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Úvod a poděkování 
Tato první výroční zpráva o hazardním hraní v České republice navazuje na souhrnnou analýzu 

s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, kterou zpracovalo Národní monitorovací středisko 

pro drogy a závislosti a předložilo ji v září 2014 vládě ČR (Mravčík et al., 2014). V souhrnné 

analytické zprávě, která popisuje situaci převážně do r. 2013, byly podrobně shrnuty jednotlivé 

oblasti a charakteristiky fenoménu hazardního hraní týkající se příčin, rozvoje, míry a vzorců 

hazardního hraní, zejména jeho intenzivních problémových forem, informace o výskytu hazardního 

a problémového hraní v ČR, Evropě a ve světě, o účinnosti regulačních, preventivních a léčebných 

intervencí, jejichž cílem je snížení negativních dopadů hazardního hraní na jedince i společnost 

(dále Souhrnná zpráva o hazardním hraní, SZH). 

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v r. 2014 se zabývá především aktuálními trendy ve vývoji 

hazardního hraní a novými výzkumnými poznatky v ČR. Současně zpráva uvádí aktuální informace 

o klasifikaci, etiologii či epidemiologii problémového hraní z mezinárodních vědeckých a dalších 

zdrojů, pokud jsou relevantní pro situaci v ČR. 

V celé zprávě je používán pojem „hazardní hra“ pro činnost, jejímž hlavním principem je sázka 

materiální nebo peněžní hodnoty na událost s nejistým výsledkem s úmyslem tuto hodnotu navýšit 

(tj. vyhrát), přičemž (více či méně) rozhodujícím činitelem ovlivňujícím výsledek je náhoda. To je 

v souladu jak s obecným označováním her tohoto typu v ČR, tak s terminologií návrhu zákona 

o hazardních hrách z r. 2014. Loterijní zákon, který v ČR dosud poskytuje zákonný rámec pro 

provozování hazardních her, používá termíny „sázková hra“ a „loterie“. 

Zpráva se zabývá pouze organizovanými hazardními hrami, tj. takovými, které mají svého 

provozovatele, který určuje pravidla hry nebo zprostředkovává sázky mezi hráči. Kromě legálního 

organizovaného hazardního hraní v souladu se zákonem se zpráva věnuje také otázce nelegálního 

organizovaného hazardu. Tato zpráva se nevěnuje neorganizovanému hazardu, který představují 

hry pro zábavu obvykle mezi známými a přáteli, v nichž si pravidla určují sami hráči na základě 

vzájemné dohody a které nespadají pod loterijní zákon (nýbrž pod občanský zákoník). 

Tato zpráva se primárně nevěnuje ani hrám jiným než hazardním, jako např. počítačovým hrám či 

hrám na mobilních telefonech, i když některé atributy mohou mít společné s hazardními hrami 

a z jejich hraní mohou vyplývat rovněž některá obdobná rizika. 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti děkuje za pomoc a spolupráci při zpracování 

této výroční zprávy všem svým spolupracovníkům, členům pracovních skupin, organizacím, 

institucím a orgánům, kteří poskytli data a informace a přispěli k jejich souhrnné interpretaci 

a k sestavení této zprávy. 
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Souhrn výsledků 

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní 
 V r. 2014 se problematika hazardního hraní stala výslovně součástí české protidrogové politiky. 

Vláda schválila rozšíření Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 o téma 

hazardního hraní a rozšířila mandát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) – 

koordinačního orgánu v otázkách integrované protidrogové politiky. Jako implementační 

nástroj strategie byl připraven návrh akčního plánu strategie pro oblast hazardního hraní na 

období 2015−2018. Od r. 2013 vypisuje RVKPP dotační řízení na podporu projektů v oblasti 

prevence a léčby problémového hráčství ve výši 3–5 mil. Kč ročně, což je částka zcela 

nedostatečná k prosazení systémových změn a nápravě dosavadního nedostatku preventivních 

a léčebných služeb. 

 Zákonný rámec, který v ČR představuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 

hrách (loterijní zákon), je zastaralý a nevyhovuje současným potřebám kvůli nesystematickému 

třídění hazardních her a jejich regulaci, uzavřenosti provozovatelům hazardních her ze zemí 

Evropského hospodářského prostoru, nedostatečné regulaci on-line hazardního hraní 

a nedostatečné ochraně hráčů před rizikem rozvoje problémového hráčství. 

 Připravuje se nový zákon o hazardních hrách, jehož účinnost se předpokládá od r. 2016 nebo 

spíše 2017 a jenž: 

 Otevírá český trh zahraničním provozovatelům, upravuje kategorizaci hazardních her 

a stanovuje podmínky pro jejich provozování, zavádí centrální monitorovací systém (jehož 

příprava je příčinou avizovaného zpoždění přijetí zákona), umožňuje provozování většiny 

typů her na internetu a stanovuje pro něj podmínky. 

 Zavádí nový systém povolování technických her (tzv. elektronických herních zařízení, EHZ), 

živých her (tj. her v kasinu) a binga, kdy Ministerstvo financí ČR (MF) vydává primární 

povolení pro provozování a obecní úřad sekundární povolení pro hernu či kasino) a dozoru 

nad nimi (dozorovými orgány budou MF a nově celní úřad). 

 Zavádí řadu opatření v oblasti prevence problémového hráčství, jako jsou omezení druhů 

herních prostředí na hernu a kasino, zákaz provozu výherních hracích přístrojů (VHP), 

zavedení povinné registrace hráčů na EHZ a na internetu. U technických a internetových her 

bude provozovatel povinen umožnit sebeomezení hraní, tj. nastavit hráči maximální počet 

přihlášení, dobu do dalšího hraní a dobu hraní, sebevyloučení ze hry. V době dokončení 

této zprávy nebylo dosud jasné, zda či v jaké míře zákon omezí počet EHZ maximální 

hranicí, do jaké míry zpřísní limity sázek a proher na EHZ, zda zavede povinnou přestávku 

ve hře, povinnost informovat hráče o celkové prohře nebo možnosti nastavení omezení 

v průběhu hry nebo zda zakáže nepřetržitý provoz heren. 

 Vylučuje z hraní osoby pobírající dávky v hmotné nouzi a osoby, vůči kterým je prohlášen 

úpadek. Vyloučené osoby budou uvedeny v rejstříku, který povede MF. 

 Obce ve stále vyšší míře regulují dostupnost EHZ na svém území prostřednictvím obecně 

závazných vyhlášek (OZV), v r. 2014 mělo takovou OZV v ČR téměř 500 obcí; roste zejména 

počet obcí s úplným zákazem EHZ. Obce, ve kterých se EHZ vyskytovala v minulosti, ve většině 

nestojí o jejich opětovné zavedení. Třetina obcí, kde se EHZ vyskytují v současnosti, jejich 

nabídku reguluje; polovina o regulaci neuvažuje – příčinou je pravděpodobně nízká nabídka 

EHZ na území těchto obcí. Naprostá většina obcí nevnímá příjmy z hazardu jako významné. 

 Přetrvává nesoulad mezi regulací na obecní a státní úrovni – přibližně ve třetině obcí, které mají 

OZV regulující hazard, jsou v rozporu s OZV provozována EHZ povolená MF. Obce se ve většině 

shodují na nutnosti posílit regulaci a kontrolu provozování hazardních her a centrálně 

redukovat jejich nabídku (zejména EHZ). 

 MF rovněž představilo návrh zákona o dani z hazardních her, který zavádí tři daňové sazby 

s odkazem na rozdílnou rizikovost her (současná sazba je 20 % pro všechny hry). Nejvyšší 35% 

sazba se navrhuje pro EHZ, 30% pro živé hry, loterie a bingo a nejnižší 25% pro kurzové sázky 
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a tomboly. Zařazení jednotlivých typů her do daňových pásem se však nekryje s jejich 

rizikovostí z hlediska rozvoje problémového hráčství. Před účinností nového zákona dojde 

pravděpodobně poslaneckou novelou loterijního zákona ke zvýšení jednotné sazby na 25 % 

a zdvojnásobí se poplatek za provoz EHZ. 

 Regulace reklamy na hazardní hry je zcela nedostatečná. Aktuálně jsou připravovány změny 

regulace reklamy na hazardní hry, které se týkají zpřesnění zákazu šíření nepovolených 

hazardních her a jeho postihu, ale také ochrany před riziky hazardního hraní. Reklama 

a sponzoring hazardních her by měly být sociálně odpovědnější a transparentnější, 

např. zákazem reklamního sdělení zavádějícího charakteru, zákazem cílení reklamy na nezletilé 

nebo povinností informovat v reklamním sdělení o rizicích hazardního hraní. 

 Podle dostupných údajů nejsou občané příliš optimističtí, pokud jde o účinnost regulace 

v prevenci problémového hráčství a v omezení dostupnosti hazardních her pro děti a mládež, 

a to zejména s ohledem na rozmach on-line hraní. 

Trh s hazardními hrami 
 Za r. 2014 dosáhly vklady do hazardních her v ČR v souhrnu 138,1 mld. Kč, vyplaceno bylo 

106,7 mld. Kč, příjmy ze hry (celková výše prohraných částek) dosáhly 31,4 mld. Kč. Oproti 

r. 2013 došlo k nárůstu příjmů ze hry o 9,8 %.  

 Nejvyšší vklady i příjmy ze hry jdou v ČR na vrub EHZ (84,2 mld. Kč, resp. 20,3 mld. Kč), která 

tvořila téměř 2/3 trhu měřeno příjmy ze hry, z nich zejména VLT, které tvořily více než polovinu 

trhu. 

 On-line hazardní hraní zaznamenává v posledních letech prudký nárůst. V r. 2014 dosáhl objem 

internetových kurzových sázek 29,4 mld. Kč a příjmy ze hry byly 3,3 mld. Kč s meziročním 

nárůstem 34 %. Češi však hrají také na on-line portálech nelicencovaných v ČR minimálně ve 

stejné míře jako na českých (také vzhledem k tomu, že některé typy her nejsou v ČR na 

internetu povolovány) – ČR tak přichází o odvody z těchto her ve výši min. 650 mil. Kč ročně. 

 Číselné loterie tvořily v r. 2014 přibližně 12 % trhu s výsledkem přibližně 3,9 mld. Kč, kurzové 

sázky na pobočkách tvořily přibližně 6 % trhu měřeno příjmy ze hry.  

 Při pohledu na vývoj trhu rozděleného podle jednotlivých typů hazardních her lze sledovat 

strmý růst podílu EHZ do r. 2011 a poté pokles do r. 2014. Dlouhodobý pokles se týká zejména 

VHP, u dalších EHZ (zejména VLT) je po nárůstu, který trval do r. 2011, patrná stabilizace podílu 

do r. 2014. Do r. 2014 klesal podíl kurzových sázek na pobočkách (tento pokles se zastavil 

v r. 2014), zatímco od r. 2009 je patrný strmý růst podílu internetových kurzových sázek. 

 V r. 2014 inkasovaly veřejné rozpočty z odvodu z hazardních her 7,92 mld. Kč. Z toho odvody 

z EHZ tvořily 6,21 mld. Kč (78 %) a odvody z ostatních her 1,71 mld. Kč (22 %). Oproti r. 2013 

došlo k celkovému poklesu příjmů veřejných rozpočtů z hazardu o 135 mil. Kč (1,7 %), příjmy 

z EHZ se meziročně zvýšily o 228 mil. Kč, zatímco příjmy z ostatních hazardních her poklesly 

o 363 mil. Kč. Z celkových 7,92 mld. Kč připadlo 2,40 mld. Kč (30 %) státnímu rozpočtu, zbylých 

5,52 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů (z nich 91 % pocházelo z EHZ a 9 % 

z ostatních hazardních her). Rozdílná míra regulace EHZ v obcích mění distribuci příjmů 

z odvodů z hazardních her mezi obcemi. 

 Společenské náklady na hazardní hraní byly za r. 2012 vyčísleny na 14,2–16,1 mld. Kč, z čehož 

tvořily 17 % přímé náklady (výdaje na prosazování práva v souvislosti s trestnou činností 

páchanou patologickými hráči, náklady hráčů a firem v souvislosti s hledáním nové práce 

a nových zaměstnanců a náklady na léčbu patologických hráčů), 8–12 % hmotné nepřímé 

náklady (ušlá pracovní produktivita v důsledku hraní a v důsledku sebevražd patologických 

hráčů) a 71–75 % nehmotné náklady (emoční újma a utrpení hráčů a jejich rodin). Po odečtení 

nehmotných nákladů, které do nákladových studií v oblasti závislostí v ČR dosud nebyly 

zahrnovány, dosahují hmotné náklady na hazardní hraní 3,5–4,7 mld. Kč. 

 Licenci na provozování číselných loterií má v ČR 5 společností, okamžitých loterií (losů) 

7 společností, kurzových sázek 11 společností (z nich 8 provozuje kurzové sázky na internetu). 

Dvě společnosti provozují na internetu karetní hry. Od r. 2014 má Sazka, a. s., v ČR povolení 

k provozování evropské loterie Eurojackpot. 
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 Licenci na provozování některého z typů EHZ má v ČR 58 provozovatelů. Ke konci r. 2014 bylo 

v ČR povoleno celkem přibližně 67 tis. EHZ a 2,7 tis. her v kasinech. Počet EHZ klesá od r. 2011, 

kdy dosáhl vrcholu téměř 102 tis. přístrojů. Dostupnost EHZ v ČR je však v mezinárodním 

měřítku stále vysoká. Počet povolených VLT meziročně klesl o téměř 3 tis. (6 %). Celkový počet 

VHP rovněž klesl, a to o 2,2 tis. (12 %), zatímco však počet VHP povolovaných obcemi v hernách 

a provozovnách se zvláštním režimem klesl meziročně o téměř 3 tis. (19 %), MF povolilo 

v kasinech o 691 VHP více (nárůst o 20 %). 

 Hry povolené MF se na konci r. 2014 hrály v 5958 provozovnách, z nich bylo 5398 heren 

a provozoven se zvláštním režimem a 566 kasin (podle MF je však kasin, kde se provozuje živá 

hra, jen 214 z nich). Meziročně se počet provozoven s EHZ snížil téměř o 21 %, ale EHZ ubylo 

jen o 9 %. Z toho vyplývá, že se zvyšuje herní kapacita heren a kasin. Klesá počet heren 

a provozoven se zvláštním režimem (meziročně o 1667, tj. 24 %), naopak počet kasin roste 

(meziročně o 20 %). Do celkového přehledu nejsou započítány provozovny se zvláštním 

režimem, kde jsou výhradně VHP povolované obcemi, neboť jejich počet není centrálně 

sledován (za r. 2013 byl odhadnut na 2−3 tis.). 

 Po přepočtu na počet obyvatel bylo nejvíce provozoven s EHZ a kasin ke konci r. 2014 v krajích 

Karlovarském (9,2), Zlínském (7,6) a Moravskoslezském (6,7). Podle okresů byl relativně nejvyšší 

počet provozoven v okresech Cheb (12,0), Břeclav (11,5) a Tachov (11,3). Nejvíce provozoven 

s EHZ povolovaných MF je v příhraničních okresech, zatímco heren s VHP povolovanými 

obcemi spíše ve vnitrozemí. Nejvyšší nabídka EHZ je na severu a západě Čech, na jihu Moravy, 

ve větších (krajských) městech a turistických centrech. 

Hraní hazardních her v obecné populaci 
 V r. 2014 došlo k významnému nárůstu podílu populace, který má zkušenosti s hraním 

hazardních her. K nárůstu prevalence hraní došlo u všech sledovaných typů hazardních her. 

Nejvyšší nárůst prevalence byl zaznamenán u on-line hraní a také u kurzového sázení. K velmi 

výraznému nárůstu prevalence on-line hraní došlo u mladých mužů do 35 let, k nárůstu herní 

participace však došlo napříč všemi věkovými skupinami a u obou pohlaví. Zvýšil se také počet 

typů her, se kterými měli respondenti zkušenosti během posledních 12 měsíců – opět šlo 

zejména o mladší muže. Zdá se, že mezi pravidelnými hráči je poměrně vysoká míra hraní více 

typů her. 

 Alespoň jednu zkušenost v životě s hazardním hraním má v ČR přibližně polovina 

a v posledních 12 měsících třetina dospělé populace (přes 60 % mužů a přes 40 % žen). Většina 

hráčských zkušeností se týká loterií nebo stíracích losů – v posledních 12 měsících s nimi má 

zkušenost 29 % dospělých osob. Hazardní hry mimo loterie hrálo v posledních 12 měsících 

18–19 % dospělých osob (přibližně 30 % mužů a 7–8 % žen). V posledních 30 dnech se 

účastnilo okamžitých nebo číselných loterií 14 % populace (17 % mužů a 10 % žen), některou 

z hazardních her mimo loterie hrálo 8 % populace (14 % mužů a 2–3 % žen). 

 Na EHZ hrálo v posledních 12 měsících přibližně 6 % respondentů (10–11 % mužů a 3 % žen), 

v posledních 30 dnech 2 %, (3 % mužů a 1 % žen). Kurzových sázek se v posledních 12 měsících 

účastnilo 10–15 % populace (především muži), v posledních 30 dnech 5–6 % (9–10 % mužů 

a 1 % žen). 

 On-line hraní hazardních her alespoň jednou v životě uvedlo až 23 % dospělých (32 % mužů 

a 15 % žen), v posledních 12 měsících 8–13 % a v posledních 30 dnech 2–5 % respondentů. 

Nejvíc se na internetu hrají kurzové sázky uzavřené před událostí a live sázky (6 %, resp. 4 % 

osob v posledních 12 měsících), dále karetní hry (6 %), číselné loterie (4 %), hry typu automaty 

a kasinové hry (obě 2 %). Problémovým hraním na internetu jsou ohroženi především mladí 

muži, neboť vyhledávají anonymní prostředí a jsou náchylnější k nadměrným sázkám 

v důsledku ztráty přehledu o čase během hraní. 

 Hazardní hraní je mnohem rozšířenější mezi muži s výjimkou číselných a okamžitých loterií, kde 

jsou zkušenosti u obou pohlaví relativně vyrovnané.  

 Existují značné rozdíly v míře hraní jednotlivých typů her v závislosti na věku. Zatímco loterie 

jsou rozšířenější ve středním a starším věku (nejvyšší prevalence 35,1 % je u osob ve věku 
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45–54 let), ostatní hry jsou více rozšířeny v mladších věkových skupinách. Prevalence hraní na 

EHZ, kurzové sázení i hraní na internetu v posledních 12 měsících je nejvyšší ve věkových 

skupinách do 34 let.  

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží 
 Výsledky analýzy podskupiny nezletilých v populačních šetřeních z r. 2014 naznačují, že 

zkušenosti s hraním hazardních her má 10–30 % osob ve věku 15–17 let. Nejčastěji jde o loterie, 

kurzové sázky a on-line hraní. Hazardní hraní nezletilých na EHZ nebo v kasinu bylo uvedeno 

výjimečně. Při posuzování výsledků je však potřeba vzít v úvahu nízké zastoupení nezletilých 

osob v těchto šetřeních. 

 Výsledky lokálních studií ukazují, že se míra hazardního hraní dětí může lišit geograficky. 

Zkušenosti s hazardním hraním včetně hraní na EHZ získávají děti již ve věku od 10 let. Ve věku 

kolem 15 let hlásilo zkušenost s hraním na EHZ cca 5–15 % dětí a zkušenost s kurzovými 

sázkami až 25 % dětí. Ve skupině sociálně znevýhodněných a dětí s rizikovým chováním jsou 

zkušenosti s hazardním hraním vyšší a část těchto dětí může vykazovat příznaky problémového 

hráčství. Je však potřeba vzít v úvahu omezenou validitu lokálních studií. 

Problémové hráčství 
 Za r. 2014 jsou k dispozici odhady počtu problémových hráčů pomocí sreeningového dotazníku 

Lie/bet z omnibusového šetření na dospělé populaci ČR a odhady získané z průzkumu mezi 

lékaři ČR. Ve srovnání s obdobím 2012–2013 nebyl nalezen statisticky významný rozdíl, i když 

střední hodnoty odhadů se zvýšily. 

 Z výsledků populačního šetření vyplývá, že v riziku problémového hráčství (alespoň 1 bod 

v Lie/bet) je v ČR přibližně 5 % dospělých obyvatel a 14 % těch, kteří hráli hazardní hru 

v posledních 12 měsících, což představuje přibližně 440 tis. osob starších 15 let. Osob ve 

vysokém riziku problémového hráčství (2 body v Lie/bet) je přibližně 1,5 % (cca 150 tis. osob), 

přibližně čtvrtinu z nich představují ženy. 

 Podíl jednotlivých věkových skupin ve skupině problémových hráčů je téměř rovnoměrný 

s nejvyšším podílem věkové skupiny 35–44 let. Poměrně nejvyšší míru rizika vzniku 

problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) vykazuje věková skupina 15–24 let (7,4 % 

obecné populace a 18,1 % těch, kteří hráli hazardní hru v posledních 12 měsících), ale tato 

skupina má zatím nejnižší podíl osob ve vysokém riziku (0,4 % obecné populace a 1,1 % těch, 

kteří hráli hazardní hru v posledních 12 měsících). Oproti tomu ve skupině 35–44 let je poměrně 

nejvíce hráčů ve vysokém riziku (2,8 % obecné populace a 7,2 % těch, kteří hráli v posledních 

12 měsících). 

