
DEKLARACE 
 

 

Se zřetelem na zájem města …………………. na dodržování veřejného pořádku na jeho 

území a jako výraz společenské odpovědnosti vůči veřejnosti reprezentované orgány 

samosprávy se níže podepsaní provozovatelé prostor, v nichž jsou umístěna technická 

herní zařízení povolená podle § 2 písm. e), j), l), m), n), j) a § 50 odst. 3 zákona č. 

202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, tj. heren a míst se 

zvláštním provozním režimem (hospody, restaurace, sportbary apod.) 
 

zavazují: 

 

I. 

1. zajistit odstranění 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 (přípustnou výjimkou jsou 

pouze obchodní ochranné známky či oficiální loga provozovatele 

sázkových her), 

b) jackpoty a jackpotové displeje, a tyto přemístit do provozoven tak, aby 

neprosvítaly výlohou do veřejných prostor, smyslem opatření a) a b) 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. zajistit zprovoznění kamerového systému trvale snímajícího vstup (vstupy) do 

provozovny, včetně prostoru před vchodem (vchody) a vnitřní prostory provozovny. 

Obrazový záznam bude (s výjimkou kasin, pro které platí speciální právní úprava) 

uchováván po dobu 7 dnů a signatář se zavazuje poskytnout tento záznam orgánu 

vykonávajícímu kontrolu (státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, obecní 

policie, Policie ČR) na vyžádání. 

 

4. přijmout 

a) opatření proti rušení nočního klidu a pro eliminování vstupu osob 

mladších 18 let, osob pod vlivem návykových a omamných látek, osob 

agresivních a osob vyvíjejících v provozovně nezákonnou činnost 

(zejména prodej drog či odcizených věcí). Signatář deklaruje, že takové 

osoby do jeho provozoven vpouštěny nejsou a nebudou. Na každém 

vchodu do provozovny bude umístěn dostatečně velký nápis zakazující 

vstup osob mladších 18 - ti let, 

b) opatření, aby od 22. hodiny, byli návštěvníci vpouštěni do provozovny 

individuálně po provedení vizuální kontroly obsluhou provozovny 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).  

      

  



5. Dostavit se na první výzvu pověřeného zástupce obce k vyhodnocení účinnosti 

přijatých opatření dle této deklarace a to i v případě požadavku obce vzniklého 

z důvodu nutnosti řešit operativně případný problém zásadního významu 

 

6. Přijmout systém společenské odpovědnosti, který zahrnuje: 

 

a) Zveřejnění informací k prevenci gamblerství v prostorách provozovny (např. 

formou letáků, nástěnných plakátů a dalších nosičů obsahujících informace o 

symptomech rizikového hraní a kontakty na odbornou krizovou pomoc), 

b) Proškolení obsluhy provozovny v oblasti společenské odpovědnosti (zahrnuje např. 

opatření ke zvýšení bezpečnosti hostů provozovny i personálu, způsob komunikace 

s problémovými osobami, identifikace problémových hráčů). 

  

II. 

1. Lhůta ke splnění závazků dle bodu I je …….. měsíc od podpisu deklarace.  

2. Provozovatel si je vědom, že nesplnění či pozdější porušení závazků dle bodu I. může 

mít za následek nezařazení resp. odebrání místa, kde se sázkové hry provozují, ze 

seznamu povolených míst, který je přílohou obecně závazné vyhlášky regulující 

sázkové hry na území města. 

 

III. 

Pro provozovatele na místech se zvláštním provozním režimem (restaurace, sportbary a 

ostatní provozovny) platí ustanovení bodu I. s výjimkou odst. 3.a 4.  

 

 

 

 

V ..............   dne ……………… 

 

 

Název a adresa provozovny :……………………………………………………………….. 

 

Provozovatel herny včetně IČ :………………………………………………………........... 

 

Zastoupen :………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis statutárního orgánu provozovatele provozovny :……………………………………. 

 

 

 

 


