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PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA,  

          KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 19. 12. 2013 

 

04  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

 

 

 Půjčka obchodní společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o.  
 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 

 Rozpočtové provizorium na rok 2014 

 Provoz loterií a jiných podobných her – zajištění úkolů ze ZM 

  

 

 

 

 

 

  Příloha: 1) Tabulka – návrh rozpočtového opatření č. 3 

  2) Smlouva o půjčce 

  3) Deklarace 
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04_A Finanční záležitosti – půjčka MST, s.r.o. 

 

Předkládá: Ing. Pekař Jaromír  

 

Vypracovala: Bc. Chodaničová Jana  

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Pekař Jaromír, Bc. Chodaničová Jana  

 

Předložení materiálu uloženo:  

 

Přílohy: 1  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  

 

Projednáno v:  

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj  

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

 

Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

 

Městská sportovní Turnov, s. r. o. jako investor akce Sportovní areál Maškova zahrada bude v roce 2013 

hradit stanovený odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu: Sportovní a rekreační 

areál Maškova zahrada Turnov, v celkové výši cca 1320 tis. Kč. Navrhujeme poskytnutí půjčky MST s.r.o. na 

zaplacení výše uvedeného výdaje. Splátka této půjčky bude započtena v rámci vkladu do základního kapitálu 

MST v roce 2014 případně v roce 2015.  V rozpočtu na rok 2013 je zahrnuta částka 2700 tis. Kč ve výdajích 

odboru správy majetku (řádek č. 437 Projekty Maškova zahrada příspěvek MST) – v rámci rozpočtového 

opatření č. 3 se tento řádek o tuto částku navýší. 

  

 

Návrh na usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje poskytnutí půjčky Městské sportovní Turnov, s. r. o. ve výši 

1 320 tis. Kč, a to bez zajištění. Splátka půjčky bude součástí vkladu do základního kapitálu Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Turnov ukládá Ing. Pekařovi a vedoucí finančního odboru zahrnout částku ve výši 

1320 tis. Kč na poskytnutí půjčky Městské sportovní Turnov, s. r. o. do rozpočtového opatření č. 3 na 

rok 2013. 
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Příloha č. 2 

SMLOUVA O PŮJČCE 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

Město Turnov  

IČO: 00276227, DIČ CZ00276227 

č. účtu 1263075359/0800 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

zastoupené p. Ing. Tomášem Hockem, starostou města 

 (dále jen věřitel) 

 

a 

 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. 

IČO: 25941640 

č. účtu: 27-6143980277/0100 

J. Palacha 804, 511 01 Turnov 

Zastoupené: p. Bc. Jindřichem Kořínkem, jednatelem společnosti 

(dále jen dlužník) 

 

podle ust. § 657 a 658 občanského zákoníku následující 

 

smlouvu o půjčce: 

 

I.  

 

Město Turnov jako věřitel se souhlasem Zastupitelstva Města Turnova konaného dne 19. 12. 2013 a 

daného usnesením ZM č. …/2013 se podpisem této smlouvy zavazuje poskytnout městské společnosti 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. finanční půjčku ve výši 1 320 000 Kč slovy: 

jedenmiliontřistadvacettisíckorunčeských, a to za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

II.  

 

Věřitel se zavazuje půjčku podle obsahu smlouvy poskytnout dlužníku převodem na jeho účet číslo 27-

6143980277/0100, a to nejpozději do 90 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

Půjčka je poskytnuta dnem připsání částky na účet dlužníka. 

 

III.  

 

Smluvní strany sjednávají, že půjčka poskytnutá podle obsahu této smlouvy je bezúročná a bez zajištění. 

IV. 
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strana druhá 

 

Účelem poskytnuté půjčky je zajištění financování stanoveného odvodu za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu pro stavbu: Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov. Dlužník se podpisem této 

smlouvy zavazuje použít poskytnutou půjčku pouze k účelu uvedenému v tomto článku. 

V. 

 

Dlužník se zavazuje poskytnutou půjčku splatit nejpozději do 31. prosince 2015. 

 

VI. 

 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům. Dále smluvní strany prohlašují, že 

obsah této smlouvy o půjčce je projevem jejich svobodné a pravé vůle prosté jakéhokoliv omylu či tísně. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

VII. 