 Nejvyšší míry rizika vykazují hráči EHZ a kurzových sázek – v riziku jich je 43 %, resp. 27 %, 

z těch, kteří je hráli v posledních 12 měsících. 

 V průzkumu mezi lékaři v r. 2014 bylo odhadnuto 90–110 tis. patologických hráčů nebo osob se 

závažnými problémy s hraním hazardních her (v r. 2012 to bylo 80–90 tis.), tj. přibližně 1,1 % ve 

věku 15 a více let. Je však potřeba vzít v úvahu omezenou spolehlivost těchto odhadů. 

 Mezi problémovými hráči v léčbě převažují muži (přibližně 90 %), podíl žen se v posledních 

letech mírně zvyšuje. Průměrný věk léčeného problémového hráče je přibližně 35 let. 

 Primární problémovou hrou jsou především VHP nebo VLT, méně často elektromechanická 

ruleta (EMR), kurzové sázky, poker a karetní hry na internetu nebo hry v kasinu. 

 Rozvoj patologického hráčství od počátku hraní po vstup do léčby trvá řádově měsíce až roky. 

Prohry za celou kariéru dosahují částek desítek až stovek tisíc Kč, v extrémních případech jsou 

v řádu milionů. K prohlubování finančních problémů a zvyšování intenzity hraní vede typický 

vzorec chování problémového hráče, tzv. dohánění ztrát. 

 Problémoví hráči vykazují problémy v oblasti duševního zdraví, běžné jsou pocity viny, úzkost, 

deprese. Úzkost a napětí vedou k psychosomatickým potížím provázeným zvýšeným pocením, 

nespavostí, nechutenstvím, nauzeou a zvracením. Běžné je kouření, nadměrné užívání alkoholu 
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nebo jiných návykových látek. Aby snížili své duševní napětí, vrací se problémoví hráči opětovně 

k hazardnímu hraní. V momentě, kdy je situace hráčem posouzena jako bezvýchodná, se 

objevují sebevražedné myšlenky a pokusy. 

 Za r. 2014 jsou k dispozici nové údaje o riziku problémového hráčství u zaměstnanců 

pracujících v hazardním průmyslu, konkrétně krupiérů. V riziku problémového hráčství se 

nacházelo až 80 % krupiérů pražských kasin, z toho třetina ve vysokém riziku (5 a více bodů ve 

screeningovém dotazníku SOGS). 

Sociální důsledky a souvislosti 
 Z průzkumu v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) vyplynulo, že přítomnost provozoven s EHZ 

v těchto lokalitách nebo v jejich sousedství je běžná. Hraní hazardních her je sociálními 

pracovníky v SVL vnímáno v kontextu dalších negativních jevů (zadluženost, nezaměstnanost, 

kvalita bydlení, nízké vzdělání apod.) jako středně závažný problém, ale v některých lokalitách je 

jeho závažnost hodnocena jako velmi vysoká. S hraním v těchto lokalitách souvisí především 

zadluženost jednotlivců a jejich rodin, hraní příjemců sociálních dávek, opilost návštěvníků 

heren, rušení veřejného pořádku, ale také kriminalita včetně drogové nebo lichvářství. 

 Problémoví hráči mívají narušené vztahy s blízkými. Hráči jsou si vědomi proměny svého 

chování v interpersonálních vztazích směrem k sebestřednosti, agresivitě, podezřívavosti 

a nezodpovědnosti. Mají však na udržení vztahů s blízkými materiální zájem vzhledem 

k finančním nárokům a dopadům hraní. Bývají narušeny především vztahy s blízkými v případě, 

kdy není přítomna silná ekonomická či citová vazba. Většina problémových hráčů své hraní 

úzkostlivě tají. Když je problémové hraní odhaleno, vztahy s blízkými bývají nevratně 

poškozeny. 

Kriminalita 
 Kriminalita primárně související s hraním hazardních her zahrnuje trestné činy, jejichž skutková 

podstata přímo obsahuje hraní hazardních her. Jde především o neoprávněné provozování 

loterie a podobné sázkové hry a provozování nepoctivých sázek a her. 

 Primárních trestných činů souvisejících s hazardním hraním je oficiálně hlášeno velmi málo – 

v r. 2014 bylo zjištěno 43 trestných činů neoprávněného provozování loterie a podobné 

sázkové hry a stíháno za ně bylo 10 osob. Pokud jde o provozování nepoctivých sázek a her, za 

r. 2014 byl zjištěn 1 trestný čin a policií nebylo zahájeno žádné trestní stíhání. Podle 

ministerstva spravedlnosti (MS) bylo v r. 2014 pro některý z trestných činů primárně 

souvisejících s hraním hazardních her stíháno 5 osob, obžalováno 5 a odsouzeno 15 osob. 

 Typickým příkladem neoprávněného provozování hazardních her jsou nelegální herny, které 

fungují jako kluby pro členy. Podle licencovaných provozovatelů fungovala v dubnu 2015 

nelegální EHZ v 165 provozovnách. 

 Aktuálním jevem na nelegálním trhu s hazardními hrami v ČR jsou tzv. kvízomaty, které se snaží 

obejít loterijní zákon tím, že zařazují před samotnou hru tzv. vědomostní otázku. V r. 2014 

a v prvních pěti měsících r. 2015 Specializovaný finanční úřad (SFÚ) zjistil provozování 

784 kvízomatů v 185 provozovnách. Jejich nabídku se nedaří eliminovat, přestože se kauzou 

zabývaly MF, SFÚ nebo Policie ČR. Kvízomaty se ve zvýšené míře objevují v obcích regulujících 

hazard – jejich výskyt uvedlo 30 % obcí s OZV. 

 Další problém na trhu s hazardními hrami v ČR představují nelicencované internetové hry. 

Známou se stala kauza gibraltarské společnosti Lottoland, která prostřednictvím internetu 

umožňuje účastnit se mj. číselné loterie Eurojackpot. Byla jí zabavena česká doména, ale 

společnost dále cílí na české hráče na jiné webové adrese. Čeští hráči však hrají na mnoha 

internetových stránkách bez české licence, čímž se vystavují poměrně vysokým pokutám. 

V r. 2014 byla vyměřena pokuta ve výši 850 tis. Kč, což byl dosud nejvyšší trest vyměřený fyzické 

osobě v ČR za nelegální hraní. 
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 Jako kriminalita sekundárně související s hraním hazardních her se označuje trestná činnost, 

která je páchána v důsledku hráčství nebo za účelem získání prostředků na hru či splacení dluhu 

ze hry. Problémoví hráči v důsledku nutkání ke hře a zejména v důsledku zadlužení a snah 

o jeho řešení sahají k problematickým, nemorálním a nezákonným způsobům získávání 

finančních prostředků. Potvrzuje se typický vzorec – po vyčerpání vlastních financí a majetku 

následují půjčky od přátel, nebankovní úvěry, použití hotovosti zaměstnavatele bez jeho 

vědomí s úmyslem ji vrátit až po získávání hotovosti trestnými činy krádeže, podvodu či 

zpronevěry vůči osobám blízkým, sousedům, kolegům z práce či zaměstnavateli. Často se tak 

děje s přesvědčením, že peníze vrátí, až je vyhrají zpět. 

 Specifickým druhem trestné činnosti spojené s hazardním hraním je tzv. match fixing, 

tj. ovlivňování výsledků sportovních utkání, který je zřejmým problémem kurzových sázek na 

sportovní utkání na všech úrovních, zejména fotbalových. Např. v lednu 2015 bylo v souvislosti 

s ovlivňováním fotbalových zápasů nižších soutěží ve Středočeském kraji obviněno 5 osob 

z podplácení a 20 osob z přijetí úplatku. Z etického hlediska jsou velmi problematické sázky na 

fotbalové zápasy družstev do 18 let, protože mladší hráči snadněji podlehnou korupčnímu 

tlaku. Trestná činnost v souvislosti s uplácením sportovních zápasů však není systematicky 

sledována. 

 Na souvislost mezi hraním hazardních her a pácháním trestné činnosti je možné usuzovat 

i podle míry problémového hraní mezi vězni. Celkem 32 % vězňů spadalo do kategorie rizika 

problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet), v tom 18 % do vysokého rizika (2 body 

v Lie/bet). Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo 

14 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Prevence 
 V ČR neexistuje národní program prevence problémů vyplývajících z hazardního hraní jak 

v obecné či hráčské populaci celkově, tak mezi problémovými hráči a celková míra realizace 

preventivních opatření je nízká. 

 Program Zodpovědné hraní, resp. Progam.cz, který byl zaměřen na prosazování principů 

tzv. zodpovědného hraní a byl určen hráčům hazardních her a zaměstnancům provozoven, byl 

ke konci r. 2014 ukončen. V pilotní fázi je specifický preventivní projekt Společnosti Podané 

ruce, zaměřený na prevenci problémového hráčství mezi žáky základních a středních škol. 

 Prevence problémového hráčství u dětí a mládeže je formálně součástí systému školské 

prevence rizikového chování. Školské preventivní programy prochází systémem certifikace 

odborné způsobilosti – ke konci r. 2014 byla certifikace udělena 80 programům téměř 

50 organizací. 

 Míra integrace tématu hazardního hraní do preventivních programů v praxi je podle 

dostupných údajů spíše nízká. V průzkumu z dubna 2015 mezi organizacemi realizujícími 

certifikované programy bylo zjištěno, že téma hazardního hraní v jejich realizovaných 

programech samostatně zastoupeno není a programy se mu věnují okrajově a výjimečně; 

důvodem je neexistence poptávky ze strany škol a neexistence metodického vedení. 

Léčba 
 Z průzkumu Sčítání adiktologických služeb vyplývá, že v ČR je 10–20 léčebných a poradenských 

zařízení specializovaných na poskytování služeb problémovým hráčům. Ve srovnání s r. 2012 se 

dostupnost služeb pro problémové hráče nezvýšila. 

 V letech 2004–2013 bylo v ČR v psychiatrických ambulancích léčeno ročně přibližně 

1300−1400 pacientů s diagnózou patologické hráčství, počet hospitalizací pro patologické 

hráčství na psychiatrických odděleních dosahoval 500−550 ročně. 

 Při srovnání počtu pacientů přepočteného na 100 tis. obyvatel daného kraje bylo v r. 2013 

nejvíce patologických hráčů ambulantně léčeno v Praze a v Královéhradeckém kraji (20,8, 

resp. 19,9 pacientů na 100 tis. obyvatel), nejméně v krajích Jihočeském a Středočeském (8,5, 
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resp. 7,5 pacientů na 100 tis. obyvatel). Nejvyšší počet hospitalizací na 100 tis. obyvatel byl 

v r. 2013 hlášen u pacientů z Karlovarského kraje (7,6), nejnižší ze Středočeského a Jihočeského 

(3,9, resp. 3,1). Dlouhodobě se léčbě patologických hráčů věnují např. psychiatrické nemocnice 

v Praze-Bohnicích, Kroměříži a Opavě. 

 V rámci dotačního řízení RVKPP jsou od r. 2013 podporovány programy poskytující služby 

patologickým hráčům. Péče je poskytována zejména ve dvou typech programů: v ambulantních 

poradnách a v kontaktních a poradenských centrech. Některé programy nabízejí také možnost 

anonymního kontaktu a poradenství prostřednictvím internetu. Mezi významnou službu pro 

patologické hráče patří dluhové a finanční poradenství. Výjimečně je prováděna terénní práce 

v provozovnách hazardních her. 

 Celkem byly podle závěrečných zpráv v dotačním řízení RVKPP odborné služby v r. 2014 

poskytnuty ve 42 programech 693 klientům. Z toho 11 specializovaných programů 

podpořených v dotačním řízení RVKPP pro oblast patologického hráčství vykázalo celkem 

485 klientů. Oproti r. 2013 nedošlo k nárůstu počtu programů poskytujících služby 

patologickým hráčům, avšak počet klientů se významně zvýšil, a to z 554 klientů v r. 2013 na 

693 klientů v r. 2014 (20% nárůst). 

 Výzkumy věnující se specifikům léčby problémového hráčství poukazují mj. na kolísání motivace 

pacientů k abstinenci. Motivace vychází nejčastěji z oblasti vztahů, dále duševního zdraví 

a životní úrovně, nejméně z oblasti tělesného zdraví. Zásadními tématy v léčbě jsou relaps, 

ztráta ostražitosti a obrana vůči spouštěčům návykového chování. K relapsu může vést 

zadluženost (tlak věřitelů), dostupná finanční hotovost, užívání alkoholu, ale i zvýšená 

sebedůvěra, kterou jedinec získal po určité době abstinence v léčbě, protože může být spojena 

se ztrátou ostražitosti vůči spouštěčům návykového chování. 

 Míra informovanosti hráčů o možnostech adiktologické péče je stále neuspokojivá.
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1 Regulace a politika v oblasti 

hazardních her 

1.1 Úvod 
Základní zákonný rámec pro provozování hazardních her v ČR poskytuje zákon č. 202/1990 Sb., 

o loteriích a jiných podobných hrách (loterijní zákon). Jeho základním principem je zákaz 

provozování hazardních her s výjimkou případů stanovených tímto zákonem. Výčet her v § 2 není 

úplný ani systematický, neboť byl postupně doplňován v reakci na vývoj nabídky hazardních her, 

a podle ustanovení § 50 odst. 3 zákon umožňuje povolovat i jiné hry. Podle tohoto obecného 

ustanovení jsou dosud povolovány i videoloterijní terminály (VLT) a další centrálně řízené technické 

hry, zatímco výherní hrací přístroje (VHP) jsou povolovány podle samostatného ustanovení. Tyto 

tzv. technické hry jsou v této zprávě souhrnně označovány jako elektronická herní zařízení (EHZ).
1
 

Pro hru na EHZ definuje loterijní zákon tři základní typy herních prostředí – provozovny se zvláštním 

režimem (restaurace, hospody, bary apod.) s max. počtem 6 ks EHZ, dále herny a kasina, kam je 

zakázán vstup osobám mladším 18 let. Zákonem stanovená max. výše sázek a proher na VHP je 

nejnižší v provozovnách se zvláštním režimem, vyšší v hernách a ještě vyšší v kasinech, u VLT 

předpisy mezi herními prostředími nerozlišují.
2, 3

 Dalšími místy, kde se v ČR lze účastnit hazardních 

her, jsou prodejní místa losů a sběrná místa sázenek (typicky sázkové kanceláře, ale i další místa 

jako pošty, trafiky, čerpací stanice apod.). Specifickými místy jsou tzv. sport bary zaměřené na 

sportovní sázení, kde se mohou nacházet i on-line terminály, jejichž prostřednictvím lze provozovat 

i tzv. live kurzové sázky, nebo EHZ. Hazardní hraní on-line lze provozovat v podstatě odkudkoli. 

Podle stávající právní úpravy mohou být provozovateli hazardních her pouze český stát nebo 

právnické osoby se sídlem na území ČR, vlastněné subjekty bez zahraniční majetkové účasti 

(s výjimkou provozovatelů kasin, kde zákon povoluje zahraniční majetkovou účast). Tato podmínka 

je podle názoru Evropské komise (EK) v rozporu s právem Evropské unie (EU), resp. se základními 

zásadami volného pohybu služeb, volného pohybu kapitálu a svobody usazování podle článků 56, 

63 a 49 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). 

Regulačním orgánem v oblasti hazardních her je podle loterijního zákona Ministerstvo financí ČR 

(MF), konkrétně odbor 34 − Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Povolení k provozování 

většiny hazardních her vydává MF. Jde především o loterie, kurzové sázky (jak v sázkových 

kancelářích, tak na internetu), centrálně řízená EHZ a VHP v kasinech, obce povolují VHP v hernách 

a v provozovnách se zvláštním režimem. Krajům (resp. krajským úřadům) v oblasti hazardních her 

nepříslušejí téměř žádné pravomoci. Na obecní úrovni je provozování hazardních her regulováno 

prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV), na jejich základě obce mohou časově i místně 

omezit provozování některých typů hazardních her podle § 50 odst. 4 loterijního zákona. Do r. 2011 

měly obce v loterijním zákoně explicitně stanoveno právo regulovat pouze VHP, nicméně některé 

obce regulovaly i jiná  EHZ, především VLT již před r. 2011. To bylo důvodem řady soudních sporů 

obcí se státem. V r. 2011 obcím pravomoc regulovat všechny typy EHZ potvrdilo několik judikátů 

Ústavního soudu. To vedlo k nutnosti odebírat ve správních řízeních povolení k provozování tisíců 

                                                      

1
 Laicky jsou tato zařízení často označována jako automaty, patří k nim zejména videoloterijní terminály (VLT), lokální loterijní 

systém (LLS), výherní hrací přístroje (VHP). Mezi poměrně často provozovaná EHZ patří také elektromechanická ruleta 

(EMR). 
2
 Pro VHP je maximální sázka stanovena ve výši 2 Kč v provozovně se zvláštním režimem, 5 Kč v herně a 50 Kč v kasinu; 

maximální hodinová prohra 1000 Kč v provozovně se zvláštním režimem, 2000 Kč v herně a 10 tis. Kč v kasinu; maximální 

výhra z jedné hry 300 Kč v provozovně se zvláštním režimem, 750 Kč v herně a 50 tis. Kč v kasinu. Maximální sázka u hry na 

VLT činí 1000 Kč (u EMR rovněž 1000 Kč na jedno číslo a 50 tis. Kč na jednu hru). 
3
 http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/technicke-standardy-zarizeni [2015-04-17] 

http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/technicke-standardy-zarizeni
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EHZ ze strany MF v obcích, kde se jejich provozování dostalo do rozporu s platnou OZV. Vzhledem 

ke značnému objemu správních řízení (povoluje se každý jednotlivý přístroj) však v řadě obcí 

omezujících provozování EHZ tento rozpor existoval do začátku r. 2015. Tento principiální nesoulad, 

kdy se povolení MF může snadno dostat do rozporu s nově vydanou či novelizovanou OZV, 

přetrvává v loterijním zákoně dodnes a z toho vyplývající nestabilita podnikatelského prostředí je 

předmětem kritiky provozovatelů. Např. vlastník holdingu Synot chystá z důvodu zmařených 

investic do EHZ, povolení k jejichž provozování byla MF zrušena před původně stanovenou dobou, 

podání žaloby proti ČR, ve které bude požadovat odškodné v řádu stovek milionů Kč.
4
 

Do 1. 1. 2012 byly příjmy provozovatelů z hazardních her osvobozeny od daně z příjmu. Namísto 

toho byli provozovatelé povinni odvádět tzv. odvody na veřejně prospěšné účely ve výši 6−20 % 

z příjmů ze hry (progresivně podle jejich objemu) na sociální, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně 

prospěšný účel (VPÚ) bez bližší specifikace příjemce. Od 1. 1. 2012 byly novelou loterijního zákona 

zrušeny odvody na VPÚ a zavedeno zdanění hazardních her formou odvodu ve výši 20 % z příjmů 

ze hry, u EHZ navíc 55 Kč za každý den, kdy je přístroj povolen – blíže viz kapitolu Zdanění 

hazardních her, str. 15. 

Zatímco nabídka on-line hazardního hraní ze strany zahraničních subjektů se v českém prostředí 

objevila v r. 2003 (Salinková, 2015), první povolení k provozování internetové kurzové sázky 

domácímu provozovateli bylo v ČR uděleno v prosinci 2008
5
 a on-line hazardní hraní bylo 

zakotveno do loterijního zákona jeho novelou až v r. 2011 (povolení jsou však udělována stále 

podle obecného ustanovení § 50 odst. 3). V současnosti je on-line hazard nejrychleji se rozvíjejícím 

segmentem trhu s hazardními hrami a míra participace na hazardním hraní on-line roste. 

Povolovanými typy on-line her v ČR jsou kurzové sázky, včetně live sázek, a karetní hry typu poker. 

On-line hry typu EHZ nebo kasinových her nejsou v ČR povolovány. Provozovatelé hazardních her 

na internetu musí mít sídlo na území ČR a sázející musí být registrováni v kamenné pobočce 

provozovatele (§ 4 odst. 4 a 5 loterijního zákona). Technický standard MF k jejich provozování 

z r. 2012 mj. stanoví, že servery provozovatele musí být umístěny na území ČR.
6
 Stanoví rovněž 

požadavky na některá opatření zabraňující rozvoji problémů spojených s hazardním hraním (tyto 

preventivní zásady jsou označovány jako „zodpovědné hraní“), jako jsou možnosti hráče nastavit si 

finanční limit, možnost sebeomezení a sebevyloučení,
7
 zveřejnění varování, že účast na hře může 

být škodlivá, přístupný a viditelný ukazatel času ve hře, možnost samotestování na problémové 

hráčství nebo uvedení kontaktů na pomáhající organizace. 

S ohledem na řadu nedostatků stávající úpravy loterijního zákona uložila vláda MF svým usnesením 

č. 173 ze dne 13. března 2013 připravit návrh nového zákona o provozování hazardních her. Nová 

zákonná úprava připravovaná MF od r. 2014 by měla především otevřít trh v ČR pro provozovatele 

ze zemí Evropského hospodářského prostoru, zavést moderní kategorizaci hazardních her, nastavit 

komplexní právní a technický rámec pro jejich provozování prostřednictvím moderních 

komunikačních technologií, zejména internetu (včetně jejich zdanění), a nastavit opatření ke snížení 

rizika rozvoje problémového a patologického hráčství. Současně se má změnit systém a míra 

zdanění hazardního hraní. 

