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Tisková zpráva 
Provozovatelé heren musí odstranit hazardní 

poutače a zatemnit výlohy před automaty 

Od dubna začnou v Liberci platit mnohem přísnější podmínky pro provozování hazardu. Stanovuje je 

nová deklarace (dodatek č. 1 ke kodexu chování, dohodnutému s provozovateli hazardu na podzim 

roku 2011), kterou po libereckých radních na druhý pokus schválili také zastupitelé. 

S ohledem na další regulaci gamblerství v krajském městě budou muset provozovatelé nejpozději do 

31. března 2014 z výkladních skříní a zdí svých heren i všech dalších nemovitostí odstranit veškeré 

herní poutače, reklamy a symboly lákající na hazard. Zmizet musí i nápisy „herna“, přičemž provozovny 

budou označené podle živnostenského zákona. Z ulice pak vůbec nesmí být vidět na provoz automatů, 

loterie či sázkové hry, což pro mnohé provozovatele znamená povinnost zatemnit či jinak 

zneprůhlednit vnější plášť herny. Regulační deklarace se dotkne i majitelů podniků, kde hazard tvoří jen 

doplněk k hlavní náplni. V praxi to bude znamenat, že například z vnějších plášťů restaurací bude 

muset zmizet jakékoli označení toho, že je možné si uvnitř zahrát hazardní hru. 

Nový dodatek ke kodexu chování provozovatelů hazardu z roku 2011 rovněž upravuje pravidla pro 

kontrolu návštěvníků herny. Pro efektivnější zamezení vstupu podnapilým, zdrogovaným a agresivním 

osobám budou muset provozovatelé zajistit vizuální kontrolu příchozích už od 22.00 hodin. 

Podle náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího Šolce je nová deklarace dalším krokem 

k systematické regulaci hazardu na území města. „Od roku 2011, kdy jsme jako současné vedení města 

začali důsledněji potírat hazard, poklesl v Liberci počet heren z původních 154 na dnešních 100. 

Aktuálně jsme zrušili další dvě adresy ze seznamu herních míst,“ uvedl Jiří Šolc. 

 

Zmiňovanými hernami, které v Liberci na základě končí, jsou provozovna na adrese Sokolská 390/22, 

kde bylo zjištěno porušení zákona o loteriích a provozovna Chodská 855/7, kde se zástupce města 

domluvil s provozovatelem na ukončení provozu. Obě herny ruší aktualizace obecně závazné vyhlášky, 

platná od 1. dubna 2014, kterou rovněž schválili liberečtí zastupitelé. Ta mimo jiné nepočítá 

s požadovaným zpětným zařazením herny na adrese Hodkovická 305/18 do seznamu herních míst a 

naopak počítá s vyřazením adresy Pražská 11/13 a se zařazením adresy Revoluční 123/17. 
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