 

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Dvě vyhotovení 

obdrží věřitel a dvě vyhotovení dlužník. 

 

         

V Turnově dne  

 

 

 

Věřitel:                                                Dlužník:  

 

 

 

 

……………………………………..   ……..………………………………….. 

    Ing. Tomáš Hocke     Bc. Jindřich Kořínek 

  starosta      jednatel 
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04_B Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 

Podklady na zasedání ZM dne 19. 12. 2013 

Předkládá:  Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová  

Vypracovala:  Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová  

Předložení materiálu uloženo: zákonem 

Přílohy: 1 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

Vztah k rozpočtu města: návrh rozpočtového opatření č. 3 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtového opatření č. 3 – změnu rozpočtu na rok 2013 dle 

přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se příjmy navýší o 1799 tis. Kč, tj. celkové příjmy 

činí 303368 tis. Kč, výdaje se navýší o 1799 tis. Kč, tj. celkové výdaje činí 327575 tis. Kč a financování 

zůstává ve výši 24207 tis. Kč.  

V přiložené tabulce je uvedeno ve sloupci H – návrh na RO č. 3: 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 nedaňové příjmy  

ř. 34 Parkovací automaty (příjem za parkovné) – snížení o 300 tis. Kč dle předpokládaného plnění 

(PA v ul. 28. října a Havlíčkovo náměstí = částečný provoz v souvislosti s rekonstrukcí ulice 

28.října) 

ř. 38 Za službu – poskytnutí reklamy na městském plese, výtěžek z plesu - navýšení o 20 tis. Kč 

dle skutečnosti (výtěžek z městského plesu), tento výtěžek bude předán příspěvkové organizaci 

Mateřské škole a základní škole Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, na vybavení učeben = ř. 

296 
ř. 53 Odvod příspěvkových organizací z investičního fondu – snížení o 42 tis. Kč: úprava dle 

skutečnosti (odpisy) (schváleno v RM dne 9. 12. 2013)  

ř. 74 Pronájem movitých věcí a ost. nemovitostí – snížení o 19 tis. Kč dle předpokládaného plnění 

ř. 75 Prodej drobného majetku – snížení o 16 tis. Kč dle skutečnosti 

ř. 80 Služby – za věcná břemena – snížení o 100 tis. Kč dle předpokládaného plnění 

ř. 82 Nájemné nebyty – navýšení o 352 tis. Kč, dle předpokládaného plnění 

ř. 87 Nájem hřbitovy – navýšení o 2 tis. Kč dle skutečného plnění 

ř. 88 Služby hřbitovy – navýšení o 617 tis. Kč dle skutečného plnění 

ř. 94 Terminál veřejné dopravy – za služby - snížení o 80 tis. Kč dle předpokládaného plnění 

ř. 102 Příjem z vyúčtování projektu Společná cesta k vědě a technice – přesun z řádku transfery ř. 

153 (tento příjem není transferem) 
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 kapitálové příjmy  

ř. 107 Prodej nemovitostí – navýšení o 1000 tis. Kč, z důvodu nezájmu o nabízené nemovitosti 

k prodeji 

 ř. 109 Investiční příspěvek na řešení inž.sítí na Malém Rohozci – příjem ve výši 250 tis. Kč 

 

 transfery  

ř. 122 transfer z MZ na výdaje lesního hospodáře za období 3. Q. 2013 – ve výši 274 tis. Kč – ve 

výdajích čerpání této dotace na ř. 330 

ř. 124 transfery od obcí – navýšení o 50 tis. Kč, odbor správy majetku – finanční dar za umístění 

občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce Turnov 

ř. 129 transfer z MŠMT pro MŠaZŠ Sluníčko na podporu logopedické prevence – zrušení řádku 

ve výši 100 tis. Kč (transfer byl zaslán přímo příspěvkové organizaci), ve výdajích zrušení řádku 

čerpání této dotace na ř. 298 

ř. 131 transfer z KÚLK pro odbor dopravy - příjem ve výši 28 tis. Kč za vyúčtování akce 