Legislativní změny, jejichž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2016 (případně od r. 2017, pokud se 

příprava legislativních změn zdrží), představují: 

 zákon o hazardních hrách, 

 zákon o dani z hazardních her a  

                                                      

4
  http://byznys.lidovky.cz/senator-valenta-zazaluje-stat-o-stovky-milionu-f5u-/firmy-trhy.aspx?c=A150421_080403_ln-

media_ele [2015-04-22] 
5
  http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2008/2008-12-17-tiskova-zprava-5508-5508 [2015-04-17] 

6
  http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/technicke-standardy-zarizeni#III [2014-01-23] 

7
  Sebeomezení spočívá v dobrovolném nastavení limitů pro hru (času, výše sázky, výše prohry apod.). Sebevyloučení je 

dobrovolné vzdání se možnosti přístupu k hazardnímu hraní z rozhodnutí hráče, může být časově omezené (i na dobu 

několika měsíců). Sebevyloučení ze hry je možno aplikovat jak na on-line hry, tak na kamenné provozovny. Zrušení 

sebevyloučení je obvykle možné po žádosti hráče a dostatečné časové prodlevě, aby se předešlo okamžitému hraní při 

nutkavé potřebě problémového hráče. 

http://byznys.lidovky.cz/senator-valenta-zazaluje-stat-o-stovky-milionu-f5u-/firmy-trhy.aspx?c=A150421_080403_ln-media_ele
http://byznys.lidovky.cz/senator-valenta-zazaluje-stat-o-stovky-milionu-f5u-/firmy-trhy.aspx?c=A150421_080403_ln-media_ele
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2008/2008-12-17-tiskova-zprava-5508-5508
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/technicke-standardy-zarizeni#III
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 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách 

a o dani z hazardních her.  

S oblastí hazardního hraní však souvisí další legislativní inciativy, které mají upravit zákonnou 

regulaci související s hazardním hraním ještě před přijetím výše uvedených komplexních změn, a to 

i z toho důvodu, že MF avizuje zpoždění v přípravě návrhu zákona o hazardních hrách.
8
 K těmto 

paralelním změnám patří návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 

a poslanecká novela loterijního zákona předložená koncem března 2015. 

1.2 Legislativní rámec a regulace hazardního 

hraní na národní úrovni 

1.2.1 Zákon o hazardních hrách 

Návrh zákona o hazardních hrách zavádí řadu v českém prostředí nových opatření k prevenci 

problémového hráčství, ale v procesu přípravy doznal výrazných změn a posunů, z nichž většinu lze 

charakterizovat jako změny zmírňující omezení dostupnosti a měnící nastavení strukturních 

charakteristik her směrem k vyššímu riziku pro rozvoj problémového hráčství. V době přípravy této 

zprávy nebyl připomínkovací proces ukončen a ani prozatím nejnovější verzi z května 2015 

pravděpodobně nelze považovat za definitivní. 

Některá nově zaváděná opatření přivítali i provozovatelé (např. zavedení registrace hráčů 

a vyloučení některých skupin osob z hazardního hraní ze zákona)
9
. Celkové zmírnění normy ze 

strany MF, které původně avizovalo zpřísnění zejména pro EHZ, se však stalo předmětem kritiky ze 

strany občanských iniciativ
10

 a nakonec i koaličních partnerů
11

.   

Zákon umožní provozovat hazardní hry akciovým společnostem se sídlem i mimo ČR. 

Provozovatelem bude moci být buď ČR, nebo akciová společnost se sídlem v ČR, EU nebo ve státě, 

který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP)
12

. V případě tomboly 

může být provozovatelem i nadace se sídlem v EHP. V případě turnaje malého rozsahu i nadace 

a spolek se sídlem v EHP. 

Návrh zákona zavádí novou kategorizaci hazardních her: 

 loterie, 

 kurzová sázka, 

 totalizátorová hra, 

 technická hra
13

, 

 živá hra, 

 bingo, 

 tombola
14

, 

 turnaj malého rozsahu
15

. 

                                                      

8
  http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/aktualni-stav-regulace-hazardu-20997 [2015-04-28] 

9
  http://www.spelos.com/registrace-hracu-je-spravnym-krokem/, http://www.spelos.com/planovana-zmena-zdaneni-loterii-

sebere-penize-obcim-i-sportovcum/ [2015-05-5] 
10

 http://www.dotyk.cz/14-2015/23_zakon-o-hazardu-neni-radno-odkladat, http://tn.nova.cz/clanek/vynosny-hazard-

kdepak-gambleri-nas-stoji-miliardy-zjistila-studie.html [2015-05-06] 
11

 např. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sobotka-babis-jde-na-ruku-hazardu-zakon-musi-

prepsat/r~87f07c08fa3b11e4b5ba0025900fea04, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/311472-babis-couvl-pred-

hazardni-lobby-tvrdi-neziskovky/ [2015-05-14] 
12

 Anglicky European Economic Area, zahrnuje země EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko. 
13

 tj. hra prostřednictvím elektronického herního zařízení (EHZ) 
14

 s herní jistinou nad 75 tis. Kč 
15

 Karetní turnaj, v němž úhrnný vklad jednoho účastníka nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Karetní turnaj, v němž je tento 

limit překročen, je považován za živou hru. 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/aktualni-stav-regulace-hazardu-20997
http://www.spelos.com/registrace-hracu-je-spravnym-krokem/
http://www.spelos.com/planovana-zmena-zdaneni-loterii-sebere-penize-obcim-i-sportovcum/
http://www.spelos.com/planovana-zmena-zdaneni-loterii-sebere-penize-obcim-i-sportovcum/
http://www.dotyk.cz/14-2015/23_zakon-o-hazardu-neni-radno-odkladat
http://tn.nova.cz/clanek/vynosny-hazard-kdepak-gambleri-nas-stoji-miliardy-zjistila-studie.html
http://tn.nova.cz/clanek/vynosny-hazard-kdepak-gambleri-nas-stoji-miliardy-zjistila-studie.html
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sobotka-babis-jde-na-ruku-hazardu-zakon-musi-prepsat/r~87f07c08fa3b11e4b5ba0025900fea04
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sobotka-babis-jde-na-ruku-hazardu-zakon-musi-prepsat/r~87f07c08fa3b11e4b5ba0025900fea04
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/311472-babis-couvl-pred-hazardni-lobby-tvrdi-neziskovky/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/311472-babis-couvl-pred-hazardni-lobby-tvrdi-neziskovky/
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S výjimkou tomboly a turnaje malého rozsahu bude možné všechny kategorie provozovat 

i prostřednictvím internetu.  

Návrh nového zákona rovněž omezuje druhy herních prostředí na hernu a kasino. Neumožňuje tedy 

provozování EHZ v provozovnách se zvláštním režimem. Maximální sázka do hry na EHZ se změnila 

v procesu přípravy návrhu zákona – v návrhu z ledna je stanovena na 5 Kč v herně a 50 Kč v kasinu, 

v návrhu z května 2015 je zdvacetinásobena na 100 Kč v herně a 1000 Kč v kasinu. Rovněž 

maximální prohra za hodinu se zvýšila – zatímco v návrhu z ledna je stanovena na 2 tis. Kč v herně 

a 10 tis. Kč v kasinu, v návrhu z května je to 45 tis. Kč v herně, resp. 450 tis. v kasinu. V případě 

kasina tak jde až o 45násobné zvýšení. Na rozdíl od původního návrhu zákona se také změnil 

interval mezi jednotlivými hrami – z původních 5 sekund byl zkrácen na pouhé 2 sekundy, což 

znamená, že místo maximálně možných 720 her za hodinu by květnová verze zákona umožnila až 

1800 her za hodinu. Z původního návrhu zákona vypadla i další navrhovaná opatření, a to nucená 

15minutová pauza, která měla následovat po 60 minutách hry na EHZ, povinnost po celou dobu hry 

zřetelně informovat hráče na EHZ o jeho celkové prohře, informovat hráče na EHZ 

o sebeomezujících opatřeních a jejich nastavení po 60 minutách hry.  

Herna podle lednového návrhu nesmí být v provozu v době 03:00–10:00 hod. a ve dnech státních 

a ostatních svátků. Tato omezení v květnovém návrhu již nejsou a herna tak bude moci být 

provozována non-stop. Zatímco podle lednového návrhu mělo být v herně 15–30 EHZ, v květnovém 

návrhu již horní limit není a zůstává pouze spodní limit 15 EHZ na hernu. V kasinu musí být podle 

návrhu nejméně 4 stoly živé hry (tj. např. stůl s karetní hrou nebo ruletou), a pokud jsou 

provozována EHZ, musí být v kasinu minimálně 30 EHZ. Na každý další stůl nad minimální počet 

4 stolů živé hry je povoleno maximálně 10 EHZ. V kasinu lze provozovat pouze živou hru, EHZ či 

bingo. 

Návrh rovněž představuje nový systém povolování a dozoru s MF a celními úřady jako dozorovými 

orgány. MF vydává základní povolení pro provozování hazardních her a to nejdéle na 6 let (5 let 

v návrhu z ledna 2015).
16

 Obecní úřady vydávají povolení pro umístění provozovny (herního 

prostoru), tedy herny či kasina (sekundární povolení), a to na dobu povolení základního, nejméně 

však na 3 roky
17

 (v návrhu z ledna 2015 to byl 1 rok). Obecní úřad vydá povolení, jestliže 

provozovatel splní zákonné podmínky a umístění provozoven nebude v rozporu s platnými OZV.
18

 

MF bude spravovat centrální monitorovací systém provozování hazardních her a rejstřík osob 

vyloučených z účasti na hazardní hře (viz dále). 

Návrh zákona ve verzi z ledna 2015 obsahuje také ustanovení omezující celkový počet EHZ na 

území ČR.
19

 Verze z května sice umožňuje MF omezení počtu EHZ prostřednictvím vyhlášky na 

maximálně 30–60 tis. přístrojů, ale na rozdíl od verze z ledna není toto omezení dáno obligatorně 

zákonem.   

Návrh zákona rovněž obsahuje celou řadu opatření pro prevenci problémového hráčství.  

Zákon zavádí povinnou registraci hráčů na EHZ a na internetu. U hazardních her, kde je to technicky 

možné, bude provozovatel muset umožnit sebeomezující opatření. Jsou jimi u kurzové sázky limity 

na výši sázek a výši proher, u binga a živé hry limity na výši proher a počet návštěv a u technických 

                                                      

16
 S výjimkou tomboly a turnaje malého rozsahu musí mít všechny hazardní hry toto primární povolení. U tomboly a turnaje 

malého rozsahu stačí nahlášení.  
17

 Sekundární povolení je tak potřeba k provozování EHZ, živé hry a binga neprovozované prostřednictvím internetu. 
18

 Podle verze z května 2015 by vydání OZV regulujících hazard mělo být zdůvodněno možným narušením veřejného 

pořádku či zajištěním ochrany bezpečností a zdraví osob. Verze z ledna toto ustanovení neobsahovala.    
19

 Ve verzi z ledna 2015 jde o systém založený na dražbě povolenek, ve kterém by zájemce o provozování technických her 

zakoupil v dražbě povolenky k provozování vydávané MF v max. počtu 40 tis. kusů na celou ČR. Dražba by měla probíhat 

prostřednictvím internetu a nabízející by neměli znát nabídky ostatních. Minimální objem nabídky by byl 1 lot odpovídající 

15 technickým zařízením. V nabídce by měl být uveden počet požadovaných lotů a nabízená cena za jeden lot. MF by poté 

seřadilo nabídky sestupně podle ceny za 1 lot. Vyrovnány by byly ty nabídky, jejichž souhrn by nepřevýšil celkový objem 

dražených povolenek. Předchozí verze návrhu zákona z října 2014 obsahovala jiný způsob omezení dostupnosti založený 

na principu povoleného počtu provozoven v závislosti na počtu obyvatel obce (1 herna na 5 tis. obyvatel, v obci nad 

5 tis. obyvatel na každých dalších započatých 5 tis. obyvatel 1 další herna; 1 kasino na 40 tis. obyvatel a v obci nad 

40 tis. obyvatel na každých dalších započatých 40 tis. obyvatel 1 další kasino).  
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a her a hazardních her přes internet limity na výši sázek, výši proher, počet a dobu přihlášení na 

uživatelském účtu a dobu, po kterou po odhlášení nelze hrát.  

Dalším sebeomezujícím opatřením je možnost hráčů nechat se dobrovolně zcela vyloučit z účasti na 

hraní v herně, kasinu a on-line. Ze zákona budou z hraní vyloučeny osoby pobírající dávky v hmotné 

nouzi a osoby, vůči kterým je prohlášen úpadek. Vyloučené osoby budou uvedeny v rejstříku, který 

povede MF. Provozovatelé budou mít přístup pouze k informaci, zda se daná osoba v rejstříku 

nachází, či ne. Osoba, která bude evidována v rejstříku, nebude mít přístup do herny či kasina 

a nesmí jí být zřízen herní účet (osoby, které o zapsání do rejstříku požádaly samy, budou moci po 

uplynutí 1 roku požádat o výmaz). 

V souvislosti s problematikou nepovoleného provozování hazardu prostřednictvím internetu návrh 

nového zákona umožňuje blokaci internetových stránek nepovolených internetových her i plateb na 

účty používané k provozování nepovolených her či z nich. Tyto stránky a účty budou uvedeny 

v seznamu nepovolených internetových her, který povede MF. Poskytovatelé internetového 

připojení a zprostředkovatelé plateb jsou povinni se tímto seznamem řídit a nesmí umožnit přístup 

k těmto stránkám či transakce na těchto účtech. 

1.2.2 Zdanění hazardních her 

MF rovněž představilo návrh zákona o dani z hazardních her, který na začátku února 2015 

předložilo do vnějšího meziresortního připomínkového řízení spolu s návrhem zákona, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her. 

Zdanění formou „odvodu“ definuje v současnosti loterijní zákon a činí 20 % rozdílu mezi vklady do 

hazardní hry a vyplacenými výhrami.
20

 Poplatky za VHP a jiná technická zařízení jsou ve výši 55 Kč 

za technické zařízení denně. Příjmy ze zdanění VHP a jiných technických zařízení se dělí v poměru 

jedna ku čtyřem ve prospěch obcí – do státního rozpočtu jde 20 % a do obecních rozpočtů 80 % 

této částky, přičemž pro podíl jednotlivých obcí je rozhodující počet povolených EHZ. Příjmy do 

rozpočtů ze zdanění ostatních hazardních her jsou ze 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % 

obecních rozpočtů, přičemž podíl jednotlivých obcí je určen stejně jako v případě rozpočtového 

určení daní z příjmu právnických osob. Od r. 2012 odvádějí provozovatelé hazardních her rovněž 

daň z příjmu právnických osob (aktuální sazba je 19 %). 

Nový návrh zákona o dani z hazardních her zavádí tři sazby zdanění. Nejvyšší z nich je 35 % a je 

navrhována pro technické hry (EHZ). Druhá sazba ve výši 30 % se navrhuje pro živé hry, loterie 

a bingo. Třetí sazba zdanění ve výši 25 % se má týkat kurzových sázek, totalizátorových her 

a tombol. Zařazení jednotlivých typů her do daňových pásem se nekryje s důkazy o rizikovosti her
21

 

a jednotlivých charakteristikách, které se na ní podílejí – blíže viz úvod do kapitoly Trh s hazardními 

hrami (str. 33) a kapitolu Rizikovost hazardních her (str. 51). Návrh zákona z ledna 2015 obsahoval 

rovněž zdanění heren a kasin fixní částkou 300 tis. Kč čtvrtletně za hernu a částkou 1,5 mil. Kč 

čtvrtletně za kasino. Tato fixní část daně z návrhu z května 2015 vypadla. 

Podle návrhu by se výnos daně z technických her i nadále dělil mezi stát a obce, avšak v novém 

poměru 40 % : 60 % ve prospěch obcí. K tomuto posunu došlo po kritice návrhu z ledna 2015 ze 

strany obcí. Lednový návrh dělil výnos daně z technických her 55 % : 45 % ve prospěch státu. Výnos 

dílčích daní z ostatních her se navrhuje i nadále ponechat ve stávajícím poměru 70 % do státního 

rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí. 

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené změny nepodaří pravděpodobně prosadit s účinností od 

1. 1. 2016, připravilo MF dílčí novelu loterijního zákona, která byla Poslanecké sněmovně ČR 

předložena jako poslanecký návrh
22

 a která má od 1. 1. 2016 zvýšit sazbu odvodu z hazardních her 

                                                      

20
 Odvody z loterií a kurzových sázek lze snížit až na 15 % o částku poskytnutou Českému olympijskému výboru „na účely 

tělovýchovné a sportovní“. 
21

 MF údajně bralo při určování sazeb v úvahu nejen rizikovost jednotlivých her, ale také průměrné marže jednotlivých typů 

her. Zdroj: Novela zákona může zdražit sázení. Televizní noviny TV Nova. 12. 5. 2015, 19:30.  
22

 Návrh zákona byl předložen jako návrh poslance za ANO Jana Volného a rozeslán poslancům jako tisk 437 dne 30. 3. 2015. 
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z 20 % na 25 %. Poplatky za VHP a jiná technická zařízení tato dílčí novela zvyšuje o 100 % na 

110 Kč za přístroj či zařízení denně.
23

 Odvody z VHP a jiných technických zařízení by se měly nově 

dělit v poměru 2 : 3 ve prospěch obcí, tedy 40 % do státního rozpočtu a 60 % do obecních 

rozpočtů. Tato změna by měla přinést do státního rozpočtu přibližně 2 mld. Kč navíc a podle 

KDU-ČSL by se mělo diskutovat využití těchto dodatečných prostředků také „na prevenci a léčbu 

sociálně patologických jevů“.
24

 Koaliční partner KDU-ČSL i některá ministerstva kritizovali návrh 

kvůli tomu, že navýšení daní nedosáhne předpokládané úrovně, že neřeší otázku účasti občanů ČR 

na nepovolených hazardních hrách na internetu nebo že mění rozpočtové určení odvodu 

z hazardních her v neprospěch obcí.
25

 

Unie herního průmyslu ČR a Sdružení zábavního průmyslu UNASO zpracovala finanční výsledky 

vybraných 10 firem provozujících hazardní hry za r. 2013. Z nich bylo 5 provozujících EHZ (spolu 

s jinými hazardními hrami), které představovaly přibližně třetinu trhu s hazardními hrami v ČR 

(měřeno jak výší sázek, tak příjmy ze hry, tzv. in-out), a 5 firem provozujících kurzové sázky a loterie 

s přibližně čtvrtinovým podílem na českém trhu (dohromady tedy přes 50 %). Hrubý provozní zisk 

(EBITDA) společností provozujících EHZ dosáhl podle analýzy přibližně 18 % a společností 

provozujících kurzové sázky a loterie přibližně 32 % tržeb příjmů ze hry. V r. 2013, kdy byly hazardní 

hry zdaněny sazbou 20 % a každé EHZ navíc poplatkem 55 Kč denně, dosáhla výše výsledného 

přímého zdanění (tj. zdanění prostřednictvím všech částí odvodu z hazardních her) firem 

provozujících EHZ výše 26,4 %. Analýza rovněž obsahovala různé modely podle diskutovaných 

návrhů zdanění. Přehled uvádí tabulka 1-1. 

tabulka 1-1: Míra výsledného zdanění vybraných 5 firem provozujících EHZ přímými daněmi za r. 2013 – 

současný stav a modely podle návrhů na změnu zdanění hazardních her 

Ukazatel Současný stav* Návrh 1** Návrh 2*** Návrh 3**** 

Počet heren 1 108 1 108 1 108 1 108 

Počet kasin 88 88 88 88 

Počet hracích míst 28 141 28 141 28 141 28 141 

Vsazeno (tis. Kč) 41 193 734 41 193 734 41 193 734 41 193 734 

Příjmy ze hry (tis. Kč) 8 721 631 8 721 631 8 721 631 8 721 631 

 z toho EHZ (tis. Kč) 8 090 090 8 090 090 8 090 090 8 090 090 

 z toho hry v kasinu (tis. Kč) 493 612 493 612 493 612 493 612 

 z toho kurzové sázky (tis. Kč) 137 929 137 929 137 929 137 929 

Loterijní daň (tis. Kč) 2 297 823 4 871 697 3 014 097 3 311 043 

 z toho variabilní část (tis. Kč) 1 744 326 3 014 097 3 014 097 2 180 408 

 z toho fixní část (tis. Kč) 553 497 1 857 600 0 1 130 635 

Výsledná přímá daňová zátěž 26,4 % 55,9 % 34,6 % 38,0 % 

Pozn.: * variabilní část 20 %, fixní část 55 Kč / den za hrací místo, ** variabilní část 35 % u technických her, 30 % u živých her, 

25 % u kurzových sázek, fixní část 300 tis. Kč / herna / kvartál, kasino koeficient 5 (původní návrh MF), *** variabilní část 35 % 

u technických her, 30 % u živých her, 25 % u kurzových sázek (nejnovější návrh MF), **** variabilní část 25 %, fixní část 

110 Kč / den za hrací místo (návrh poslance Volného). 

Zdroj: Unie herního průmyslu ČR-UNASO (2015), návrhy 2 a 3 zpracovalo NMS (2015) na základě dat UNASO a parametrů 

různých verzí návrhů zákonů 

1.2.3 Změny dalších zákonů 

Poslední část legislativního balíčku připraveného MF tvoří návrh zákona, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Tento 

„změnový zákon“ především zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních 

                                                                                                                                                                 

Dne 27. 4. 2015 jej projednala vláda. 
23

 http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/aktualni-stav-regulace-hazardu-20997 [2015-04-14] 
24

 http://zpravy.idnes.cz/koalice-se-domluvila-na-vyssim-zdaneni-hazardu-vynese-to-2-miliardy-1fz-

/domaci.aspx?c=A150422_191331_domaci_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6 [2015-

04-23] 
25

 http://www.kdu.cz/aktualne/archiv/2015/lidovci-zkritizovali-hnuti-ano-kvuli-odvodum-obcim [2015-04-24], 

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/ministerstvum-se-nelibi-novela-loterijniho-zakona/ [2015-04-24] 

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2015/aktualni-stav-regulace-hazardu-20997
http://zpravy.idnes.cz/koalice-se-domluvila-na-vyssim-zdaneni-hazardu-vynese-to-2-miliardy-1fz-/domaci.aspx?c=A150422_191331_domaci_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://zpravy.idnes.cz/koalice-se-domluvila-na-vyssim-zdaneni-hazardu-vynese-to-2-miliardy-1fz-/domaci.aspx?c=A150422_191331_domaci_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=top6
http://www.kdu.cz/aktualne/archiv/2015/lidovci-zkritizovali-hnuti-ano-kvuli-odvodum-obcim
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her s jinými dotčenými právními předpisy.
26

 Velká část změn je dána prostou změnou legislativního 

pojmosloví z dosavadního „loterie a jiné podobné hry“ na „hazardní hry“.  

