
DEKLARACE 
KE KODEXU CHOVÁNÍ 

PROVOZOVATELŮ SÁZKOVÝCH HER  
(výherních hracích přístrojů, centrálních a lokálních sázkových systémů, tj. technických sázkových 

zařízení) 
a  

majitelů, provozovatelů prostor k realizaci sázkových her (heren, kasin) 
NA ÚZEMÍ MĚSTA NÁCHODA 

  
Se zřetelem na zájem města Náchoda na dodržování veřejného pořádku na jeho území, na 

omezení podmínek pro vzestup případů patologického hráčství a na to navazující kriminality a 
jako výraz společenské odpovědnosti vůči veřejnosti se signatáři ke dni 1.7.2012 společně a 
nerozdílně zavazují: 
 

1. dobrovolně a na své náklady odstranit z vnějšího pláště budov (provozovny, sousedních 
nemovitostí ve vztahu k dané provozovně) : 

 
a) statické a dynamické světelné reklamy s herními symboly, upozorňující na existenci 

provozovny, či nabádající ke hře 
 
b) jackpoty a jackpotové displeje, a tyto přemístit do provozoven tak, aby nesvítily ani skrz 

výlohu do veřejných prostor (Smyslem opatření je, aby světelná ani akustická reklama 
nemohla ovlivňovat mladistvé a neobtěžovala obyvatele města). 

 
c) všechny reklamy na podávání alkoholických nápojů ke hře zdarma, případně se slevou, 

včetně reklamy na jakékoliv jiné benefity. 
 

2. dbát o vnější vzhled provozovny a o čistotu v jejím bezprostředním okolí. 
 
3. zprovoznit kamerový systém trvale snímající vstup/ vstupy do provozovny, včetně prosotru před 

vchodem / vchody a vnitřní prostory provozovny. Obrazový záznam bude uchováván po dobu 
nejméně 30ti dnů a signatáři se zavazují učinit vzájemnou dohodu o tom, který z nich poskytne 
záznam na požádání orgánu vykonávajícímu kontrolu a záznam poté poskytnout 

 
 
4. zajistit, aby označení provozovny odpovídalo: 
 

a) podmínkám živnostenského zákona, tedy jednalo e o pouhé statické, neblikající označení 
„herna“ či „kasino“ a její název 

 
b) kolaudačnímu rozhodnutí či souhlasu 

 
c) pokud je provozovna provozována též k jiným účelům, než jako herna či kasino (např. 

jako bar), její označení musí odpovídat účelům, k nimž je provozovna provozována. Vždy 
však provozovatel zajistí minimálně oddělení prostorou, kde jsou provozovány výše 
specifikované sázkové hry. I pro tyto provozovny platí bod 3. této Deklarace. 

 
5. opatřit vstup do provozovny jednotným symbolem příslušnosti provozovatele technických 

sázkových zařízení (dále jen TSZ) k profesnímu svazu, garantu plnění „Deklarace“. 
 
6. přijmout: 

a) opatření proti rušení nočního klidu a pro eliminování vstupu osob mladších 18 let, 
podnapilých či drogově závislých, agresivních a osob vyvíjejících v provozovně 
nezákonnou činnost (zejména prodej drog či odcizených věcí). Signatáři deklarují, že 
takové osoby do jejich provozoven vpouštěny nejsou a nebudou. Na každém vchodu do 
provozovny bude umístěn dostatečně velký nápis zakazující vstup osob mladších 18ti let. 



 
b) Opatření, aby od dvaadvacáté hodiny večerní do osmé hodiny ranní byli návštěvníci 

vpouštěni do provozovny individuálně po provedení vizuální kontroly obsluhou 
provozovny nebo pracovníkem stálé bezpečnostní služby, nebo aby tato kontrola byla 
provedena prostřednictvím technického zařízení umožňujícího obsluze provozovny 
zkontrolovat návštěvníka před vpuštěním do prostor provozovny (např. prostřednictvím 
videotelefonu či kamery a dálkového ovládání zámku dveří provozovny). 

 
Provozovatelé TSZ se dále navíc zavazují: 
 

a) ke dni 1.7.2012 nebudou mít žádné své TSZ umístěny v hostinských zařízeních a v restauracích, 
ani ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách, v nichž je 
vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či 
náboženských společností či ve vzdálenosti kratší 100 m od uvedených objektů. 

 
b) aplikovat text deklarace i na subjekty provozující podle loterního zákona, se kterými jsou 

vzájemně vlastnicky propojeni 
 
c) scházet se s pověřenými zástupci města Náchoda v intervalu nejméně dvakrát ročně za účelem 

vyhodnocení účinnosti přijatých opatření dle tohoto kodexu chování a souhlasí s tím, že se 
dostaví k jednání i v případě požadavku města Náchoda vzniklého z důvodu nutnosti řešit 
operativně případný problém zásadního významu. 

 
 
V Náchodě dne …………….. 
 
 
Název a adresa provozovny:              ……………………………………….. 
 
Provozovatel herny včetně IČ:            ……………………………………….. 
 
Zastoupen:                                          ……………………………………….. 
 
Provozovatelé TSZ v provozovně:      ……………………………………….. 
 
       ……………………………………….. 
 
       ……………………………………….. 
 
       ……………………………………….. 
Výše uvedené subjekty svým podpisem vyslovují souhlas s obsahem shora uvedené deklarace a 
zavazují se plnit výše specifikovaný kodex chování. 
 
 
………………………………………. 
Podpis zástupce provozovny  
a otisk razítka 
        ………………………………………….. 
        podpisy zástupců provozovatelů TSZ 
        V provozovně a otisky razítek 
 
 
        ………………………………………….. 
        podpisy zástupců provozovatelů TSZ 
        V provozovně a otisky razítek 
Profesní svaz – garant dohody:          
               


