvedených podmínek budou do návrhu přílohy obecně závazné vyhlášky 

zařazena na základě žádosti provozovatele hazardní hry konkrétní místa (adresy), na nichž lze 

povolit umístění herního prostoru dle zákona; obecně závazná vyhláška může být novelizována 

nejvýše 1x ročně, vždy s účinností od 1. 1. následujícího roku; žádosti, doručené do 31. 10. 

příslušného roku, budou předloženy k projednání Zastupitelstvu města Karlovy Vary na jeho 

zasedání v prosinci téhož roku; žádosti doručené po 31. 10. příslušného roku budou předloženy 

na zasedání Zastupitelstva města Karlovy Vary v prosinci následujícího roku. 

 

F) Seznam míst, na kterých lze provozovat hazardní hry 

O seznamu míst, na nichž může být povoleno umístění herního prostoru pro provozování 

hazardních her, rozhoduje v souladu s výše popsanými obecnými a nediskriminačními pravidly 

Zastupitelstvo města Karlovy Vary formou jejich uvedení v příloze obecně závazné vyhlášky o 

regulaci hazardních her.  

 

Tato Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 26.06.2018. 

 

 

 
 