Kromě technických a terminologických změn návrhu změnového zákona zavádí následující změny: 

 Příjmy fyzických osob z výher z hazardních her nebudou již daněny srážkovou daní (dosud činila 

15 % z výhry), ale budou zdaňovány jako součást dílčího základu daně podle zákona o daních 

z příjmů. Nicméně stále platí, že výhry z hazardních her provozovaných provozovatelem, který 

je držitelem povolení k provozování hazardních her v ČR, EU nebo zemích EHP, jsou od daně 

z příjmu osvobozeny. U výher z reklamních soutěží a slosování zůstává současný režim srážkové 

daně. 

 Tzv. spotřebitelské loterie (nově spotřebitelské soutěže)
27

, dosud upravené loterijním zákonem, 

nově nebudou spadat pod zákon o hazardních hrách. V zákoně o daních z příjmů se sjednocuje 

režim spotřebitelských loterií s režimem reklamních soutěží a reklamních slosování. Za účelem 

zajištění ochrany spotřebitelů při účasti na spotřebitelských soutěžích byla do zákona na 

ochranu spotřebitele nově vložena úprava, která klade důraz na ochranu před neúměrně 

vysokými náklady na poštovní nebo telekomunikační služby spojenými s účastí spotřebitelů 

v soutěži. Kontrolní pravomoc v oblasti spotřebitelských soutěží bude mít Česká obchodní 

inspekce. 

 Změnou zákona o regulaci reklamy by mělo dojít k nastavení přísnějších podmínek v oblasti 

reklamy a propagace hazardních her s ohledem na rizika spojená s hazardními hrami a zejména 

ochranu nezletilých osob. V souladu s doporučeními EK dochází k posílení principu odpovědné 

reklamy v rámci ochrany spotřebitelů, resp. hráčů. Reklama na hazardní hry a sponzoring ze 

strany provozovatelů hazardních her by měly být sociálně odpovědnější a transparentnější, 

tzn. neměly by například obsahovat nepodložená tvrzení o naději na výhru, vyvíjet tlak na hraní 

hazardních her nebo naznačovat, že tyto hry představují řešení sociálních, pracovních, osobních 

či finančních problémů. Do zákona o regulaci reklamy jsou tedy nově zařazena ustanovení 

týkající se zákazu reklamního sdělení zavádějícího charakteru, zákazu cílení reklamy na osoby 

mladší 18 let („ve formě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které 

takové osoby převážně oslovují“), zákazu nevyžádané reklamy, povinnosti informovat a varovat 

o škodlivých účincích vyplývajících z účasti na hazardní hře (a to v rozsahu nejméně 25 % 

reklamního sdělení). Reklama internetových her umístěná na internetových stránkách nesmí 

rovněž obsahovat přímý odkaz na internetové stránky, kde je hazardní hra provozována. 

Omezení reklamy a propagace provozoven hazardních her na vnějších částech budov zavádí 

návrh zákona o hazardních hrách. 

MF rovněž uvažovalo o změně zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

a rozšíření trestní odpovědnosti o trestný čin „neoprávněného provozování hazardní hry“. 

S ohledem na vládní návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim
28

 však návrh změny trestní odpovědnosti právnických osob nebyl do změnového zákona 

zapracován. Vládní návrh zákona ji totiž ustanovuje tím, že zavádí negativní výčet trestných činů, 

jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat (místo dosud použitého pozitivního výčtu), 

přičemž v tomto negativním výčtu trestné činy týkající se hazardních her zařazeny nejsou. 

V případě, že by vládní návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 

nim nebyl schválen, bylo by potřeba ji do změnového zákona doplnit dodatečně. Dále návrh zavádí 

odpovědnost šiřitele reklamy za šíření reklamy na hazardní hry nepovolené nebo neoznámené 

                                                      

26
 Změnový zákon mění následující zákony: zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, živnostenský zákon, zákon o Státním fondu kultury České republiky, zákon o daních z příjmů, zákon o ochraně 

spotřebitele, zákon o regulaci reklamy, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o spotřebních daních, zákon o dani 

z přidané hodnoty, zákon o správních poplatcích, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, trestní zákoník, zákon o volném pohybu služeb, zákon 

o Finanční správě České republiky, zákon o audiovizi, zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní. 
27

 Spotřebitelskou soutěží je soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny, kdy je poskytováno nepeněžní plnění, i soutěž, anketa 

nebo jiná akce o ceny, kdy je v rozporu se zákonem poskytováno peněžní plnění. 
28

 V listopadu 2014 jej vláda schválila usnesením č. 912, v PSP ČR je jako sněmovní tisk 304. 
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podle loterijního zákona, ustanovuje šíření reklamy na nepovolenou hazardní hru jako přestupek 

a nově stanovuje dozorovou kompetenci v oblasti reklamy na hazardní hry (viz dále). 

Ke změnám v regulaci reklamy na hazardní hry dojde pravděpodobně ještě před přijetím 

tzv. změnového zákona, neboť v legislativním procesu je návrh dílčí novely zákona č. 40/1995 Sb., 

o regulaci reklamy, která zavádí také některé změny v regulaci reklamy na hazardní hry.
29

 

V textu dosud platného zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, není výslovným způsobem 

řešena problematika reklamy hazardních her, ale podle tohoto zákona je zakázána reklama na 

zboží, služby a další aktivity, které nejsou poskytovány a provozovány v souladu se zákonem. Zákon 

č. 202/1990 Sb. (loterijní zákon) přitom zakazuje reklamu na nepovolené hazardní hry – viz také 

kapitolu Reklama a marketing, str. 61. 

Návrh dílčí novely zákona o regulaci reklamy zavádí ustanovení týkající se specificky hazardních her, 

které nebyly povoleny nebo oznámeny podle loterijního zákona. Zásadní změnou je stanovení 

odpovědnosti šiřitele za šíření reklamy na hazardní hry nepovolené nebo neoznámené podle 

loterijního zákona a zavedení navazujícího správního postihu zakázaného jednání. Šiřitel bude 

povinen oznámit, kdo je zadavatelem a zpracovatelem reklamy. Druhou zásadní změnou je 

stanovení dozorové kompetence celních úřadů v oblasti reklamy na hazardní hry s výjimkou dozoru 

nad sponzorstvím a reklamou šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání atd., jenž má v působnosti 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve stávající podobě zákona o regulaci reklamy nebyl orgán 

dozoru nad reklamou v oblasti hazardních her výslovně určen a spadal tedy jako ostatní blíže 

nespecifikované případy pod působnost krajských živnostenských úřadů. 

1.3 Regulace na obecní úrovni 
Obce mohou regulovat dostupnost některých typů hazardních her na svém území prostřednictvím 

obecně závazných vyhlášek (OZV) v souladu s § 50 odst. 4 loterijního zákona, tj. EHZ, bingo, sázkové 

hry provozované v kasinu včetně stolních karetních her. Obce mohou regulovat čas a místo 

provozování uvedených hazardních her. Řada OZV reguluje i další záležitosti týkající se zmíněných 

hazardních her, jako je např. světelná reklama na provozovnách či možnost vidět do interiéru herny 

zvenku. 

Obec má povinnost informovat MF o vydání OZV regulující hazardní hry na svém území do 15 dnů 

od jejího schválení zastupitelstvem, ale není stanovena sankce při nedodržení této povinnosti. 

Pokud nejde o VHP povolované obcemi, musí po vydání OZV konkrétní povolení k provozování 

EHZ či jiné hazardní hry zrušit MF, které toto povolení vydalo. MF bylo touto agendou od r. 2013 do 

r. 2015 zahlceno, což vedlo k tomu, že EHZ mohla být provozována v rozporu s platnými OZV. 

Příkladem může být město Brno, které na svém území od 1. 1. 2015 prostřednictvím OZV zakázalo 

veškerá EHZ, ale ještě v dubnu 2015 zde byla některá EHZ provozována, protože povolení k jejich 

provozování nestihlo MF zrušit.
30

 Podobná situace panovala v Olomouci, kde na začátku r. 2015 

byla provozována EHZ ve 26 provozovnách, které nebyly na seznamu 57 provozoven povolených 

OZV.
31

 

Podle návrhu zákona o hazardních hrách by již tento rozpor neměl být možný, protože sekundární 

povolení pro umístění herního prostoru – herny či kasina – by měly vydávat samotné obce, a to 

nejdéle na 1 rok. 

Počet platných OZV regulujících hazardní hraní stále roste. V r. 2014 vzrostl počet obcí s takovými 

OZV na 481 (tj. přibližně 8 % obcí v ČR) – graf 1-1. 

                                                      

29
 sněmovní tisk 363 (z listopadu 2014) 

30
 http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/deti-vsadi-bonbony-v-preventivnim-programu-proti-hazardu-20150410.html 

[2015-04-14] 
31

 http://olomouc.idnes.cz/provozovatele-terminalu-se-v-olomouci-vyhybaji-zakazu-pih-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A150129_2135256_olomouc-zpravy_tas [2015-04-22] 

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/deti-vsadi-bonbony-v-preventivnim-programu-proti-hazardu-20150410.html
http://olomouc.idnes.cz/provozovatele-terminalu-se-v-olomouci-vyhybaji-zakazu-pih-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150129_2135256_olomouc-zpravy_tas
http://olomouc.idnes.cz/provozovatele-terminalu-se-v-olomouci-vyhybaji-zakazu-pih-/olomouc-zpravy.aspx?c=A150129_2135256_olomouc-zpravy_tas
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graf 1-1: Vývoj počtu obcí s OZV regulujících provozování hazardních her v ČR v l. 2009–2014 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Jak ukazuje graf 1-2, v němž jsou platné OZV rozděleny podle typu, je patrné, že nejstrměji 

v období 2012–2014 rostly počty OZV úplně zakazujících provozování EHZ a hazardních her 

v kasinu na území obce, případně úplně zakazujících některé typy EHZ. Počet těchto prohibičních 

OZV zakazujících všechna EHZ a sázkové hry v kasinu vzrostl přibližně třikrát z 59 na 149. Počet OZV 

omezujících místo a/nebo čas provozování EHZ rovněž rostl. Počet OZV regulujících pouze VHP od 

r. 2013 klesal. 
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graf 1-2: Vývoj počtu platných OZV regulujících provozování hazardních her v ČR v l. 2009–2014 podle typu 

omezení 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Provozovatelé EHZ argumentují, že zakazování EHZ prostřednictvím OZV, výrazné omezení počtu 

povolených EHZ či vysoké zdanění povedou k rozmachu nelegálních zařízení (např. v podobě 

kvízomatů), černých heren (bez povolení k provozování EHZ), hráčských klubů či přesunu hráčů 

k legálně i nelegálně provozovaným hazardním hrám na internetu. Vysoké zdanění a výrazné 

omezování EHZ bude podle jejich názoru znamenat nejenom to, že obce i stát přijdou o příjmy ze 

zdanění, ale i to, že hráči budou méně dosažitelní pro služby poskytující prevenci a léčbu.
32

  

Je otázka, nakolik se výše uvedené argumenty projeví při rozhodování samotných obcí o míře 

a způsobu regulace hazardního hraní. Např. v Praze 12 bylo v posledních 3 letech zakázáno 

provozování EHZ, ale v dubnu 2015 bylo schváleno 7 míst, kde bude provozování EHZ povoleno. 

Důvody jsou podle radnice nefunkčnost stávajícího zákazu, výskyt černých heren, na které se 

„nabaluje kriminalita“ a snížení příjmů do obecního rozpočtu.
33

 

                                                      

32
 např. http://www.krajskelisty.cz/jihocesky-kraj/okres-ceske-budejovice/9059-spelos-prehnana-regulace-vyhroti-problemy-

s-hazardem-prohibice-vede-jen-k-rozmachu-cernych-heren.htm, http://www.spelos.com/prehnana-regulace-vyeskaluje-

problemy-s-hazardem/ [2015-05-02] 
33

 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/308582-jak-bojovat-s-cernou-hernou-zlegalizovat-rikaji-v-praze-12/ [2015-04-

22] 

2

0

2

4

1

54

1

2

0

3

7

0

62

1

11

6

9

23

4

88

3

59

20

60

82

8

96

6

97

44

70

100

7

91

7

149

46

74

112

7

85

8

Úplný zákaz

provozování

EHZ a

sázkových her v

kasinu

Úplný zákaz

provozování

některých druhů

EHZ

Omezení

provozování

EHZ (místo a

čas)

Omezení

provozování

EHZ (místo,

nebo čas)

Omezení

provozování

některých druhů

EHZ

Omezení

provozování

pouze VHP

Jiný způsob

regulace (např.

regulace

reklamy)

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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http://www.krajskelisty.cz/jihocesky-kraj/okres-ceske-budejovice/9059-spelos-prehnana-regulace-vyhroti-problemy-s-hazardem-prohibice-vede-jen-k-rozmachu-cernych-heren.htm
http://www.spelos.com/prehnana-regulace-vyeskaluje-problemy-s-hazardem/
http://www.spelos.com/prehnana-regulace-vyeskaluje-problemy-s-hazardem/
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1.3.1 Zkušenosti obcí s regulací hazardního hraní 

V období duben–květen 2015 realizovalo NMS ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) 

průzkum zaměřený na výskyt hazardního hraní v obcích, regulace ze strany obce a názory na míru 

a povahu regulace hazardního hraní v ČR (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

and Svaz měst a obcí České republiky, 2015). Respondenty byli starostové či politici nebo úředníci, 

kteří měli v agendě problematiku hazardních her. 

Dotazník vyplnilo celkem 392 obcí a městských částí (samosprávných celků), což je přibližně 6 % 

obcí v ČR. Celkem v obcích, které se zúčastnily průzkumu, žilo 2268 tis. obyvatel, což je téměř 22 % 

obyvatel ČR. Mezi respondenty byla i největší města či jejich části – Praha, Brno a Ostrava, Plzeň, 

Olomouc, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice či Ústí nad Labem. Lze tedy říci, že 

s výjimkou Liberce bylo zastoupeno všech 10 největších českých měst, některá prostřednictvím 

svých městských obvodů. 

Celkem se v souboru nacházelo 194 obcí (49,5 %), které měly na svém území alespoň jednu 

provozovnu, ve které bylo možno hrát na EHZ, z nich 125 (32 %) mělo na svém území hernu, 

23 (6 %) kasino, 176 (45 %) provozovnu se zvláštním režimem.  

Platnou OZV týkající se problematiky hazardního hraní mělo 105 (27 %) samosprávných celků, 

častěji šlo o větší obce. Naprostá většina (90 %) OZV byla vydána po r. 2011, maximum v r. 2012 

(36 %). Téměř polovina ze 105 OZV úplně zakazovala provozování EHZ na území obce, třetina 

regulovala počet provozoven a čtvrtina omezovala čas a/nebo místo provozu EHZ. Více než 20 % 

samosprávných celků s OZV uvedlo, že OZV není ze strany provozovatelů hazardních her 

dodržována. V téměř 40 % obcí se v posledních 5 letech vyskytl rozpor mezi OZV a provozováním 

EHZ povolených MF. To znamená, že provozovatelé měli platné povolení MF na provozování EHZ 

v dané obci i v době, kdy EHZ byla zakázána OZV. Ve 31 % samosprávných celků s OZV tento 

problém přetrvával v době sběru dat. 

Zástupci samosprávných celků byli dotazováni i na problematiku nelegálního hazardu. Ve 14 (4 %) 

samosprávných celcích se někdy objevily černé herny, z toho ve 13 z nich v r. 2014 nebo 2015. 

Výskyt kvízomatů uvedlo 34 (9 %) samosprávných celků, opět většina v posledních dvou letech. Jiné 

nepovolené provozování hazardních her uvedlo 9 (2 %) celků, většinou šlo o nepovolené přístroje 

a o provozování hazardu prostřednictvím občanských sdružení či soukromých klubů. Velká většina 

nelegálního hazardu hlášeného zástupci samosprávných celků se vyskytla tam, kde byly vydány 

OZV regulující hazard – kvízomaty se objevily v téměř 30 % samosprávných celků s OZV. 

V r. 2014 došlo podle respondentů ke snížení nabídky hazardu i výskytu problémů spojených 

s hazardním hraním v obci – tabulka 1-2. Není bez zajímavosti, že zatímco vývoj nabídky hazardního 

hraní se významně lišil v závislosti na existenci OZV (ke snížení nabídky došlo v 48,6 % obcí s OZV 

a v 17,1 % obcí bez OZV), vývoj výskytu problémů spojených s hazardním hraním byl stejný bez 

ohledu na to, zda obec vydala OZV (ke snížení výskytu problémů došlo v 19,0 % obcí s OZV 

a 16,4 % bez OZV). 

tabulka 1-2: Vývoj vybraných ukazatelů spojených s hazardním hraním v r. 2014 ve srovnání s r. 2013, v % 

Vybrané ukazatele Nižší výskyt Stejný výskyt Vyšší výskyt 

Nabídka hazardu v obci 26 72 3 

Příjem z hazardu do rozpočtu obce* 30 53 16 

Problémy spojené s hazardním hraním v obci 17 80 3 

Pozn.: * v celých kalendářních letech či stejných obdobích obou let 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Svaz měst a obcí České republiky (2015) 

Ve 12 % obcí zaznamenali politický či ekonomický tlak provozovatelů hazardních her, častěji 

v obcích s OZV (39 % vs. 2 %). V téměř 18 % obcí se v r. 2014 vyskytly občanské či politické iniciativy 

směřující proti hazardnímu hraní, jejich výskyt byl opět vyšší v obcích s OZV. V téměř 16 % obcí se 

otázka hazardního hraní stala předmětem předvolební kampaně do komunálních voleb v r. 2014, 

statisticky významně více tomu bylo ve větších obcích a v obcích s OZV regulující hazard.  
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Odvody z hazardních her tvořily v obcích průměrně 1,6 % celkového rozpočtu obce, v některých 

obcích však dosahovaly významného podílu – nejvyšší 81% podíl hlásila Česká Kubice, obec na 

hranicích s Německem s nadprůměrným výskytem kasin – viz také kapitolu Herní prostředí 

technických her povolovaných ministerstvem financí a kasina, str. 41.  

Na otázku na způsob využití prostředků z odvodů z hazardních her odpovědělo 279 obcí, v 61 % 

z nich jsou tyto prostředky součástí rozpočtu bez zvláštního určení, v 39 % jde o specifickou 

položku v rozpočtu vyhrazenou na podporu sportu, kultury, neziskového sektoru či sociálních 

služeb. Pro téměř 80 % obcí nejsou příjmy z hazardních her v jejich rozpočtu důležité. 

V průzkumu byly zjišťovány názory na potřebnost změn v oblastech, které souvisejí s regulací 

hazardního hraní, resp. míru souhlasu s nabízenými výroky – tabulka 1-3. Představitelé obcí by 

posílili pravomoci obcí, ale i státu a krajů v oblasti regulace hazardního hraní. Také se domnívají, že 

kontrola ze strany státu by se měla významně zvýšit. Obce se domnívají, že dostupnost EHZ by se 

měla centrálně výrazně omezit, zatímco u kurzových sázek a loterií není jejich názor na omezení 

dostupnosti tak výrazný. Podobně se obce dívají rovněž na své pravomoci v oblasti regulace 

jednotlivých typů hazardních her – zatímco by ve většině posílily pravomoci v oblasti regulace EHZ, 

u kurzových sázek a loterií tuto potřebu nepociťují tak silně. Obce se ve většině shodují na 

potřebnosti zvýšit informovanost o rizicích hazardního hraní a dostupnost pomáhajících služeb pro 

problémové hráče. Neshoda mezi obcemi panuje v otázce distribuce odvodů z hazardního hraní 

v závislosti na dostupnosti hazardních her v jednotlivých obcích, přesto mírná většina spíše nebo 

rozhodně souhlasí, že prostředky z hazardu by měly být mezi obce distribuovány nezávisle na 

objemu nabídky hazardu. 
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tabulka 1-3: Názory obcí na potřebnost změn v oblasti regulace hazardního hraní, v % 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Svaz měst a obcí České republiky (2015) 

1.3.2 Ekonomický vliv hazardu na obce 

V období červen–srpen 2014 provedl tým výzkumníků z Katedry geografie Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci internetové dotazníkové šetření s názvem Ekonomický vliv 

hazardu na obce (Fiedor and Szczyrba, 2015). Osloveny byly všechny obce v ČR s výjimkou Prahy, 

respondenty byli primátoři a starostové. Dotazníky vyplnili zástupci 1094 z 6251 obcí (návratnost 

17,5 %). 

