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Herny v katastru Města Šluknov z pohledu Městské policie. 
 
V období od 01.08.2015 do 30.08.2015 bylo ze strany MP Šluknov provedeno celkem 10 

preventivních kontrol všech provozoven – heren, a to z důvodu dodržování Obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2012, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, 

která omezuje u výherních hracích automatů dobu provozu od 10:00 do 24:00 hod. 

Kontroly heren jsou taktéž prováděny ve spolupráci s OVS – úsek terénní a sociální práce, 

který se zaměřuje na kontrolu heren z důvodu zneužívání dávek hmotné nouze na výherních 

hracích automatech či konzumaci alkoholu. Porušení OZV města ze strany provozovatelů 

nebylo zjištěno. Zneužívání dávek hmotné nouze bylo vždy řešeno oznámením na místně 

příslušném Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště Šluknov, kde o možných sankcích 

rozhoduje samotný úřad, který dávky vyplácí.  

Je zřejmé, že existence provozoven typu herna není problematickou pouze ve shora uveném 

ohledu, nýbrž též z hlediska veřejného pořádku. V prostorách se často do pozdních či 

dokonce brzkých ranních hodin shlukují osoby, které konzumují alkoholické nápoje. To má 

samozřejmě negativní vliv na klid po 22:00 hod. a dochází tak k častému rušení nočního 

klidu přímo ve středu města. Jen za období letních prázdnin bylo rušení nočního klidu přímo 

ve středu města řešeno v 15 případech a několik případů evidujeme též přímo v těchto 

provozovnách. Z pohledu Městské policie se tedy bezesporu jedná o konfliktní „prostředí“. 

Zkušenosti z jiných měst ukazují, že samotné omezení provozní doby heren není řešením, 

stejně tak jako samotné absolutní zrušení provozoven. V současnosti se v hernách nachází 

dva typy hracích přístrojů, a to videoloterijní terminály (VLT) a výherní hrací automaty. Naše 

OZV se vztahuje pouze na výherní hrací automaty, ty musí bý ze strany provozovatelů po 

24:00 hod. vypnuty. Videoloterijní terminály, které jsou v gesci MF, OZV nemá možnost 

redukovat a ovlivnit jejich provoz. V případě absolutního zrušení heren jako takových 

vyvstává riziko toho, že přístroje se dostanou takzvaně do anonymity, tedy budou 

provozovány ilegálně, bez jakékoli možnosti kontroly, tedy mimo prostory provozoven, 

např. v soukromých objektech. V tomto případě dochází nejen k nelegální činnosti těchto 

„provozovatelů“, ale též k absolutní nekontrolovatelnosti situace ze strany bezpečnostních 

složek a jiných zaangažovaných subjektů.     

 
Za MP Šluknov 
Vyskočil V. 
 