Dopravní výchova na dětských dopravních hřištích 

ř. 132 transfer z KÚLK pro ZŠ Mašov na projekt „Dětská atletika“ – příjem ve výši 7 tis. Kč, ve 

výdajích čerpání této dotace na ř. 295 

ř. 133 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na nákup nových poskokových žíněnek – příjem ve výši 7 

tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 292  

ř. 134 transfer z KÚLK pro ZŠ Žižkova na dopravu žáků na veletrh Educa 2013 – příjem ve výši 2 

tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 293  

ř. 148 transfer z Ministerstva zemědělství na lesní hospodářské plány – navýšení o 46 tis. Kč, ve 

výdajích navýšení této dotace na  ř. 424 

ř. 141 transfer z KÚLK pro SPVČDaM na projekt „Mezinárodní sedmiboj – Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů“ – příjem ve výši 5 tis. Kč, čerpání této dotace na ř. 305  

ř. 149 transfer ze SFDI na akci „Chodník ulice Přepeřská, Turnov, 1. etapa“ – snížení o 105 tis. 

Kč dle skutečného vyúčtování  

ř. 153 transfer na projekt Společná cesta k vědě a technice – přesun řádku do nedaňových příjmů 

na ř. 102 (tento příjem není transferem)  

ř. 156 transfer z KÚLK záchrana architektonického dědictví hradu Valdštejn na projekt „II. etapa 

zajištění a stabilizace celého 3. skalního bloku pod Novým palácem hradu Valdštejn“ – snížení o 

80 tis. Kč dle vyúčtování dotace  

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 

 běžné (neinvestiční) výdaje 

ř. 165 Režie sociálního odboru – snížení výdajů o 50 tis. Kč a přesun a přesun částky do režie 

kanceláře tajemníka na ř. 216 

ř. 175 SPOZ příspěvek při narození dítěte – navýšení o 25 tis. Kč dle předpokládaného plnění 

ř. 188 Městská policie – navýšení o 50 tis. Kč, přesun této částky z kapitálových výdajů ř. 411 

(kamerový systém) na servis kamer 

ř. 198 Projekt SMOČR Meziobecní spolupráce (čerpání dotace) – nový řádek ve výši 100 tis. Kč 

ř. 203 Společenské akce města – navýšení o 20 tis. Kč na novoroční ohňostroj (poskytnutí 

finančních darů)  

ř. 217 Jubilanti – navýšení o 20 tis. Kč dle předpokládaného plnění 

ř. 234 Památková zóna, ochrana památek – navýšení o 57 tis. Kč, přesun z ř. 235 Památkový fond 

města, sza účelem možnosti zálohové platby na restaurování třech skulptur, které budou probíhat 

od prosince 2013 a dále v průběhu roku 2014 

ř. 236 Aktualizace programu regenerace MPZ – navýšení o 1 tis. Kč, zaokrouhlení částky 

uzavřené v rámci smlouvy o dílo 
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ř. 243 Vklad do fondu sportu – zvýšení o 30 tis. Kč dle skutečnosti, čerpání počátečního zůstatku 

fondu 

ř. 260 až ř.268 Příspěvek na odpisy příspěvkovým organizacím – úprava dle skutečných odpisů 

viz usnesení RM ze dne 9.12.2013 

ř. 316 Náhradní výsadba stromů – snížení o 89 tis. Kč a přesun na ř. 327 TST svoz odpadu, 

sběrné dvory  

ř. 321 Měření kvality ovzduší – navýšení o 17 tis. Kč, přesun částky z ř. 346 Údolní niva Jizery 

ř. 345 Šetřilovsko – revitalizace rybníčků – zrušení o 100 tis. Kč (bude provedeno až v roce 2014) 

a přesun na ř. 327 TST svoz odpadu, sběrné dvory  

ř. 346 Údolí niva Jizera – údržba – snížení o 17 tis. Kč a přesun na ř. 321 Měření kvality ovzduší  

ř. 350 Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov – navýšení o 317 tis. Kč dle 

závěrečného vyúčtování, příjem bude v roce 2014 

ř. 369 Náklady spojené s prodejem domů a bytů – snížení o 77 tis. Kč 

ř. 373 Projekt „Společná cesta k přírodním vědám“ – snížení o 410 tis. Kč 

ř. 378 Náklady na zpracování projektů k žádostem o dotace – snížení o 180 tis. Kč 