V obcích, které dotazník vyplnily, se elektronická herní zařízení (EHZ) nikdy nevyskytovala 

v 282 případech, ve 453 obcích se vyskytovala v minulosti a v 359 se vyskytovala v období sběru dat 

(červen–srpen 2014); vyšší počet EHZ byl spíše ve větších městech – tabulka 1-4. 

Výrok
Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím

Stát by měl centrálně omezit 

dostupnost EHZ 62,0 30,1 6,1 1,8

Stát by měl centrálně omezit 

dostupnost kurzového sázení 29,8 44,6 20,7 4,8

Stát by měl centrálně omezit 

dostupnost číselných a okamžitých 

loterií 27,6 35,7 30,6 6,1

Stát by měl centrálně omezit 

dostupnost sázení na internetu 41,1 36,0 19,1 3,8

Stát by měl mít větší pravomoc 

v regulaci hazardního hraní 51,0 38,3 8,7 2,0

Kraje by měly mít větší pravomoc 

v regulaci hazardního hraní 39,5 35,2 18,6 6,6

Obce by měly mít větší pravomoc 

v regulaci hazardního hraní 68,4 24,7 4,6 2,3

Obce by měly mít pravomoc 

regulovat dostupnost kurzového 

sázení (sázkové kanceláře) 36,0 36,5 22,7 4,8

Obce by měly mít pravomoc 

regulovat dostupnost číselných 

a okamžitých loterií 37,2 30,9 25,8 6,1

Kontrolu provozování hazardních her 

ze strany státu je potřeba zvýšit 65,6 30,6 3,6 0,3

Kontrolu provozování hazardních her 

v naší obci je potřeba zvýšit 28,1 38,4 23,8 9,7

Prostředky z hazardu by měly být 

mezi obce distribuovány nezávisle na 

dostupnosti hazardních her 

v jednotlivých obcích 31,1 32,1 23,7 13,0

Dostupnost pomáhajících služeb pro 

patologické hráče na místní úrovni je 

potřeba zvýšit 23,5 53,3 21,2 2,0

Informovanost o rizicích 

patologického hráčství mezi lidmi je 

potřeba zvýšit 60,7 35,5 3,1 0,8
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tabulka 1-4: Výskyt EHZ na území obcí ČR podle jejich statutu 

Výskyt EHZ 

Statut obce 

Celkem Statutární 

město 

Město Městys Ostatní obce 

Nikdy 0 0 4 278 282 

V minulosti 0 14 20 419 453 

V době sběru dat 12 151 20 176 359 

Celkem 12 165 44 873 1 094 

Zdroj: Fiedor and Szczyrba (2015) 

Polovina obcí, v nichž se EHZ nikdy nevyskytovala, uvedla jako důvod absence EHZ, že obec byla 

příliš malá. Ve 23 % obcí byl hlavním důvodem nezájem ze strany provozovatelů či občanů, 15 % 

těchto obcí by hazard nepovolilo kvůli obavám z nárůstu patologických jevů a 12 % svou odpověď 

neuvedlo. O povolení provozoven s EHZ ani v případě zájmu provozovatelů o jejich provoz na 

území obce 98 % zástupců těchto obcí neuvažuje. Žádný z těchto respondentů neuvedl, že by měl 

o EHZ ve své obci zájem. 

Z celkového počtu 453 obcí, v nichž se EHZ vyskytovala v minulosti, neuvažovalo o obnovení 

hazardu 98 % (445), 88 % uvedlo, že v rozpočtu obce finanční prostředky z příjmů z hazardu 

nechyběly, 7 % (32) tyto prostředky chyběly, ale dokázaly je nahradit. 

Z 359 obcí, které měly na svém území EHZ, o regulaci neuvažovala téměř polovina (171 obcí), snahu 

regulovat vyjádřila více než třetina (128 obcí), pro úplný zákaz se vyslovila necelá desetina (30 obcí). 

Naprostá většina z 359 obcí (92 %), které na svém území měly EHZ, by se bez příjmu z hazardu 

obešla. Pouze 5 % obcí, v nichž jsou EHZ provozována, by se bez příjmu z hazardu neobešlo. Třetina 

(118) by se bez příjmu z hazardu obešla i přesto, že jsou pro ně tyto příjmy významné, 59 % 

(211 obcí) by se bez příjmů z hazardu obešla, protože představují nízkou částku. Lze předpokládat, 

že ve významné části obcí, kde se EHZ vyskytují a ve kterých necítí potřebu je regulovat, je jejich 

výskyt stejně jako příjmy z nich plynoucí do obecního rozpočtu zanedbatelný. 

Podle autorů tohoto šetření téměř všichni respondenti zaujali jasně či spíše negativní postoj 

k hazardu. Jediný respondent měl k hazardu jasně pozitivní postoj (šlo o zástupce menší obce 

v pohraničí, kde jsou EHZ umístěna v kasinu na okraji obce), dalších 5 mělo spíše pozitivní postoj. 

U obcí, kde se EHZ nikdy nevyskytovala či se vyskytovala pouze v minulosti, měla velká většina 

respondentů jasně negativní postoj. U obcí, kde se EHZ vyskytovala v současnosti, bylo patrné vyšší 

zastoupení spíše negativního a neutrálního postoje k hazardu – graf 1-3. 

graf 1-3: Postoj obcí k hazardu v závislosti k výskytu EHZ na jejich území 

 
Zdroj: Fiedor and Szczyrba (2015) 

1.3.3 Názory veřejnosti na regulaci hazardních her 

Součástí omnibusového šetření, provedeného agenturou ppm factum na konci r. 2014 mezi 

1020 respondenty, byly také otázky, které nechala zařadit společnost Synot a které se týkaly postojů 

a názorů na regulaci hazardních her v ČR. Zadavatel poskytl část odpovědí NMS. 
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tabulka 1-5: Názory na regulaci hazardního hraní v ČR 

Otázky 
Rozhodně 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Rozhodně 

ne 

Nedokážu 

odpovědět 

Myslíte si, že zákaz hracích automatů 

a výherních loterijních terminálů při 

současném zpřístupnění těchto her např. na 

tabletech a mobilních telefonech může 

efektivně zabránit vzniku závislosti na tomto 

typu her? 

13,1 25,3 34,8 19,6 7,3 

Dokáže stát efektivně zabránit nelegálnímu 

provozu loterií? (černé herny, internetové hry 

provozované ze zahraničí a podobně) 

6,4 20,7 43,6 23,3 6,0 

Dokáže stát zabránit dětem a mladistvým ve 

hře hazardních her na internetu? 
3,5 13,0 45,5 33,1 4,9 

Zdroj: Synot and ppm factum research (2015) 

Z poskytnutých odpovědí je patrné, že respondenti byli spíše pesimističtí v názoru na účinnost 

regulace v prevenci problémového hráčství a dostupnosti hazardních her pro děti a mládež. Obecně 

byly ženy, starší respondenti, respondenti se základním vzděláním a mimopražští respondenti 

optimističtější v názorech na účinnost regulace ze strany státu. 

Respondenti byli též dotázáni, kde lze efektivněji zabránit dětem a mladistvým v přístupu 

k hazardním hrám. Většina (77,1 %) respondentů se domnívala, že lze spíše zabránit hraní 

nezletilých v kamenných hernách než na internetu. 

1.4 Politika a strategie v oblasti hazardního 

hraní 

1.4.1 Hazardní hraní jako součást národní integrované protidrogové 

politiky  

Odpovědnost za tvorbu a naplňování národní protidrogové politiky nese vláda ČR. Jejím poradním 

a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Zásadní 

koncepční dokument vlády ČR a zároveň programové vyjádření záměrů a postupu vlády při řešení 

problému užívání návykových látek a hraní hazardních her představuje Národní strategie 

protidrogové politiky na období 2010–2018 (Národní strategie 2010–2018).
34

 

V r. 2013 a počátkem r. 2014 byla klíčovým tématem projednávaným na RVKPP a v jejích poradních 

orgánech integrovaná protidrogová politika, tj. politika zahrnující problematiku legálních, 

nelegálních návykových látek a hazardního hráčství. RVKPP navrhla realizovat protidrogovou 

politiku jako integrovanou a posílit v této souvislosti její jednotnou koordinaci. Statut RVKPP 

s rozšířeným mandátem byl schválen usnesením vlády č. 858 dne 20. října 2014.
35

 

V září 2014 byla v RVKPP diskutována zpráva o výskytu hazardního hraní a jeho zdravotních 

a sociálních dopadů v ČR (souhrnná zpráva Hazardní hraní v ČR a jeho dopady, dále jen „SZH“), již 

v letech 2013–2014 zpracovalo NMS na základě usnesení vlády č. 655 ze dne 6. září 2012. SZH byla 

15. září 2015 předložena vládě a ta svým usnesením č. 746 schválila souhrn jejích hlavních zjištění 

a doporučení a zároveň uložila národnímu protidrogovému koordinátorovi připravit novelu Národní 

strategie 2010–2018 tak, aby integrovala politiku v oblasti hazardního hraní a prevence 

patologického hráčství, a předložit novelizovanou strategii vládě do 31. prosince 2014. 

                                                      

34
 usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 340 

35
 Současně došlo k rozšíření RVKPP o další členy z řad ministrů (průmyslu a obchodu a zemědělství) a zástupce České 

asociace adiktologů. Dále byl změněn název NMS na NMS „pro drogy a závislosti“. 
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Revize Národní strategie 2010–2018 byla vládou schválena usnesením č. 1060 ze dne 15. prosince 

2014
36

 a zároveň bylo národnímu protidrogovému koordinátorovi uloženo zpracovat a předložit 

vládě návrh Akčního plánu Národní strategie protidrogové politiky pro oblasti hazardního hraní na 

období 2015 až 2018, který má sloužit jako implementační nástroj strategie. 

Začleněním problematiky užívání legálních drog, nelegálních drog a závislostního chování, jako je 

hazardní hráčství, do jednoho strategického dokumentu započala nová etapa ve vývoji české 

protidrogové politiky, která z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů umožní mnohem 

účinnější řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro 

jednotlivce a společnost než řešení těchto témat odděleně. 

NMS bude na základě výše uvedeného usnesením vlády č. 746 nadále monitorovat kontinuálně 

výskyt a dopady hazardního hraní v ČR a o výsledcích tohoto monitoringu bude každoročně 

informovat vládu vždy do 30. června. 

V posledních letech se ve spolupráci s MF daří RVKPP zajistit dodatečné prostředky na realizaci 

mimořádného dotačního řízení zaměřeného na oblast patologického hráčství. V rámci tohoto 

mimořádného dotačního řízení v r. 2013 RVKPP uložila převod neinvestičních dotací ze státního 

rozpočtu ve výši 5 mil. Kč celkem 14 žadatelům na realizaci 16 projektů, v r. 2014 tak byly 

poskytnuty dotace na realizaci 11 projektů od 9 žadatelů v celkové výši 3 mil. Kč a v r. 2015 RVKPP 

dotovala 17 projektů od 11 žadatelů v celkové výši 5 mil. Kč. Projekty podpořené v l. 2013–2015 se 

zaměřovaly na realizaci opatření v oblasti primární prevence (2 projekty), kontaktní a poradenské 

služby (3 projekty), odborné sociální poradenství (2 projekty), ambulantní doléčování (4 projekty), 

ambulantní léčbu (14 projektů) a poskytování odborných a ověřených informací, poskytování 

poradenství uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti (3 projekty). 

Podpora v dosavadním objemu je nedostatečná, neboť nedokáže prosadit systémové změny nutné 

v oblasti regulace, prevence a léčby problémového hráčství – blíže viz kapitolu Akční plán pro 

oblast hazardního hraní, str. 27. 

1.4.1.1 Revize Národní strategie 2010–2018 
Národní strategie 2010–2018 definuje základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení 

problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. 

Jednotlivá opatření implementující strategii jsou rozpracovány v akčních plánech. 

Jako účinný přístup k řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a s problémovým 

hráčstvím uznává vláda ČR komplexní, multidisciplinární a vyvážený přístup, který vychází ze široké 

celospolečenské, meziresortní, mezioborové a mezisektorové spolupráce na všech úrovních, 

postavené na ověřených informacích. Revidovaná Národní strategie 2010−2018
37

 v oblasti 

hazardního hraní stanoví následující cíle: 

 snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží, 

 snížit míru problémového hráčství, 

 snížit potenciální rizika spojená s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost, 

 posílit zákonnou regulaci hazardního hraní. 

Protidrogovou politiku ČR v oblasti hazardního hraní budou v kontextu výše uvedených cílů tvořit 

4 základní pilíře: 

 primární prevence, 

 snižování rizik, 

 léčba a další intervence, 

 posílení kontroly a regulace dostupnosti hazardních her a jejich reklamy. 

                                                      

36
 Současně byla do strategie integrována i problematika alkoholu. 

37
 Plné znění revidované Národní strategie 2010–2018 je k dispozici na http://www.drogy-

info.cz/index.php/drogova_situace/protidrogova_politika_v_cr/narodni_strategie_protidrogove_politiky_na_obdobi_2010_az

_2018 [2015-04-22]. 
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Výše uvedené 4 pilíře jsou doplněny 3 průřezovými podpůrnými oblastmi, jejichž účelem je vytvořit 

odpovídající podmínky pro realizaci aktivit protidrogové politiky. Těmito oblastmi jsou: 

 koordinace a financování, 

 monitoring, výzkum, evaluace, 

 mezinárodní spolupráce. 

Podrobnější definice dílčích cílů, nástrojů a aktivit Národní strategie 2010–2018 k dosažení 

strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období je úkolem 

a obsahem navazujícího akčního plánu na období platnosti strategie. 

1.4.1.2 Akční plán pro oblast hazardního hraní 
Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015−2018 pro oblast 

hazardního hraní (Akční plán pro hazardního hraní 2015–2018) detailněji rozpracovává plánované 

postupy pro naplňování cílů Národní strategie 2010–2018 a definuje opatření  

v technicko-organizačních oblastech. 

Pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii 2010–2018 

odpovídají intervenční oblasti akčního plánu: 

 primární prevence problémového hráčství v obecné populaci, 

 snižování rizik a prevence problémového hráčství, 

 poradenství a léčba problémových hráčů, 

 kontrola a zajištění vymáhání práva, 

 koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní, 

 monitorování situace a evaluace opatření. 

Pro přípravu akčního plánu ustavil sekretariát RVKPP v r. 2014 pracovní skupinu; jejími členy byli 

zástupci orgánů státní správy, profesních skupin provozovatelů hazardních her, poskytovatelů 

služeb a dalších relevantních subjektů; v průběhu jednání byly ustaveny dvě pracovní podskupiny.
38

 

V současnosti je akční plán ve stadiu návrhu diskutovaného v rámci RVKPP a v meziresortním 

připomínkovém řízení, po kterém bude předložen ke schválení vládě.  

Pracovní skupina zhodnotila aktuální stav v 6 oblastech připravovaného akčního plánu: (1) prevence 

problémového hráčství v obecné populaci, (2) prevence problémového hraní v hráčské populaci, 

(3) léčba a další intervence určené hráčské populaci, (4) kontrola a regulace, (5) monitoring, výzkum, 

evaluace, (6) koordinace a financování. 

Byla provedena SWOT analýza, jejíž hlavní závěry je možno shrnout následovně: 

 dostupnost rizikových forem hazardního hraní je v ČR vysoká, hrozbou je dynamika trhu, rozvoj 

nových technologií a expanze on-line hazardního hraní s omezenou možností kontroly rozvoje 

problémového hraní, 

 není k dispozici algoritmus pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a v systému 

centrálně řízených EHZ, 

 informovanost o principech a rizicích hazardních her, o možnostech poradenství a léčby je 

nízká, 

 přes existenci systému (primární) prevence v oblasti závislostí a rizikového chování je integrace 

problematiky hazardního hraní do těchto programů nízká, neexistuje národní program pro 

prevenci problémového hráčství, 

 neexistuje národní informační platforma (např. národní linka pomoci nebo webové stránky), 

 míra zapojení provozovatelů hazardních her do včasné identifikace a intervence 

u problémových hráčů je nízká, přestože je deklarována ochota provozovatelů hazardních her 

financovat a realizovat preventivní programy, 

                                                      

38
 Pracovní skupina se sešla celkem třikrát, a to 12. listopadu 2014, 1. prosince 2014 a 19. ledna 2015. Podskupina pro 

zákonnou regulaci a vymáhání práva jednala dne 10. prosince 2014 a podskupina pro odborné služby dne 8. ledna 2015. 



Regulace a politika v oblasti hazardních her 

28 

 

 dostupnost specializované péče a doléčovacích a podpůrných programů pro patologické hráče 

je nízká, existuje územní nerovnoměrnost pokrytí specializovanými programy, 

 problémem je nedokonalý systém oddlužení vyřazující zadlužené problémové a patologické 

hráče z legálního systému a tím snižující účinnost léčby, 

 efektivita výkonu dozoru nad hazardními hrami je nízká, kompetence kontrolního systému jsou 

nedostatečné, na trhu se vyskytují nepovolené hry (zejména na internetu), 

 součástí licenčního procesu není posouzení rizikovosti hazardní hry a posouzení opatření 

v oblasti tzv. zodpovědného hraní, 

 současný loterijní zákon je zastaralý, regulace reklamy na hazardní hraní je nedostatečná, 

příležitostmi jsou připravovaný nový zákonný rámec a zahájení realizace komplexní politiky 

v oblasti hazardního hraní. 

Vzhledem k analýze současné situace v provedené v SZH a výše shrnuté SWOT analýze byly proto 

stanoveny následující priority akčního plánu: 

 zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní, 

 prevence rozvoje problémového hráčství, 

 včasná identifikace a intervence u problémových hráčů, 

 zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami, 

 zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů, 

 důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření, 

 redukce nelegálního provozování hazardních her, 

 realizace komplexní politiky v oblasti hazardního hraní a její finanční zajištění, 

 pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace v oblasti hazardního hraní. 

Mezi navržené aktivity patří: 

 zřízení národní informační platformy pro prevenci problémového hraní (informace na webu, 

internetové poradenství, telefonická linka pomoci, odkazovaní do poradenství a léčby, tvorba 

a distribuce informačních sdělení, dlouhodobé informační kampaně), 

 opatření k prevenci kriminality spojené s hazardním hraním, integrovat téma prevence 

kriminality spojené s hazardním hraním do programu prevence kriminality, 

 vytvoření algoritmu pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a na centrálně řízených 

technických hrách, vytvořit nástroj na hodnocení rizikovosti všech typů hazardních her v ČR, 

 vzdělávání zaměstnanců a odpovědných osob poskytujících hazardní hry v oblasti včasné 

identifikace a intervence u problémových hráčů, 

 založení Fóra zodpovědného hraní jako platformy pro komunikaci a realizaci aktivit 

zodpovědného hraní, vytvoření Etického kodexu provozovatelů a profesních sdružení 

provozovatelů a kontrola jeho dodržování,  

 rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče včetně postupného vzniku 

a podpora krajských programů pro patologické hráče, podpora vzdělávání pracovníků ve 

službách, 

 pravidelné vyhodnocování kontrolní činnosti a zlepšování vymahatelnosti regulačních 

zákonných opatření, 

 zefektivnění a zviditelnění mechanismu k hlášení výskytu nepovoleného hazardu („ohlašovna 

nelegálního hazardu“), 

 vytvoření stálého pracovního orgánu RVKPP pro oblast hazardního hraní, 

 vytvoření finančního mechanismu (fondu, nadace apod.) společenské odpovědnosti s cílem 

podpory preventivních a vzdělávacích aktivit, 

 pravidelná organizace národní, popř. mezinárodní konference na téma hazardní hraní. 

Paralelně se vznikem akčního plánu je novelizován zákonný rámec pro provozování hazardních her 

– blíže viz kapitolu Legislativní rámec a regulace hazardního hraní na národní úrovni, str. 13. Nový 

zákon o hazardních hrách bude mimo jiné obsahovat řadu nových opatření také v oblasti prevence 

problémového hráčství v rámci regulace jednotlivých typů her. Detailní opatření tohoto charakteru 

proto akční plán neobsahuje.  
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Vzhledem k tomu, že se zásadně mění regulační zákonný rámec pro provozování hazardních her 

a že komplexní politika v oblasti závislostí je v ČR politikou novou, je velmi obtížné předvídat dopad 

na oblast nabídky a poptávky po hazardním hraní, změny v míře a vzorcích hazardního hraní, míru 

spolupráce mezi různými subjekty včetně spolupráce s provozovateli hazardních her atd. Akční plán 

je sice formulován na 4 roky, tj. na období 2015–2018, avšak po dvou letech bude provedena jeho 

revize s možností úpravy, přeformulování či doplnění úkolů. Akční plán bude po svém ukončení 

vyhodnocen. 

