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Obecně závazná vyhláška č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se vymezují podmínky provozování hazardních her na území 
hlavního města Prahy 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 10. 9. 2020 vydat podle § 44 odst. 3 
písm. a) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 12 odst. 1 zákona 
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Preambule 

(1) Hlavní město Praha si dává za cíl snížit na svém území negativní dopady hazardních 
her, a to zejména v jejich nejnebezpečnějších formách, při nichž vzniká vysoké riziko 
negativních dopadů (gamblerství). Z tohoto důvodu přistupuje k takové regulaci hazardních 
her na svém území, která jejich provozování umožní pouze v omezené míře. 

(2) Cílem obecně závazné vyhlášky je omezení negativního vlivu hazardních her, ochrana 
sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky 
plynoucími z účasti na hazardních hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním 
hazardních her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku 
a ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů. 

(3) Omezení provozování hazardních her v rozsahu navrhovaném obecně závaznou 
vyhláškou je předkládáno s cílem zcela odstranit herny s herními automaty při zachování 
možnosti provozování živé hry v kasinech, u níž je riziko návazných negativních jevů 
minimalizováno. 

(4) Hlavní město Praha má v úmyslu při regulaci provozování hazardních her na svém 
území postupovat nediskriminačně, v souladu s obecnými zásadami ochrany hospodářské 
soutěže, jakož i s přihlédnutím k místním podmínkám. V rámci této vyhlášky tak přistupuje 
k vysvětlení základních kritérií zvoleného způsobu regulace, vymezení doby provozování 
živých her a stanovení zákazu provozování živých her na území některých městských částí. 

(5) Hlavní město Praha vychází z předpokladu, že negativní důsledky provozování 
hazardních her jsou zejména spojeny s provozováním technických her, které jsou dlouhodobě 
považovány za nejrizikovější. Hlavní město Praha proto považuje za vhodné provozování 
technických her zcela zakázat. 

§ 1 
Předmět vyhlášky 

Předmětem obecně závazné vyhlášky je vymezení podmínek provozování hazardních her 
podle jiného právního předpisu1) na území hlavního města Prahy. 
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§ 2 
Technická hra 

Provozování technické hry podle jiného právního předpisu2) (dále jen „technická hra“) je 
na území hlavního města Prahy zakázáno. 

§ 3 
Živá hra 

Provozování živé hry podle jiného právního předpisu3) (dále jen „živá hra“) je na území 
hlavního města Prahy povoleno s výjimkou provozování živé hry na území městských částí 
uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

§ 4 
Čas provozování živé hry 

Provozovat živou hru lze jen v čase uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce. Pokud není 
čas provozování omezen v příloze č. 2 k této vyhlášce, lze živou hru provozovat bez časového 
omezení. 

§ 5 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Technickou hru a živou hru povolenou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze 
na území hlavního města Prahy provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení. 

(2) V rámci řízení o zrušení povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášk y 
bude po dobu platnosti tohoto povolení splnění podmínky souladu umístění herního prostoru 
s obecně závaznou vyhláškou podle jiného právního předpisu4) posuzováno ve vztahu k obecně 
závazné vyhlášce č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich propagace, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy. 

§ 6 
Zrušující ustanovení 

Zrušují se: 

1. Obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, 
na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření 
k omezení jejich propagace. 

2. Obecně závazná vyhláška č. 10/2015 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze 
provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení jejich 
propagace. 
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§ 7 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

 

 

 
MUDr. Zdeněk  H ř i b,  v. r. 

primátor hlavního města Prahy 
 

doc. Ing. arch. Petr  H l a v á č e k,  v. r. 
I. náměstek primátora hlavního města Prahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 42 až 56 zákona č. 186/2016 Sb. 
3) § 57 až 60 zákona č. 186/2016 Sb. 
4) § 98 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb. 

                                                 
 



 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy 
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Městské části, na jejichž území je zakázáno provozování živých her 
 

1 Městská část Praha 2 
2 Městská část Praha 4 
3 Městská část Praha 5 
4 Městská část Praha 6 
5 Městská část Praha 7 
6 Městská část Praha 10 
7 Městská část Praha 12 
8 Městská část Praha 19 
9 Městská část Praha 20 

10 Městská část Praha 21 
11 Městská část Praha 22 
12 Městská část Praha - Benice 
13 Městská část Praha - Březiněves 
14 Městská část Praha - Čakovice 
15 Městská část Praha - Dolní Měcholupy 
16 Městská část Praha - Dolní Počernice 
17 Městská část Praha - Dubeč  
18 Městská část Praha - Ďáblice 
19 Městská část Praha - Klánovice 
20 Městská část Praha - Koloděje 
21 Městská část Praha - Kolovraty 
22 Městská část Praha - Křeslice 
23 Městská část Praha - Libuš 
24 Městská část Praha - Lipence 
25 Městská část Praha - Lochkov 
26 Městská část Praha - Lysolaje 
27 Městská část Praha - Nebušice 
28 Městská část Praha - Nedvězí 
29 Městská část Praha - Petrovice 
30 Městská část Praha - Přední Kopanina  
31 Městská část Praha - Řeporyje  
32 Městská část Praha - Satalice 
33 Městská část Praha - Slivenec 
34 Městská část Praha - Suchdol 
35 Městská část Praha - Šeberov 
36 Městská část Praha - Štěrboholy 
37 Městská část Praha - Troja 
38 Městská část Praha - Újezd 
39 Městská část Praha - Velká Chuchle 
40 Městská část Praha - Zbraslav 
41 Městská část Praha - Zličín  



 Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 14/2020 Sb. hl. m. Prahy 
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Časové omezení provozování živých her 

 
  Městská část čas provozování od-do 

1 Městská část Praha 8 10:00-06:00 
2 Městská část Praha 15 10:00-22:00 
3 Městská část Praha - Vinoř 17:00-24:00 
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