ř. 380 Revize nebytových prostor – navýšení o 10 tis. Kč, na povinné revize – komíny, plyn, 

tlakové nádoby, výtahy, hasičáky a el.energie 

ř. 384 TST smlouva – údržba veřejné plochy – nahodilá - snížení o 150 tis. Kč 

ř. 387 Radnice údržba – navýšení o 55 tis. Kč, oprava klimatizace, odstranění revizních závad 

ř. 392 Městské organizace – oprava nemovitostí – navýšení o 600 tis. Kč, přesun z kapitálových 

výdajů na zahradu MŠ 28.října (245 tis. Kč) – kácení stromů, založení trávníků, terénní úpravy, a 

na opravu hvězdárny (200 tis. Kč) a ostatní údržba 

ř. 394 Dětská hřiště údržba – navýšení o 45 tis. Kč na opravu „Hradu“ 

ř. 397 Opravy hasičáren – navýšení o 46 tis. Kč 

ř. 399 Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn – snížení o 87 tis. Kč dle uzavřených smluv o dílo 

ř. 403 Projekt Společná cesta k vědě a technice – snížení o 8 tis. Kč dle skutečných výdajů 

 

 

 kapitálové (investiční) výdaje 

ř. 420 Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže – 

výdaj ve výši 75 tis. Kč na nákup vozidla (dle usnesení RM ze dne 9. 12. 2013)   

ř. 431 Komunikace – snížení o částku 25 tis. Kč, z toho vytvoření nového ř. 432 Komunikace 

chodník ulice Přepeřská I.etapa ve výši 780 tis. Kč, na úhradu příspěvku na komunikaci Mašov a 

výdaje na realizaci VO Bukovina 

ř. 433 Komunikace podle Stebénky – snížení o 410 tis. Kč, provedeno zpevnění břehu, projektová 

příprava a povolení stavby, vlastní realizace přesunuta na rok 2014 

ř. 434 Úprava parkoviště Výšinka – navýšení o 60 tis. Kč 

ř. 435 Vykoupení pozemků, domů – snížení o 955 tis. Kč (neuskutečnění aukce) 

ř. 437 Projekty Maškova zahrada – půjčka MST s.r.o. – navýšení o 1320 tis. Kč na úhradu odvodu 

za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu: Sportovní a rekreační areál Maškova 

zahrada Turnov 

ř. 441 Projekt „Společná cesta k přírodním vědám“ – snížení o 1150 tis. Kč dle předpokládaných 

výdajů, přesun do roku 2014 

ř. 442 Rezerva na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov s.r.o. – navýšení o 

4300 tis. Kč 

ř. 443 Městské organizace – snížení o 370 tis. Kč, přesun do běžných výdajů na zahradu MŠ 28. 

října ř. 392 

ř. 444 Bytové zóny – snížení o 200 tis. Kč a přesun do komunikací investice ř. 431 

ř. 447 MST s.r.o. příspěvek na investice – snížení o 67 tis. Kč a přesun na ř. 435 vykoupení 

pozemků od TJ 
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ř. 455 GIS územně analytické podklady – navýšení o 150 tis. Kč, z důvodu tvorby prezentační 

části pro GIS Turnov a zároveň o přípravu GISu pro pasport zeleně 

ř. 456 Územně plánovací dokumentace – snížení o 195 tis. Kč, jedná se o peníze, které budou 

proplaceny až v příštím roce zpracovateli územního plánu, proplacení se udrželo v důsledku a 

složitého projednávání územního plánu 

 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013 na výši 

rozpočtu v příjmové části ve výši 303368 tis. Kč, navýšením o 1.799 tis. Kč, ve výdajové části 

ve výši 327.575 tis. Kč, navýšením o 1.799 tis. Kč, a financování ve výši 24.207 tis. Kč (dle 

přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013). 