1.4.2 Politika v oblasti hazardního hraní na krajské a místí úrovni 

Informace o regulaci formou OZV jsou uvedeny v kapitole Regulace na obecní úrovni, str. 18. 

O realizaci dalších opatření, případně o realizaci komplexní politiky zaměřené na oblast hazardního 

hraní na krajské a místní úrovni nejsou k dispozici systematické a komplexní informace. Některé 

kraje uvádí informace o politice v oblasti hazardního hraní ve zprávách o realizaci protidrogové 

politiky (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2014). 

Hlavní město Praha zřídilo na konci r. 2012 Komisi pro oblast loterií a jiných podobných her. Na 

podnět této komise byla v r. 2013 přijata OZV č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy s cílem sjednotit postup 

jednotlivých městských částí v oblasti regulace hazardu. Vyhláška zakazuje veřejnou reklamu 

propagující hazardní hry, zpřísňuje podmínky pro označení heren a kasin, jež nesmí užívat různých 

blikajících poutačů či podobných reklam. Loterie a jiné podobné hry se smí provozovat pouze 

v kasinech či hernách, nikoliv v provozovnách se zvláštním režimem. Zároveň rada hlavního města 

schválila pravidlo pro výběr míst, na nichž bude umožněno nadále loterie a jiné hry provozovat. 

Součástí pravidel pro výběr míst je i ustanovení, které zakazuje umístění provozoven v blízkosti škol, 

zařízení zdravotní a sociální péče či budov, ve kterých je vykonávána činnost orgánů veřejné správy. 

Město Liberec na počátku r. 2014 upravilo podmínky pro provozování loterií a provozovatelé heren 

měli povinnost odstranit všechny barevné poutače a zatemnit výlohy. V provozovnách jsou 

umístěny letáky poskytovatele adiktologických služeb ADVAITA s informacemi o prevenci a léčbě 

závislostí. 

1.4.3 Doporučení Evropské komise v oblasti on-line her 

V červenci 2014 vydala Evropská komise (EK) Doporučení (2014/478/EU) k přijetí zásad pro účinnou 

ochranu spotřebitelů a hráčů on-line hazardních her a prevenci hraní on-line u mladistvých 

(doporučení EK).
39

 Smyslem zásad je chránit zdraví a minimalizovat případné hospodářské škody, 

které mohou vzniknout v důsledku patologického nebo problémového hráčství. 

K doporučení EK je připojeno posouzení dopadů a behaviorální studie týkající se on-line hazardních 

her a vhodných opatření na ochranu spotřebitelů.
40

 Nabídka i využívání internetových hazardních 

her v Evropě se rozšiřují úměrně k tomu, jak rychle se zlepšují on-line technologie a vyvíjejí se 

mobilní telefony, chytré telefony, tablety a digitální televize. Trh s on-line hazardními hrami v EU 

zahrnuje téměř 7 mil. hráčů, což představuje 45 % celosvětového trhu.
41

 

Doporučení EK stanovuje řadu zásad, které by členské státy měly zapracovat do svých předpisů 

v oblasti hazardních her: 

 zajistit hráčům dostatek informací o on-line hraní a zvýšit informovanost hráčů o rizicích s ním 

spojených, 

 zamezit přístupu nezletilých k on-line hazardnímu hraní, minimalizovat jejich kontakt 

s hazardními hrami (mj. prostřednictvím reklamy nebo propagace služeb hazardních her 

v různých médiích), 

                                                      

39
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&from=EN [2015-04-22] 

40
 Oba dokumenty k dispozici zde: http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/gambling/initiatives/index_en.htm 

[2015-04-22]. 
41

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-828_cs.htm [2015-04-22] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&from=EN
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/gambling/initiatives/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-828_cs.htm
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 zavést povinnost registrace při zakládání hráčského účtu, včetně ověření věku a totožnosti, tato 

registrace by umožnila provozovatelům sledovat hráčské chování a v případě potřeby upozornit 

na vznikající problém, 

 zajistit hráčům trvalou podporu s cílem zabránit problémům souvisejícím s hazardním 

hráčstvím, a to mj. pomocí nástrojů, které jim pomohou udržet hraní pod kontrolou: 

např. možnost stanovit si v průběhu registrace peněžní limit, dostávat během hry upozornění 

o vlastních výhrách a prohrách a možnost hraní dočasně přerušit, 

 zajistit hráčům přístup k linkám pomoci a možnost sebevyloučení z on-line hazardních her, 

 stanovit pravidla pro sociálně odpovědnější a transparentnější reklamu na on-line hazardní hry 

a sponzoring ze strany provozovatelů, 

 vyškolit zaměstnance provozovatelů internetových hazardních her, kteří jsou v kontaktu s hráči, 

tak, aby rozuměli otázkám problémového hráčství a dokázali s hráči odpovídajícím způsobem 

jednat. 

Členské státy byly vyzvány, aby organizovaly informační kampaně týkající se hazardních her 

a souvisejících rizik a také aby shromažďovaly údaje o zakládání a rušení hráčských účtů 

a o porušování pravidel pro obchodní sdělení. Členské státy by rovněž měly určit příslušné regulační 

orgány, které budou nezávisle zajišťovat, aby toto Doporučení Komise bylo účinně dodržováno. 

Dále byly členské státy vyzvány, aby informovaly EK, jaká opatření s ohledem na toto doporučení 

učinily, a aby shromáždily věrohodná data o problematice on-line hazardního hraní. 
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2 Trh s hazardními hrami 

2.1 Úvod 
Riziko vzniku problémů spojených s hazardním hraním zvyšuje celá řada faktorů na straně hráče, 

sociálních a kulturních faktorů, ale také faktorů na straně her samotných a jejich dostupnosti. 

Mezi hrami existují podstatné rozdíly v jejich rizikovosti. Ta je dána mírou vzrušení, kterou v hráčích 

vzbuzují, společenskostí hry nebo mírou dovednosti, která je ke hře potřeba, přičemž vztah mezi 

konkrétní hrou a rizikem pro hráče je individuální. Přesto existují napříč různými typy her obecné 

faktory, tzv. strukturní charakteristiky her, které jejich rizikovost zvyšují (Parke and Griffiths, 2007, 

Abbott et al., 2013). Patří k nim výše sázky, proměnlivost sázek, struktura a pravděpodobnost výher, 

výše jackpotu, frekvence her jdoucích po sobě, tzv. těsné prohry, zvukové a barevné efekty apod. 

Rizikovost her zvyšuje také možnost hrát nepřetržitě po dlouhou dobu, prostředí, ve kterém se hra 

uskutečňuje, souběžné užívání návykových látek, včetně cigaret a alkoholu. Řada těchto faktorů se 

podílí na tzv. behaviorálním podmiňování a posilování problémového hraní a představuje impulzy 

(spouštěče) vyvolávající nutkání hrát (Delfabbro, 2014). Zejména EHZ (VHP, VLT a další technická 

zařízení) se vyznačují nepříznivými strukturními charakteristikami. Ke hrám s vyšším rizikem patří 

také kurzové sázky, především tzv. live sázky, a také hry v kasinu (Parke and Griffiths, 2007, 

Livingstone et al., 2008, Griffiths, 2009, Williams et al., 2012b). Právě EHZ přitom tvoří v ČR nejvyšší 

podíl na herním trhu a jejich nabídka je v mezinárodním kontextu mimořádně vysoká – podle 

posledních dostupných údajů mezinárodního srovnání z r. 2013 připadalo na Slovensku 3,7, 

v Německu 3,0, v Polsku 0,6 a v Rakousku 0,3 EHZ na 1000 obyvatel, zatímco v ČR to bylo 7,5 EHZ 

na 1000 obyvatel – blíže viz SZH. 

Významným faktorem zvyšujícím míru herní participace a výskyt negativních dopadů hazardu je 

jejich vysoká nabídka a dostupnost. Zvýšení míry hazardního hraní v populaci bývá alespoň dočasně 

spojeno se zvýšením míry problémového hraní, což platí pro všechny formy hazardního hraní 

(Volberg and Williams, 2014). V případě EHZ přitom hraje roli spíše fyzická dostupnost hráčských 

příležitostí (heren) než hustota herních přístrojů (Williams et al., 2012b, Abbott et al., 2013, Vasiliadis 

et al., 2013). Vliv zvýšené nabídky je silný především v období následujícím bezprostředně po 

zavedení určitého typu hry na daném území. Po uplynutí této časné fáze zvýšené dostupnosti však 

začnou působit adaptační mechanismy na individuální i společenské úrovni a míra souvisejícího 

problémového hraní se začne snižovat. Děje se tak v důsledku zvýšené pozornosti veřejnosti, 

snížení počáteční atraktivity, zvýšených opatření na straně prevence a regulace nebo úbytku 

(aktivních) problémových hráčů v důsledku osobních nebo finančních problémů včetně sebevražd 

a úmrtí. Není však zcela jasné, jak rychle k této adaptaci dochází, a není také jasné, zda by bylo 

možné předejít eskalaci problémového hraní, pokud by příslušná preventivní a regulační opatření 

byla zavedena souběžně se zvýšenou nabídkou hazardního hraní (Volberg and Williams, 2014). 

Nabídka EHZ a dalších hazardních her má tendenci se asymetricky přesouvat do socioekonomicky 

znevýhodněných regionů a hazardní hraní má regresivní dopady, kdy lidé s nízkými příjmy utrácejí 

poměrně větší část svého příjmu za hazardní hry než lidé s vysokými příjmy; to dále prohlubuje 

negativní sociální dopady hazardu (Abbott et al., 2013). 

Nejrychleji se rozvíjejícím segmentem herního trhu vykazujícím nejvyšší nárůst herní participace 

populace je v současné době on-line hraní, a to i v ČR. Internet nabízí hráčům možnost hrát 

24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoliv. Možnost hrát on-line hazardní hry nabízelo podle 

dostupných informací v r. 2010 globálně přes 400 společností na přibližně 2100 webových 

stránkách (McMullan and Rege, 2010). Přehledový portál online.casinocity.com
42

 k 4. 3. 2014 

                                                      

42
 Podle vědeckých studií zaměřených na on-line hazardní hraní (např. Wood et al., 2009) jsou data z tohoto portálu 

dlouhodobě věrohodná. 
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evidoval 2949 (licencovaných) internetových kasin nebo jiných her, přičemž počet nelicencovaných 

portálů je pravděpodobně několikanásobně vyšší
43

. Na těchto stránkách lze přitom hrát i z ČR, a to 

i v českojazyčném prostředí a v české měně, přestože nejsou v ČR licencovány. Hraní on-line se 

z hlediska rozvoje problémového hraní řadí k nejrizikovějším formám hazardního hraní. Větší 

pohodlí, nepřetržitá dostupnost, méně mezilidských kontaktů, možnost hrát pod vlivem návykových 

látek, bezhotovostní transakce, hraní více her současně jsou faktory, které vedou ke ztrátě kontroly 

nad hraním (Wood and Williams, 2009, Volberg and Williams, 2014). 

Aktuálním fenoménem, který sice nepatří mezi hazardní hry, ale má s nimi řadu společných rysů, 

jsou hry označované jako freemium, které lze hrát na počítačích, tabletech a mobilních telefonech. 

Slovo free v názvu naznačuje, že instalace a účast na hře jsou alespoň v základním nastavení 

zdarma. Hra nabízí ve svém průběhu možnost řady vylepšení a výhod, za které je však nutné 

zaplatit.
44

 I když jsou jednotlivé částky poměrně nízké, existují i hráči, kteří zaplatí poměrně značné 

souhrnné částky v řádu tisíců dolarů.
45

 O úzké souvislosti mezi hazardními hrami a počítačovými 

hrami a hrami přístupnými přes internet svědčí také investice majitele holdingu Synot do českého 

vývojářského týmu s názvem Gamblified
46

, který se zabývá přeměnou známých počítačových her 

tak, aby se v nich dalo hrát o peníze
47

 (Libiger, 2015). 

Společenské vnímání hazardního hraní má své sociokulturní souvislosti. V západních společnostech 

je hazardní hraní chápáno stále více jako rekreační aktivita spíše než jako morálně nepřípustná 

aktivita či neřest a problémové hraní s negativními zdravotními a sociálními dopady je považováno 

za nežádoucí důsledek vyskytující se u zranitelné části populace (Binde, 2005, Samuelson and 

Norhaus, 2007, Shaffer, 2014). Výskyt těchto (řečeno ekonomicky) externalit vede k tomu, že trh 

s hazardními hrami a jejich nabídka jsou regulovány a speciálně zdaněny. Hazardní průmysl je tak 

zdrojem nemalých příjmů do veřejných rozpočtů. Daně a poplatky z provozování hazardu a jeho 

další pozitivní ekonomické dopady včetně zaměstnanosti jsou nejčastějšími argumenty pro 

zachování nebo případné zvýšení jeho nabídky. 

Z dosud provedených celopopulačních studií vyplývá, že celkovou výši prosázených částek v ČR lze 

odhadnout na 13−21 mld. Kč ročně, což představuje pouze 33−53 % z celkových příjmů ze hry 

vykázaných provozovateli. Rozdíl ve výši 18−26 mld. Kč je možno vysvětlit tím, že respondenti 

podhodnocují prosázené částky, významná část trhu jde na vrub relativně malé skupiny 

problémových hráčů a část trhu jde na vrub také sázení cizinců – blíže viz SZH. 

Základní zdroj informací pro mapování trhu v ČR představují data Odboru 34 − Státní dozor nad 

sázkovými hrami a loteriemi MF. Odbor státního dozoru dlouhodobě eviduje počty hazardních her 

v ČR, provozovatelů i herních míst, kterým uděluje povolení k jejich provozování. Evidence MF 

nezahrnuje některé provozovatele a jejich hazardní hry, které jsou povolovány obcemi (například 

VHP a tomboly). 

2.2 Nabídka hazardního hraní 
Celkem 73 společností mělo v ČR v r. 2014 povolení od MF k provozování alespoň jednoho typu 

hazardní hry – tabulka 2-1. Alespoň na 1 typ EHZ mělo povolení 58 společností, nejčastěji EMR 

(36 společností), IVT (33), VHP (32) a LLS (30 společností); jednotlivé společnosti měly často 

povolení na všechny či většinu typů EHZ. Celkem 35 společností mělo povolení na sázkové hry 

                                                      

43
 Francouzský institut CERT-LEXSI provedl v r. 2005 analýzu 70 mil. internetových stránek a nalezl 14 823 stránek nabízejících 

on-line hazardní hry. Pouze 2005 z nich mělo licenci (Evropská komise 2011. Zelená kniha o on-line hazardních hrách na 

vnitřním trhu, str. 29). 
44

 Hráči si mohou ve freemium hrách za skutečné peníze nakoupit například virtuální herní peníze či zkušenosti. Ty pak 

použijí k vylepšování svých herních postav, nákupu lepších zbraní či kouzel, otevírání dalších úrovní apod. Toto jim usnadní 

a zrychlí průchod hrou či rozšíří herní zážitek. Mezi známé freemium hry patří např. Clash of Clans, Travian či Smurfs' 

Village. 
45

 http://www.lupa.cz/clanky/jiri-hlavenka-jak-freemium-skoro-zabilo-pocitacove-hry/ [2015-05-11] 
46

 https://gamblified.cz/, https://www.youtube.com/watch?v=H5fj100YBAw [2015-05-11] 
47

 http://brno.idnes.cz/programatori-v-brne-meni-hry-na-hazard-dxl-/brno-zpravy.aspx?c=A150511_2161512_brno-zpravy_tr  

[2015-05-14] 

http://www.lupa.cz/clanky/jiri-hlavenka-jak-freemium-skoro-zabilo-pocitacove-hry/
https://gamblified.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=H5fj100YBAw
http://brno.idnes.cz/programatori-v-brne-meni-hry-na-hazard-dxl-/brno-zpravy.aspx?c=A150511_2161512_brno-zpravy_tr
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v kasinu. Z 11 společností, které měly povolení na kurzové sázky, jich 8 mělo také povolení na 

internetové kurzové sázky. Většina společností měla sídlo v Praze či okresních městech, čtyři měly 

sídlo blízko hranic s Německem a Rakouskem. 

tabulka 2-1: Počet povolení k provozování hazardních her podle typu, k 1. 12. 2014 

Typ povolené hry 
Počet společností 

s povolením 

EMR 36 

Hry v kasinu 35 

IVT 33 

VHP 32 

LLS 30 

Kurzové sázky 11 

Turnaje v povoleném kasinu 9 

Internetové kurzové sázky 8 

Okamžité loterie 7 

Číselné loterie 5 

Internetová karetní hra 2 

Bingo 1 

Dostihy 1 

Ostatní 28 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Celkový počet provozoven nebo portálů vybraných typů hazardních her ukazuje tabulka 2-2. 

tabulka 2-2: Počty provozoven hazardních her povolovaných MF v l. 2009−2014 

Typ provozovny / hazardní hry 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Herny a provozovny se zvláštním režimem* 5 595 6 863 8 024 7 856 7 065 5 958 

Kasina 202 225 345 444 473 566 

Kurzové sázky n. a. 5 883 6 854 7 237 7 329 7 299 

Dostihové sázky n. a. 361 361 361 360 263 

Internetové sázkové portály 5 n. a. n. a. 9 9 8 

Pozn.: * Provozovny, kde je alespoň jedno zařízení povolované MF (IVT, EMR apod.). 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

2.2.1 Technické hry a hazardní hry v kasinu 

Od ledna 2014 začalo MF vydávat pravidelný měsíční přehled povolených EHZ a hazardních her 

v kasinu (v r. 2013 vydalo 4 čtvrtletní přehledy) u těch her a herních zařízení, kde MF vydává 

povolení k provozování, tj. u všech EHZ mimo VHP v hernách a provozovnách se zvláštním režimem 

a u všech EHZ a her v kasinech (tzv. živých her). MF nevydává povolení k VHP v hernách 

a provozovnách se zvláštním režimem, jejichž provozování povolují obce a informace o nich 

poskytují jednou za rok MF. 

Mezi r. 2013 a 2014 ubylo celkem 8,3 % EHZ a her v kasinu, z toho počet zařízení a her 

povolovaných MF klesl o 5,6 %. Změny počtů povolených zařízení a her se však liší podle jejich typu. 

Zatímco počet VHP povolených MF stoupl o 20,1 % (tzn. o 691 kusů), všech ostatních zařízení 

ubylo. Relativně nejvíce ubylo EMR (o 22,1 %) a LLS (o 18,4 %), což představuje celkem 840 zařízení. 

Ubylo také IVT, v absolutních číslech je to úbytek o 2994 kusů, což představuje 6,2 % celkového 

počtu. Počet povolených hazardních her v kasinu se snížil o 0,7 % – tabulka 2-3, graf 2-1 a graf 2-2. 
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tabulka 2-3: Počty povolení k jednotlivým typům EHZ a hazardních her v kasinu v l. 2009–2014, k 31. 12. daného 

roku* 

Typ her 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Změna 

2013/2014 

(%) 

Hry povolované MF 

EMR 1 958 1 894 2 297 2 272 1 541 1 201 –22,1 

IVT 29 594 46 572 62 926 64 188 48 461 45 467 –6,2 

LLS 3 17 3 953 5 696 2 713 2 213 –18,4 

Ostatní EHZ podle 

§ 50 odst. 3 821 3 583 3 934 3 106 2 038 1 793 –12,0 

Loterie pomocí 

technických 

zařízení podle § 2 

písm. j) 363 202 171 164 74 64 –13,5 

VHP 3 964 4 270 3 973 3 509 3 438 4 129 20,1 

Elektronické 

karetní stoly 0 0 5 19 1 0 –100 

Sázkové hry 

v kasinu 1 083 1 314 2 064 3 571 2 760 2 741 –0,7 

Celkem hry 

povolované MF 37 786 57 852 79 323 82 525 61 026 57 608 –5,6 

Hry povolované obcemi 

VHP 47 912 34 038 24 738 17 908 n. a. 12 131 n. a. 

