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3/2016 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

o zákazu provozování některých hazardních her 

Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 12. 12. 

2016 usneslo (usnesení č. 290/2016) vydat na základě § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a v souladu s 

§ 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 

Zákaz provozování některých hazardních her 

(1) Na celém území statutárního města České Budějovice se zakazuje provozování: 

a) binga [hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. d) zákona o hazardních hrách], 

b) technických her [hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. e) zákona o hazardních hrách], 

c) živých her [hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách]. 

(2) Zákaz podle předchozího odstavce se nevztahuje na provozování turnajů malého rozsahu 

dle § 3 odst. 2 písm. h) zákona o hazardních hrách. 

Čl. 2 

Zrušovací a přechodná ustanovení 

(1) Zrušují se: 

a) obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 4/2011, o zákazu 

provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 15. 12. 2011, 

b) obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 5/2011, o omezení provozní 

doby některých sázkových her, loterií a jiných podobných her a o dalších souvisejících opatřeních, 

ze dne 15. 12. 2011, 

c) obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 6/2011, o místním poplatku 

za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 

lokálního herního systému, ze dne 15. 12. 2011. 

(2) Poplatková povinnost vzniklá podle dosavadních právních předpisů přede dnem účinnosti 

této obecně závazné vyhlášky není ustanovením odst. 1 písm. c) nijak dotčena. 

Čl. 3 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017, s výjimkou ustanovení čl. 2 

odst. 1 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 
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