 

Přílohy: tabulka – NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3 na rok 2013 
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04_C Rozpočtové provizorium na rok 2014  

Podklady na zasedání ZM dne 19. 12. 2013 

Název materiálu: finanční záležitosti – rozpočtové provizorium na rok 2014  

Předkládá:  Ing. Jaromír Pekař 

Vypracoval:  Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová  

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová 

 

Předložení materiálu uloženo: zákonem 
 

Přílohy: 0 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  

 

Projednáno v:  
 

Vztah k rozpočtu města: rozpočtové provizorium na rok 2014 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Vážení zastupitelé a zastupitelky,  

předkládám Vám v příloze návrh rozpočtového provizoria na rok 2014, jelikož rozpočet na rok 2014 budete 

dle směrnice Rozpočtová pravidla města a finanční řízení městských organizací schvalovat až v roce 2014.  

 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014:  

1. dle rozpočtového provizoria se postupuje až do schválení rozpočtu na rok 2014. Výdaje a příjmy 

uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2014.  

2. v podmínkách rozpočtového provizoria se zejména realizují nezbytné provozní výdaje související s chodem 

města, převody provozních prostředků organizacím a společnostem, které zřídilo nebo založilo město, osobní 

výdaje zaměstnanců, mandatorní výdaje a investiční akce zahájené v předcházejících letech.  

3. v období rozpočtového provizoria nebudou hrazeny investiční akce zahájené v roce 2014.  

 

 
Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Turnov schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 dle předloženého 

návrhu.  
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Podklady na zasedání ZM dne: 19. 12. 2013 

 

Název materiálu:  04_D Finanční záležitosti – provoz loterií a 

jiných podobných her – zajištění úkolů ze ZM 

 
Předkládá: Ing. Jaromír Pekař  

Vypracoval: Ing. Jaromír Pekař, Zdena Salačová, Bc. Jana Chodaničová 

Zúčastní se projednávání v RM: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová 

 

Předložení materiálu uloženo: ZM usnesení č.  139/2013 ze dne 27. 6. 2013 

ZM schvaluje regulaci o omezení provozu loterií a jiných podobných her dle návrhu rady města a ukládá 

finančnímu odboru zajistit příslušné kroky k její realizaci. 

Přílohy: 1 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

Projednáno v:  

Vztah k rozpočtu města:  

Zdůvodnění a vysvětlení: 
      Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

na základě regulace provozu loterií a jiných podobných her schválené zastupitelstvem města byly vymezeny 

podmínky, které jsme zaslali všem provozovatelům loterií na území města Turnova a dne 4. 9. 2013 proběhla 

schůzka se zástupci města a provozovateli. Došlo ke společnému jednání, jehož výsledkem bylo vytvoření 

Deklarace provozovatelů heren viz příloha č. 3. V Deklaraci jsou promítnuty všechny schválené podmínky 

zastupitelstvem města viz usnesení č. 139/2013 ZM, které provozovatelé akceptují. 

Provozovatelé se zavázali realizovat tyto podmínky vycházející s Deklarace na svých provozovnách. Dne 18. 11. 

2013 byla za účasti městské policie, zástupců finančního odboru a odpovědných osob provozovatelů, provedena 

kontrola v denních a následně nočních hodinách (dne 25. 11.2013). Výsledky kontroly byly projednány s vedením 

města a vzniklé nedostatky byly sděleny provozovatelům, a to s termínem odstranění těchto nedostatků do 10. 12. 

2013. Dne 11. 12. 2013 byla provedena kontrola splnění výhrad.  

Provozovatelé veškeré nedostatky odstranili a současný stav odpovídá vymezeným podmínkám schváleným 

zastupitelstvem města. 

Vzhledem ke splnění podmínek vycházejících s usnesení č. 139/2013 ZM zůstává vyhláška OZV č. 7/2012 o 

regulaci hazardu beze změn. 

 Veškerá dokumentace z uskutečněných kontrol je k dispozici u vedoucí finančního odboru a paní Salačové. 

Návrh usnesení ZM: 

Zastupitelstvo města Turnov bere na vědomí zprávu o současném stavu regulace provozu loterií a jiných 

podobných her na území města. 
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Příloha č. 3 

 

Deklarace provozovatelů heren 
 

Se zřetelem na zájem města Turnova na dodržování veřejného pořádku na jeho území se provozovatelé 

sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení povolených podle zákona č. 