Celkem 85 698 91 890 104 061 100 433 76 025 69 739 –8,3 

 z toho celkem 

EHZ 84 615 90 576 101 997 96 862 73 265 66 998 –8,6 

Pozn.: * Údaje o počtu VHP povolovaných obcemi jsou k 31. 12. daného roku a údaje o počtu EHZ a her v kasinu jsou 

k 1. 1. v l. 2009–2012 a k 31. 12. v l. 2013 a 2014. 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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graf 2-1: Počet EHZ a hazardních her v kasinu v l. 2009–2014 

 
Pozn.: Údaje o počtu VHP povolovaných obcemi jsou k 31. 12. daného roku a údaje o počtu EHZ a her v kasinu jsou 

k 1. 1. v l. 2009–2012 a k 31. 12. v l. 2013 a 2014. 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

graf 2-2: Změny počtu herních zařízení mezi r. 2013 a 2014, v % 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

2.2.1.1 Technické a kasinové hry povolované MF 
V průběhu r. 2014 postupně klesal počet her povolených MF a k 31. 12. 2014 bylo v ČR povoleno 

57 608 her v celkem 5964 provozovnách – tabulka 2-4. Průměrný počet EHZ a her v kasinu byl 

54,7 na 10 tis. obyvatel. 
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tabulka 2-4: Počty EHZ a her v kasinu povolených MF v průběhu r. 2014, k 31. 12. 2014 

Měsíc 2014 Počet povolených EHZ a živých her 

Leden 59 973 

Únor 59 263 

Březen 58 841 

Duben 58 856 

Květen 59 415 

Červen 58 511 

Červenec 58 227 

Srpen 57 886 

Září 57 370 

Říjen 57 453 

Listopad 57 135 

Prosinec 57 608 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Při přepočtu na 10 tis. obyvatel bylo k 31. 12. 2014 povoleno nejvíce EHZ v Karlovarském (103,0) 

a Plzeňském kraji (85,2), nejméně naopak v Kraji Vysočina (32,9). Nejvyšší absolutní počet her byl 

povolen v Praze, celkem 14 % z celkového počtu. Kromě Prahy bylo nejvíce povolených her 

provozováno v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji (12,6 %, resp. 11,2 % ze všech EHZ) – 

tabulka 2-5 a graf 2-3. 

tabulka 2-5: Počet EHZ a her v kasinu a přepočet na 10 tis. obyvatel podle krajů, k 31. 12. 2014 

Kraj Počet povolených EHZ Podíl na celku (%) 
Počet EHZ na 10 tis. 

obyvatel 

Hl. m. Praha 8 081 14,0 64,2 

Středočeský 4 647 8,1 35,3 

Jihočeský 2 729 4,7 42,8 

Plzeňský 4 898 8,5 85,2 

Karlovarský 3 082 5,3 103,0 

Ústecký 4 860 8,4 59,0 

Liberecký 2 290 4,0 52,2 

Královéhradecký 2 271 3,9 41,2 

Pardubický 2 183 3,8 42,3 

Vysočina 1 679 2,9 32,9 

Jihomoravský 6 476 11,2 55,2 

Olomoucký 3 976 6,9 62,5 

Zlínský 3 203 5,6 54,7 

Moravskoslezský 7 233 12,6 59,4 

Celkem 57 608 100,0 54,7 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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graf 2-3: Počet EHZ a her v kasinu v přepočtu na 10 tis. obyvatel podle krajů, k 31. 12. 2014 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Při přepočtu na 10 tis. obyvatel v jednotlivých okresech bylo nejvíce her povolovaných MF 

provozováno v okresech Tachov (207,7), Domažlice (206,2), Znojmo (158,7), Cheb (155,3), Prachatice 

(110,2) a Teplice (109,8). V těchto okresech bylo povoleno více než 100 her na 10 tis. obyvatel. 

Naopak okresy s nejnižšími počty her na obyvatele byly Rokycany (5), České Budějovice (11,7), 

Praha-západ (15,7), Praha-východ (19,6), Blansko (25,1), Žďár nad Sázavou (25,2), Třebíč (27,6) 

a Benešov (29,2) – graf 2-4, mapa 2-1 a tabulka 9-1, s. 127. 
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graf 2-4: Okresy s nadprůměrným počtem EHZ a her v kasinu na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2014 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

mapa 2-1: Regionální rozložení EHZ a her v kasinu povolovaných MF podle okresů ČR v r. 2014, 

na 10 tis. obyvatel 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

V okrese Tachov bylo rekordních 84,4 her v kasinu na 10 tis. obyvatel, nadprůměrný byl tento okres 

i v počtech VLT (73,0) a VHP v kasinech (43,7) na 10 tis. obyvatel. Dalšími okresy s vysokým počtem 

her v kasinu byly Cheb (19,3), Domažlice (17,9), Znojmo (15,5) a Český Krumlov (10,1). V ostatních 

okresech se tento údaj pohyboval do hodnoty 7, přičemž průměr za celou ČR byl 2,6 hry v kasinu 

na 10 tis. obyvatel. Nejvyšší počet VLT na obyvatele byl v okresech Domažlice (95,1 přístroje na 

10 tis. obyvatel), Teplice (92,4) a Cheb (83,0) – tabulka 2-6. 
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tabulka 2-6: Počet VHP, VLT a hazardních her v kasinu na 10 tis. obyvatel ve vybraných okresech, k 31. 12. 2014 

Okres VHP VLT Hry v kasinu 

Český Krumlov 36,2 44,7 10,1 

Domažlice 73,8 95,1 17,9 

Cheb 43,1 83,0 19,3 

Tachov 43,7 73,0 84,4 

Teplice 3,6 92,4 5,5 

Znojmo 58,9 65,7 15,5 

Průměr ČR 3,9 43,1 2,6 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

2.2.1.2 Herní prostředí technických her povolovaných ministerstvem 

financí a kasina 
Od r. 2011 celkový počet provozoven, v nichž povoluje hazardní hry MF, klesal a v r. 2014 se poprvé 

od r. 2010 dostal pod hranici 6 tis. provozoven v celé ČR. K 31. 12. 2014 bylo provozováno celkem 

5964 heren, kasin a provozoven se zvláštním režimem s povolením hry od MF. 

V r. 2014 pokračoval trend snižování počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a nárůstu 

počtu kasin. Zatímco k 31. 12. 2013 bylo v ČR provozováno 473 kasin, k 31. 12. 2014 to bylo již 

566 kasin (resp. 566 adres, na kterých byly povoleny sázkové hry v kasinu). Heren a provozoven se 

zvláštním režimem bylo ke konci r. 2014 celkem 5398. Zvyšuje se tedy podíl kasin na celkovém 

počtu provozoven hazardních her – graf 2-5. 

graf 2-5: Srovnání počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a kasin v l. 2009−2014 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Z 566 provozoven s povolenou živou hrou jich 378 (66,8 %) mělo povolení jen na jeden až dva 

stoly, 5 a více stolů mělo povoleno jen 101 provozoven (17,9 %) – graf 2-6. 

5 797

7 084

8 367 8 300

7 538

5 964

5 595

6 863

8 024
7 856

7 065

5 398

202 221 343 444 473 566

3,5
3,1

4,1

5,3

6,3

9,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Celkem Herny a provozovny se zvláštním režimem Kasina Podíl kasin na celkovém počtu v %



Trh s hazardními hrami 

42 

 

graf 2-6: Podíl provozoven s povolením k provozování živé hry podle počtu povolených stolů, v % 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Za kasina byly donedávna považovány všechny provozovny, které disponovaly povolením pro 

provoz živé hry. Provozovny, které mají povolení pro živou hru, ji ve skutečnosti nemusejí 

provozovat. Podle MF je kasin, kde se skutečně provozuje živá hra, pouze 214, tedy 38 % ze všech 

566 provozoven s povolením pro živé hry. Většina provozoven s povolenými živými hrami v r. 2014 

byla tedy v podstatě hernou. Statut kasina má totiž pro provozovatele řadu výhod, jako jsou vyšší 

sázky, povolování her výhradně ze strany MF a v některých případech možnost vyhnout se regulaci 

vyplývající z OZV. Na nárůst počtu „falešných kasin“ zareagovalo MF, které v únoru 2015 vydalo 

metodický pokyn,
48

 ve kterém jasně stanovilo, že kasinem se provozovna stává až v okamžiku 

skutečného zahájení provozování živé hry. Provozovatelé „falešných kasin“ na to reagují občasným 

nebo příležitostným provozem živé hry.
49

 

Na počet obyvatel je relativně nejvíce provozoven s hrami povolovanými MF v krajích Karlovarském 

(9,2), Zlínském (7,6) a Moravskoslezském (6,7), kde je také nejvíce provozoven s povolením hry od 

MF absolutně (celkem 821 heren a kasin) – graf 2-7. 

                                                      

48
 Metodický pokyn MF k postupu při změně herního režimu u provozoven ze dne 13. 2. 2015 

49
 Indikátorem toho, že provozovna je hernou, byť má povolení pro kasino, je povolení jednoho či dvou stolů pro živou hru 

a větší počet EHZ. Tato „falešná kasina“ nenabízejí většinou ruletu, ale karetní hru, kterou nenabízejí každý den, ale jen ve 

velmi krátkém časovém úseku v určeném herním dni, a nemá zpravidla ani stálé krupiéry. Minimální počet živých her ve 

skutečném kasinu (např. v luxusním hotelu) jsou 3, z toho jeden hrací stůl pro ruletu a dva pro karetní hru, a EHZ 

v omezeném počtu. Běžné však je, že skutečné kasino má minimálně 5 hracích stolů, z toho minimálně dva pro ruletu. 

Zdroj: e-mailová komunikace s výkonným sekretářem Asociace kasin V. Eichingerem [2015-05-10] 
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graf 2-7: Počet provozoven s hrami povolenými MF na 10 tis. obyvatel v krajích, k 31. 12. 2014 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Celkem v ČR meziročně ubylo 1667 heren (pokles o 23,6 %), zatímco přibylo 93 kasin (nárůst 

o 19,7 %). Data ukazují, že zatímco ubylo téměř 21 % provozoven, herních zařízení ubylo jen 5,6 %. 

Z toho vyplývá, že sice ubývá míst, kde lze hrát na EHZ, ale zvyšuje se jejich kapacita. To odpovídá 

nárůstu počtu kasin, kde bývá vyšší počet EHZ než v menších hernách. 

Heren a provozoven se zvláštním režimem ubylo ve všech krajích ČR (především v Ústeckém kraji 

a v Praze), ve většině krajů však došlo k nárůstu počtu kasin. Počet kasin vzrostl především 

v Plzeňském kraji, ve kterém přibylo 30 nových kasin, což představuje nárůst o 150 %. Ve Zlínském 

kraji se dokonce počet kasin téměř ztrojnásobil, ačkoli jde o změnu v řádu jednotek. V Ústeckém 

kraji se počet kasin zdvojnásobil, přičemž ubylo téměř 36 % heren. Především v tomto kraji tedy 

pozorujeme obecný trend poklesu počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a naopak 

nárůstu počtu kasin – tabulka 2-7 a tabulka 2-8. 

tabulka 2-7: Počty heren a provozoven se zvláštním režimem s hrami povolovanými MF podle krajů v l. 2009–

2014 

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hl. m. Praha 505 560 658 680 638 368 

Středočeský 447 525 600 579 559 520 

Jihočeský 324 359 410 354 333 245 

Plzeňský 286 354 412 469 455 323 

Karlovarský 239 313 346 338 284 255 

Ústecký 550 615 754 793 716 460 

Liberecký 268 337 406 366 354 263 

Královéhradecký 254 371 425 397 371 306 

Pardubický 237 257 301 276 261 222 

Vysočina 204 253 302 312 277 210 

Jihomoravský 735 908 1 108 1 102 961 713 

Olomoucký 375 465 520 489 446 366 

Zlínský 411 513 638 612 530 430 

Moravskoslezský 760 1 033 1 144 1 089 880 717 

Celkem ČR 5 595 6 863 8 024 7 856 7 065 5 398 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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tabulka 2-8: Počty kasin podle krajů v l. 2009–2014 

Kraj 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hl. m. Praha 66 91 148 195 160 144 
Středočeský 14 15 21 32 31 34 

Jihočeský 7 11 11 16 15 11 

Plzeňský 20 19 25 28 20 50 
Karlovarský 17 15 21 21 23 21 
Ústecký 18 14 22 25 29 57 

Liberecký 8 7 11 14 13 20 

Královéhradecký 4 5 6 12 12 9 
Pardubický 4 3 3 7 8 12 

Vysočina 1 2 5 4 3 1 

Jihomoravský 20 17 28 34 41 61 

Olomoucký 8 7 7 9 14 24 
Zlínský 2 2 4 3 6 16 

Moravskoslezský 13 13 28 42 98 104 

Celkem ČR 202 221 340 442 473 566 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

V geografickém rozložení podle okresů byl nejvyšší počet provozoven hazardních her na 

10 tis. obyvatel k 31. 12. 2014 v okresech Cheb (12,0), Břeclav (11,5), Tachov (11,3) a Hodonín (10,0). 

V Praze se nacházelo 8,6 % všech provozoven, ale při přepočtu na 10 tis. obyvatel to je jen 

4,1 provozovny. Brno vykazuje 5,1 a Ostrava 8,8 provozovny na 10 tis. obyvatel. Průměrný počet 

provozoven hazardních her na 10 tis. obyvatel v ČR je 5,7 – graf 2-9, mapa 2-2, mapa 2-3 a tabulka 

9-2, str. 129. 

Oblasti s vyšším počtem kasin jsou obdobné; nejvyšší relativní počet kasin byl v okrese Ostrava- 

-město (20,9 kasina na 100 tis. obyvatel). Dalšími okresy, ve kterých se nachází v přepočtu více než 

1 kasino na 100 tis. obyvatel, jsou Teplice (18,6), Ústí nad Labem (15,1), Cheb (14,1), Plzeň (11,6), 

Domažlice (11,5), Znojmo (11,5) a Praha (11,3), která však má nejvyšší absolutní počet 144 kasin. 

Kasina v Praze tvoří 25,4 % všech českých kasin, na druhém místě je Ostrava (nachází se tam 12,1 % 

českých kasin). Podíl kasin na všech provozovnách s EHZ je nejvyšší v okrese Ústí nad Labem 

(30,5 %), v Praze (27,8 %) a okresech Ostrava-město (23,7 %) a Teplice (19,4 %) – mapa 2-4. 

Kasina provozující živou hru se nacházela především ve velkých městech a v příhraničních obcích, 

jako jsou Chvalovice-Hatě, Rozvadov, Česká Kubice – Folmava. V těchto obcích se nacházejí velká 

kasina s několika stovkami zařízení. Např. v Chvalovicích-Hatích se v pěti kasinech provozuje 

970 herních zařízení, v České Kubici – Folmavě se ve čtyřech kasinech provozuje celkem 

720 zařízení. 

Z dat Asociace kasin vyplývá, že více než 88 % návštěvníků 58 kasin, která členové Asociace 

provozují, jsou cizinci.
50

 Ačkoli návštěvnost těchto kasin stoupla mezi roky 2013 a 2014 o 15 %, 

podíl hráčů z Německa se pohybuje stabilně okolo 25 % a podíl hráčů z Rakouska kolem 40 %. 

Ostatních cizinců bylo cca 23 %. Češi tedy tvoří jen kolem 12 % hráčů v kasinech ve městech nad 

50 tis. obyvatel a v příhraničí. V těchto kasinech je průměrně 8 stolů živé hry – graf 2-8. 

                                                      

50
 Zdroj: e-mailová komunikace s výkonným sekretářem Asociace kasin V. Eichingerem [2015-05-05] a data poskytnutá 

Asociací kasin [2015-05-29]. 
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graf 2-8: Počet a podíl návštěv kasin v l. 2013 a 2014 podle národnosti návštěvníků 

 

Zdroj: Asociace kasin (2015) 

Gregorová (2014) provedla několik pozorování v kasinech a hernách v Chebu, a to jak v centru, tak 

u hranic s Německem. Sledovala především národnost návštěvníků provozoven a snažila se 

odhadnout jejich socioekonomický status. V kasinech tvořili Češi jen necelých 20 % návštěvníků, 

převažovali Němci (40 %), dále Vietnamci (30 %), zbytek návštěvníků tvořily osoby s jinou 

národností, převážně ukrajinskou. V hernách tvořili nejvyšší podíl Češi a Vietnamci, Němci tvořili 

přibližně 20 %. Herny navštěvovali lidé s nižším socioekonomickým statutem v porovnání 

s návštěvníky kasin. Tyto údaje potvrdila i obsluha provozoven. Z rozhovorů s německými hráči 

vyplynulo, že přijíždějí do ČR většinou jen na jeden den. Výhodou pro ně byla anonymita, vyšší 

sázky a nabídka alkoholu v kasinech (v některých bavorských provozovnách hazardních her je 

alkohol zakázán). Autorka shrnuje, že zatímco hazardní hraní v kasinech je součástí cestovního 

ruchu a má podobné benefity, provozování heren představuje ve městě Cheb negativní jev a snaha 

o jejich uzavření je odůvodnitelná. 
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tabulka 2-9: Počet provozoven s hrami povolovanými MF v l. 2013 a 2014 podle krajů 

Kraj 

Počet heren  Počet kasin  Celkem 

2013 2014 
Meziroční 

změna (%) 
 

2013 2014 
Meziroční 

změna (%) 
 

2013 2014 
Meziroční 

změna (%) 
Podíl na 

celku 2014 
Na 10 tis. 

obyvatel 2014 

Hl. m. Praha 638 368 –42,3  160 144 –11,1  798 510 –36,1 8,6 % 4,1 

Středočeský 559 520 –7,0  31 34 9,7  590 554 –6,1 9,3 % 4,2 

Jihočeský 333 245 –26,4  15 11 –26,7  348 256 –26,4 4,3 % 4,0 

Plzeňský 455 323 –29,0  20 50 150,0  475 373 –21,5 6,3 % 6,5 

Karlovarský 284 255 –10,2  23 21 –8,7  307 276 –10,1 4,6 % 9,2 

Ústecký 716 460 –35,8  29 57 96,6  745 517 –30,6 8,7 % 6,3 

Liberecký 354 263 –25,7  13 20 53,8  367 282 –23,2 4,7 % 6,4 

Královéhradecký 371 306 –17,5  12 9 –25,0  383 315 –17,8 5,3 % 5,7 

Pardubický 261 222 –14,9  8 12 50,0  269 234 –13,0 3,9 % 4,5 

Vysočina 277 210 –24,2  3 1 –66,7  280 211 –24,6 3,5 % 4,1 

Jihomoravský 961 713 –25,8  41 61 48,8  1002 773 –22,9 13,0 % 6,6 

Olomoucký 446 366 –17,9  14 24 71,4  460 390 –15,2 6,5 % 6,1 

Zlínský 530 430 –18,9  6 16 166,7  536 446 –16,8 7,5 % 7,6 

Moravskoslezský 880 717 –18,5  98 104 6,1  978 821 –16,1 13,8 % 6,7 

Celkem 7 065 5 398 –23,6  473 566 19,7  7 538 5 958 –21,0 100,0 % 5,7 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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graf 2-9: Okresy s nadprůměrným počtem provozoven hazardních her povolovaných MF na 10 tis. obyvatel, 

k 31. 12. 2014 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

mapa 2-2: Regionální rozložení provozoven s hrami povolovanými MF podle okresů, na 10 tis. obyvatel 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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mapa 2-3: Regionální rozložení heren a provozoven se zvláštním režimem s hrami povolovanými MF podle 

okresů, na 10 tis. obyvatel 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

mapa 2-4: Regionální rozložení kasin podle okresů, na 100 tis. obyvatel 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

2.2.1.3 VHP povolované obcemi 
Na konci r. 2014 bylo v ČR registrováno 12 131 VHP povolovaných obcemi, což odpovídá počtu 

11,5 přístroje na 10 tis. obyvatel. V r. 2014 pokračoval trend poklesu počtu VHP povolovaných 

obcemi, jejich počet poklesl oproti r. 2012 o 32 % – tabulka 2-3. Přehled počtu VHP v krajích 

podává tabulka 2-10. Nejvíce VHP se nachází ve Středočeském kraji – 2503 kusů (20,6 % 

z celkového počtu VHP povolovaných obcemi v ČR) a 1511 kusů v Ústeckém kraji (12,5 %). Nejvyšší 

relativní počet VHP je v Libereckém kraji (23 přístrojů na 10 tis. obyvatel) a Středočeský kraj (19). 

Regionální distribuce VHP povolovaných obcemi se významně liší od regionální distribuce her 

povolovaných MF – tabulka 2-5. 
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tabulka 2-10: Počet VHP povolovaných obcemi podle krajů, k 31. 12. 2014 

Kraj Počet VHP Podíl (%) Počet VHP na 10 tis. obyvatel 

Hl. m. Praha 935 7,7 7,4 

Středočeský 2 503 20,6 19,0 

Jihočeský 762 6,3 12,0 

Plzeňský 788 6,5 13,7 

Karlovarský 402 3,3 13,4 

Ústecký 1 511 12,5 18,3 

Liberecký 1 007 8,3 23,0 

Královéhradecký 745 6,1 13,5 

Pardubický 352 2,9 6,8 

Vysočina 441 3,6 8,7 

Jihomoravský 718 5,9 6,1 

Olomoucký 413 3,4 6,5 

Zlínský 490 4,0 8,3 

Moravskoslezský 1 064 8,8 8,7 

Celkem 12 131 100,0 11,5 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Počet VHP v jednotlivých okresech ukazuje mapa 2-5, graf 2-10 a tabulka 9-3, str. 131. Nejvyšší 

počet VHP na 10 tis. obyvatel byl v r. 2014 v okresech Česká Lípa (32,9), Teplice (27,5), Mělník (26,8) 

a Trutnov (24). Naopak nejméně jich bylo v okresech Ústí nad Orlicí (1,9 VHP na 10 tis. obyvatel), 

Frýdek-Místek (2,6) a Brno-město (2,9). 

mapa 2-5: Regionální rozložení VHP povolovaných obcemi v okresech ČR v r. 2014, na 10 tis. obyvatel 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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graf 2-10: Okresy s nadprůměrným počtem VHP povolovaných obcemi na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2014 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Okresy s nadprůměrnými počty EHZ na obyvatele se lišily podle toho, kdo jejich provoz povoloval. 

Například v okresech Teplice, Liberec, Ostrava a Plzeň byl počet VHP povolovaných obcemi i EHZ 

povolovaných MF relativně na počet obyvatel nadprůměrný. Obecně lze však říci, že EHZ 

povolovaná MF byla dostupnější především v příhraničních okresech, zatímco VHP povolované 

obcemi se relativně více nacházely spíše v okresech nesousedících s okolními státy – graf 2-4 a graf 

2-10. 