202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách a majitelé, provozovatelé prostor k realizaci sázkových her 

(heren) na území města Turnova zavazují naplnit a dodržovat tento kodex chování a nejpozději do data 

31. 10. 2013 upravit provozování loterií a jiných podobných her ve svých hernách tak, aby splnili 

požadavek společenské odpovědnosti vůči veřejnosti, reprezentované orgány samosprávy takto: 
 

1) vizuální omezení 
 

 dobrovolně a na své náklady odstraní ze svých heren a okolí všechny vnější pohyblivé i 

stacionární, světelné, blikající a zvukové reklamy a poutače upozorňující na loterie, s výjimkou 

reklamy označující provozovnu (označení podle živnostenského zákona a její název – tato reklama 

nesmí být světelná, předpokládá se tabulka vedle vstupních dveří, případně samolepka nalepená na 

výloze či vstupních dveřích v rozměru maximálně 0,5 x 0,5 m). 
 

 přemístí venkovní jackpoty dovnitř do provozovny tak, aby neprosvítaly výlohou do veřejných 

prostor a reklama nemohla ovlivňovat veřejnost.  
 

 současně odstraní z vnějších prostor budovy a okolí všechny reklamy na podávání alkoholických 

nápojů ke hře zdarma či se slevou a ani je za těchto podmínek nebudou poskytovat. 

 

2) omezení přístupu mladistvých 
 

 provedou všechna nezbytná opatření k zamezení možnosti hry nezletilých.  
 

 instalují na vstupní dveře provozovny dostatečně velký nápis cca 0,5 m x 0,5 m zakazující vstup 

osobám mladším 18-ti let.  

 

3) omezení spočívající v monitorování prostoru provozovny a času provozu 
 

 umístí v prostorách provozovny funkční kamerový systém, který bude trvale snímat vchod do 

provozovny a vnitřní prostor herny. Data z obrazového kamerového sytému uchovají po dobu 

nejméně 7 dnů a poskytnou tento záznam orgánu, který prokáže právní nárok 
 

 zabezpečí, aby v době od 22:00 do 02:00 hodin byli všichni návštěvníci provozovny vpouštěni 

individuálně po provedení vizuální kontroly, kterou bude provádět buď k tomu vyčleněná obsluha 

provozovny, nebo stála bezpečnostní služba anebo herna musí být vybavena technickým 

zařízením umožňujícím obsluze zkontrolovat hosta před vpuštěním do jejich prostor (videotelefon 

či kamera a dálkové ovládání zámku dveří provozovny) 
 

 zajistí, aby jako preventivní opatření proti narušování veřejného pořádku nebo rušení nočního 

klidu nebyli hosté v podnapilém stavu nebo hosté pod vlivem návykových a omamných látek do 

provozovny vpuštěni a nebyla jim umožněna hra 
 

 zajistí, aby v prostorách provozovny nedocházelo k obchodování s návykovými a omamnými 

látkami a s majetkem, který by mohl pocházet z trestné činnosti 

4) Komunikace s městem 
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- dostaví se pravidelně 1 x za rok na schůzku se zástupci samosprávy za účelem vyhodnocení 

účinnosti výše uvedených opatření. Dále souhlasí s tím, že k setkání dojde i v případě požadavku 

představitelů města z důvodu nutnosti operativně řešit případný vzniklý zásadní problém. 

 

 

Provozovatelé heren se zavazují umístit tento text v provozovně na návštěvníkům dobře viditelném místě 

a zároveň berou na vědomí, že v případě nedodržování této deklarace z jejich strany může Město Turnov 

přehodnotit znění aktuální Obecně závazné vyhlášky        o regulaci provozu loterií a jiných podobných her.  

 

 

V……………………………………………….dne ……………… 

 

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

 

Provozovatel sázkových her včetně IČ:         ……………………………………….. 

 

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

 

Podpis statutárního orgánu provozovatele  ………………………………………... 

 

 

Provozovatelé v provozovně:               ……………………………………….. 

 

                   ……………………………………….. 

 

                              

 

 

Výše uvedené subjekty svým podpisem vyslovují souhlas s obsahem shora uvedené deklarace a zavazují 

se plnit výše specifikovaný kodex chování. 

 

 