Počet provozoven se zvláštním režimem, kde jsou v provozu pouze VHP povolované obcemi, není 

sledován. Jejich počet byl v l. 2013–2014 odhadnut na 2−3 tis. – blíže viz SZH. 

2.2.2 Kurzové sázky 

Kurzové sázky provozuje v ČR 11 společností. K 31. 12. 2014 byl celkový počet poboček sázkových 

kanceláří 7299. Nejvíce jich bylo v Praze (574) a Brně (374), dále v okresech Ostrava (275) a Karviná 

(211), ale největší dostupnost byla v okresech Uherské Hradiště (13,8 poboček na 10 tis. obyvatel), 

Cheb (12,1), Břeclav (10,7) a Kroměříž (10,0). Průměrná hustota poboček sázkových kanceláří v ČR 

byla 6,9 na 10 tis. obyvatel. 
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2.2.3 On-line hazardní hraní 

Povolení pro provozování internetových kurzových sázek mělo k 1. 12. 2014 osm společností. 

Oproti r. 2013 ubyla společnost TIPSPORT 02, a. s., se sídlem v Berouně. 

tabulka 2-11: Licencovaní provozovatelé internetových kurzových sázek v ČR k 1. 12. 2014 

Provozovatel Sídlo 

FORTUNA GAME, a. s. Praha 

CHANCE, a. s. Beroun 

NET and GAMES, a. s. Brno 

SAZKA, a. s. Praha 

SLOT Group, a. s. Karlovy Vary 

SYNOT TIP, a. s.  Uherské Hradiště 

Tipsport.net, a. s. Beroun 

Victoria-Tip, a. s. Praha 

Zdroj: MF (2014) 

Povolením pro internetovou karetní hru disponovaly pouze dvě společnosti, a to Multigate, a. s., se 

sídlem v Olomouci a SYNOT TIP, a. s., se sídlem v Uherském Hradišti. 

Někteří čeští provozovatelé nabízejí na svých českých doménách i on-line hraní jiných her než 

kurzových sázek a karet, ale bez možnosti hrát o peníze. Řada internetových stránek zahraničních 

provozovatelů cílených na české hráče však nabízí i další typy hazardních her, jako jsou EHZ nebo 

kasinové hry. Zacílení na české hráče je kromě toho, že stránky jsou v češtině, zřejmé rovněž z názvu 

nebo dalších atributů
51

 – obrázek 2-1. 

obrázek 2-1: Titulní strana jednoho z nelicencovaných internetových kasin 

 
Zdroj: https://www.bohemiacasino.com/ [2015-05-14] 

Kromě provozovatelů hazardních her operují na českém trhu rovněž firmy, které na hazardních 

hrách profitují tím, že poskytují hráčům za úplatu know-how nebo tipy na výsledky. Některé z nich, 

např. u kurzových sázek, mohou být založeny na zkušenostech a znalostech sportovních soutěží
52

, 

jiné na věštění, numerologii nebo astrologii
53

. 

2.2.4 Rizikovost hazardních her 

Jednotlivé hry a typy herních prostředí mají odlišnou rizikovost pro rozvoj problémového 

a patologického hráčství, která je dána jejich strukturními charakteristikami a okolnostmi, za kterých 

jsou provozovány – blíže viz úvod do kapitoly Trh s hazardními hrami, str. 33. 

                                                      

51
 např. https://www.kajot-casino.com/en/, http://www.kajotfun.cz/, https://www.bohemiacasino.com/ [2015-05-06] 

52
 např. http://www.betcomando.com/en/, http://sazejjakoprofik.cz/ [2015-05-14] 

53
 např. http://www.vsadchytre.cz/ [2015-05-15] 

https://www.bohemiacasino.com/
https://www.kajot-casino.com/en/
http://www.kajotfun.cz/
https://www.bohemiacasino.com/
http://www.betcomando.com/en/
http://sazejjakoprofik.cz/
http://www.vsadchytre.cz/
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NMS iniciovalo v r. 2014 odbornou diskusi a ustavilo pracovní skupinu za účelem posouzení 

rizikového potenciálu hazardních her. Cílem setkání této pracovní skupiny bylo vytvořit vhodný 

hodnoticí nástroj pro české prostředí a umožnit národnímu regulačnímu orgánu či místním 

samosprávám posouzení rizikovosti již existujících her a/nebo nových typů her. Celkem tří jednání 

pracovní skupiny se účastnili zástupci orgánů státní správy, představitelé asociací sdružujících 

provozovatele hazardních her, vybraní členové těchto asociací, poskytovatelé služeb, lidé 

z akademické sféry a občanští aktivisté. 

Pro hodnocení rizikového potenciálu byl vybrán posuzovací nástroj Assessment Tool to Measure 

and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products (AsTERiG) německého autorského týmu 

(Peren, 2010). AsTERiG hodnotí 10 kritérií, každé z nich má v celkovém skóre různou váhu. Největší 

váhu má kritérium „frekvence her“ (8), nejmenší váhu mají „senzorické efekty“ (4). Každá hra 

hodnocená podle nástroje AsTERiG nabývá pro každé kritérium hodnoty 0 (nevýznamné riziko) až 

10 (vysoké riziko). Celkové skóre je součtem vážených bodů za jednotlivé parametry. Maximální 

výše bodů v rámci každého kritéria může být různá s ohledem na jeho váhu. Strukturu a bodové 

rozpětí celého nástroje uvádí tabulka 2-12. 

tabulka 2-12: Struktura a bodové rozpětí hodnocení nástroje AsTERiG 

Kritérium Váha Body Rozpětí kritéria 

Frekvence her 8 0–10 0–80 

Interval vyplacení 6 0–10 0–60 

Jackpot 5 0–10 0–50 

Kontinuita hraní 8 0–10 0–80 

Šance na výhru 6 0–10 0–60 

Dostupnost 7 0–10 0–70 

Paralelní hraní a paralelní sázky 6 0–10 0–60 

Proměnlivá výše sázky 6 0–10 0–60 

Senzorické efekty 4 0–10 0–40 

Těsné prohry 6 0–10 0–60 

Celkem 62 0–10 0–620 

Zdroj: Peren (2010) 

tabulka 2-13: Kategorie rizika a bodové rozpětí nástroje AsTERiG 

Rizikový potenciál Dosažený počet bodů 

Nejnižší 0–124 

Nízký 125–248 

Střední 249–372 

Vysoký 373–496 

Nejvyšší 497–620 

Zdroj: Peren (2010) 

Kritéria jsou definována následovně: 

1. Frekvence her – jednotka času mezi sázkou a další příležitostí k sázce. Čím kratší je časový 

interval mezi sázkami, tím je hra rizikovější. Krátké intervaly mezi sázkami zvyšují vzrušení ze hry 

a podněcují hráče k dalšímu hraní. Pro hráče je tak obtížnější získat od hry odstup a přestat 

hrát. 

2. Interval vyplacení – časový úsek mezi výsledkem hry a vyplacením výhry. Pokud jsou výplaty 

výher velmi rychlé, podněcuje to hráče k dalšímu hraní. Při delším intervalu má hráč vyšší šanci 

nevsadit vyhranou částku v navazující hře. 

3. Jackpot – výše odměny, která vzniká hromaděním části předchozích prohraných sázek všech 

hráčů dané hry. Výše jackpotu zvyšuje očekávané zhodnocení sázky a tím atraktivnost hry. 

4. Kontinuita hraní – časový úsek, ve kterém může hraní pokračovat bez přestávky, nebo citelné 

změny mezi jednotlivými koly nebo hrami, resp. sázkami. 

5. Šance na výhru – pravděpodobnost dosažení výhry v každé hře (včetně výher, které nepřesahují 

vsazenou částku). Čím je šance na výhru větší, tím je vyšší očekávaná hodnota a atraktivita 

sázky. 
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6. Dostupnost – dosažitelnost (místní, časová) příležitosti hrát. Čím vyšší je dostupnost hry 

(např. při non-stop provozu, vysoké hustotě provozoven), tím vyšší je její rizikovost. 

7. Paralelní hraní a paralelní sázky – možnost vsadit několik sázek v jedné hře (např. vsadit na více 

čísel u rulety) a/nebo možnost účastnit se několika her v jedné chvíli (např. hrát na několika 

EHZ, hrát na více stolech on-line pokeru nebo hrát na několika on-line portálech). 

8. Proměnlivá výše sázky – variabilita, se kterou si mohou hráči zvolit výši sázky v průběhu hry. Při 

tzv. dohánění ztrát jsou hráči ochotni riskovat a sázet vyšší částky, aby získali zpět již prohrané 

částky. 

9. Senzorické efekty – především zvukové a vizuální efekty během hraní i jako pouhá součást 

prezentace zařízení (např. blikající EHZ v herně) posilují tzv. preferenční vnímání a závislost na 

hraní. 

10. Těsné prohry – výsledky, které v hráči vytvářejí dojem, že skoro vyhrál (že výhru jen těsně 

minul). Tyto výsledky sázek, stejně jako výhry samotné, zvyšují vzrušení, posilují vztah k hraní 

a vedou k závislosti na něm. Čím silnější dojem těsné prohry hra vyvolává, tím je rizikovější. 

V průběhu jednání pracovní skupiny, která se zabývala rizikovostí her, byly diskutovány protichůdné 

názory na hodnocení rizikovosti jednotlivých typů her v dílčích parametrech reprezentované na 

jedné straně jejich provozovateli a na druhé straně poskytovateli služeb a občanskými aktivisty. 

Vyvstaly také metodologické problémy s hodnocením některých parametrů a ukázalo se, že je 

potřeba hodnotit každou hru samostatně, nikoliv po typech her. Proto je potřeba projekt 

hodnocení rizikovosti vnímat jako pilotní a jeho výsledky (tabulka 2-14) jako předběžné. 

tabulka 2-14: Rizikový potenciál her podle bodového skóre AsTERiG a výsledky pilotního hodnocení některých her 

v ČR v r. 2014 

Typy her v pilotním hodnocení v ČR Rizikový potenciál 

Okamžité a číselné loterie nízký až střední 

Kurzové sázky v kamenných provozovnách nízký až střední 

Kurzové sázky on-line střední až vysoký 

Živé hry v kasinu střední až vysoký 

EHZ vysoký 

Poker on-line vysoký 

On-line kasinové hry vysoký až nejvyšší 

Zdroj: NMS (2014) 

Herními strategiemi při ruletě a blackjacku se zabývala bakalářská práce Suráka (2011). Herní 

strategií je zde myšlen matematický algoritmus optimalizující pravděpodobnost výhry. Práce 

potvrdila, že pravděpodobnost výhry je vždy na straně kasina. Pro relativní úspěch strategie je 

potřeba vysoký počet opakování hry (hrát velmi dlouho a opakovaně) a dobrá paměť 

a matematické schopnosti hráče. 

2.3 Ekonomické ukazatele 

2.3.1 Objem a struktura trhu s hazardními hrami 

MF ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) monitoruje trh s hazardními hrami 

v ČR. V období 2002–2008 docházelo ke strmému růstu objemu trhu s hazardními hrami (měřeného 

množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry). Od r. 2009 je patrný dlouhodobý mírný 

pokles trvající až do r. 2013.  

V r. 2014 došlo k opětovnému nárůstu objemu trhu. Hráči hazardních her vložili do hry 

138,1 mld. Kč a bylo jim vyplaceno 106,7 mld. Kč na výhrách. Příjmy provozovatelů ze hry (rozdíl 

mezi množstvím peněz vložených hazardními hráči do hry a množstvím peněz vyplacených 

hazardním hráčům na výhrách) byly 31,4 mld. Kč. Oproti r. 2013 vzrostl objem finančních prostředků 

vsazených do hry o 11,4 % a objem vyplacených finančních prostředků vzrostl o 11,9 %. Příjmy ze 

hry vzrostly o 9,8 %. 
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graf 2-11: Objem trhu s hazardními hrami v ČR v l. 2002–2014, v mld. Kč 

 
Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Ekonomické ukazatele podle jednotlivých typů her v r. 2013 a 2014 uvádí tabulka 2-15 a tabulka 

2-16. Jednotlivé typy hazardních her evidované MF jsou seřazeny podle podílu na příjmech ze hry. 

Ekonomicky nejúspěšnější jsou VLT, které tvořily více než polovinu hazardního trhu a utržily 

přibližně 16,0 mld. Kč. Číselné loterie tvořily přibližně 12 % trhu s výsledkem cca 3,9 mld. Kč. 

Následují internetové kurzové sázky (11 %), VHP (přibližně 8 %), kurzové sázky na pobočkách (6 %) 

a sázkové hry v kasinu (4 %). Všechna EHZ dohromady tvořila téměř 2/3 trhu měřeno příjmy ze hry. 

Hráčům na VLT se v r. 2014 na výhrách vrátilo 73 % peněz vložených do hry. Hráčům číselných 

loterií bylo na výhrách vyplaceno 50 % objemu vložených sázek. Tento podíl byl nejvyšší u karetních 

turnajů v kasinu (96 %). 

tabulka 2-15: Celkové množství peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle typů hry v r. 2013, 

v mil. Kč 

Typ hazardní 

hry 

Vloženo  Vyplaceno  Příjmy ze hry Vyplaceno/ 

vloženo mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

VLT 51 414 41,5  37 331 39,2  14 083 49,3 0,73 

Číselné loterie 7 183 5,8  3 814 4,0  3 369 11,8 0,53 

VHP 14 616 11,8  12 015 12,6  2 601 9,1 0,82 

Internetové 

kurzové sázky 
22 460 18,1 

 
19 968 20,9 

 
2 492 8,7 0,89 

Kurzové sázky 6 564 5,3  4 996 5,2  1 569 5,5 0,76 

Sázkové hry 

provozované 

v kasinu 

7 141 5,8 

 

5 721 6,0 

 

1 420 5,0 0,80 

Lokální loterní 

systémy 
4 770 3,9 

 
3 508 3,7 

 
1 262 4,4 0,74 

Elektromecha- 

nické rulety 
7 403 6,0 

 
6 240 6,5 

 
1 163 4,1 0,84 

Okamžité loterie 1 067 0,9  599 0,6  468 1,6 0,56 

Karetní turnaje 

v kasinu 
983 0,8 

 
917 1,0 

 
66 0,2 0,93 

Peněžité a věcné 

loterie 
35 0,0 

 
15 0,0 

 
20 0,1 0,42 

Kostky 49 0,0  34 0,0  15 0,1 0,69 

Interaktivní 

karetní turnaje 

nebo hry 

111 0,1 

 

98 0,1 

 

13 0,0 0,89 

Dostihy 26 0,0  17 0,0  9 0,0 0,65 

Ostatní loterie 

a sázkové hry 
31 0,0 

 
23 0,0 

 
9 0,0 0,73 

Bingo 29 0,0  20 0,0  9 0,0 0,70 

Totalizátorové 

hry 
11 0,0 

 
7 0,0 

 
3 0,0 0,69 

Tomboly 5 0,0  2 0,0  2 0,0 0,50 

Celkem 123 898 100,0  95 325 100,0  28 573 100,0 0,77 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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tabulka 2-16: Celkové množství peněz vložených do hry a vyplacených na výhrách podle typů hry v r. 2014, 

v mil. Kč 

Typ hazardní hry 
Vloženo 

 
Vyplaceno 

 
Příjmy ze hry Vyplaceno/ 

vloženo mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 

VLT 58 708 42,5  42 733 40,1  15 975 50,9 0,73 

Číselné loterie 7 735 5,6  3 832 3,6  3 903 12,4 0,50 

Internetové kurzové 

sázky 
29 405 21,3  26 078 24,4  3 326 10,6 0,89 

VHP 15 614 11,3  13 159 12,3  2 455 7,8 0,84 

Kurzové sázky 6 203 4,5  4 446 4,2  1 757 5,6 0,72 

Sázkové hry 

provozované 

v kasinu 

7 925 5,7  6 571 6,2  1 354 4,3 0,83 

Lokální loterní 

systémy 
3 712 2,7  2 693 2,5  1 019 3,2 0,73 

Elektromechanické 

rulety 
6 006 4,4  5 229 4,9  777 2,5 0,87 

Okamžité loterie 1 510 1,1  842 0,8  669 2,1 0,56 

Interaktivní karetní 

turnaje nebo hry 
142 0,1  97 0,1  45 0,1 0,68 

Karetní turnaje 

v kasinu 
948 0,7  906 0,8  42 0,1 0,96 

Peněžité a věcné 

loterie 
32 0,0  15 0,0  17 0,1 0,47 

Dostihy 29 0,0  18 0,0  10 0,0 0,64 

Ostatní loterie 

a sázkové hry 
37 0,0  29 0,0  8 0,0 0,78 

Bingo 22 0,0  16 0,0  6 0,0 0,73 

Kostky 17 0,0  11 0,0  6 0,0 0,65 

Totalizátorové hry 11 0,0  7 0,0  4 0,0 0,60 

Tomboly 6 0,0  3 0,0  3 0,0 0,57 

Celkem 138 063 100,0  106 686 100,0  31 377 100,0 0,77 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Při pohledu na vývoj trhu rozděleného podle jednotlivých typů hazardních her lze sledovat strmý 

růst podílu EHZ do r. 2011 a poté pokles do r. 2014. Dlouhodobý pokles se týká zejména VHP, 

u dalších EHZ (zejména VLT) je po nárůstu, který trval do r. 2011, patrná de facto stabilizace podílu 

do r. 2014. Podíl všech EHZ dohromady (tj. včetně VHP) přesahoval 70 % až do r. 2012 s vrcholem 

v r. 2011 (77,5 %); v r. 2014 byl tento podíl 64,6 %. Dlouhodobě klesá podíl kurzových sázek, ale od 

roku 2009 je patrný rychlý růst podílu internetových kurzových sázek, který se v r. 2014 vyšplhal 

přes 10 %. Podíl loterií od r. 2011, kdy byl na svém minimu (6,4 %), vzrostl na nejvyšší hodnotu od 

r. 2007 (14,6 %). Podíl sázkových her v kasinu se od r. 2009 pohybuje kolem 5,0 %. 

graf 2-12: Vývoj podílů typů hazardních her na trhu podle příjmů ze hry v l. 2002–2014 

 
Pozn.: * Zahrnuje peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie, okamžité loterie. ** Zahrnuje sázkové hry provozované 

v kasinu a karetní turnaje v kasinu. *** Zahrnuje kurzové sázky, dostihy a totalizátorové hry.  

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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2.3.1.1 Analýza trhu s hazardními hrami 
Ekonomickými aspekty hazardního hraní se zabýval Pištora (2012) ve své bakalářské práci. Provedl 

analýzu dat o výdajích a struktuře spotřeby domácností z šetření Statistika rodinných účtů ČSÚ z let 

2005 a 2010 (každoročně cca 3000 domácností) a dat ze šetření Market & Media & Lifestyle (MML) 

společnosti Median z r. 2011 (celkem 7500 respondentů ve věku 12–79 let). 

Průměrné výdaje na hazardní hraní byly odhadnuty na 150 Kč (z dat ČSÚ) až 580 Kč (z dat 

společnosti Median) na osobu a rok. Menší domácnosti, domácnosti tvořené staršími a manuálně 

pracujícími osobami utratily za hazardní hraní (zejména loterie) více. Výše příjmu pozitivně 

korelovala s mírou herní participace i souhrnnou výší sázek. Relativní výše výdajů na hazard byla 

regresivní – to znamená, že rodiny s nižším příjmem vydaly na hazard relativně vyšší podíl 

rodinných financí. 

Při porovnání výdajů domácností s oficiálně vykazovanými příjmy provozovatelů hazardních her 

v ČR (tzv. in-out) v r. 2005 a 2010
54

 vyplynulo, že výdaje domácností z šetření ČSÚ zahrnovaly pouze 

7 %, resp. 5 % skutečných příjmů z provozování hazardu v ČR. Např. u loterií činily hlášené výdaje 

domácností cca 40 % příjmů z loterií vykázaných provozovateli, ale u EHZ dosáhl tento podíl pouze 

0,1–0,2 %. Jako vysvětlení rozdílu mezi výsledky šetření a vykázanými příjmy herních společností 

nabízí autor nedostatečné zastoupení problémových hráčů v souboru
55

, podhlášení hraní na EHZ 

z důvodů morálních (stud respondentů) nebo praní špinavých peněz. Za předpokladu, že příjmy 

z hraní na EHZ jsou tvořeny převážně problémovými hráči, odhadl Pištora (2012) průměrnou ztrátu 

jednoho hráče na 370 tis. až 1 mil. Kč ročně. 

2.3.2 Odvody z hazardních her 

Za r. 2014 získaly veřejné rozpočty z odvodů z hazardních her 7,92 mld. Kč. Z toho odvody z EHZ 

tvořily 6,21 mld. Kč (78 %) a odvody z ostatních hazardních her 1,71 mld. Kč (22 %). Oproti r. 2013 

došlo k celkovému poklesu příjmů veřejných rozpočtů z hazardu o 135 mil. Kč (1,7 %). Příjmy z EHZ 

se zvýšily o 228 mil. Kč a příjmy z ostatních hazardních her poklesly o 363 mil. Kč – blíže viz kapitolu 

Objem a struktura trhu s hazardními hrami, str. 53. Příjem veřejných rozpočtů z hazardního hraní 

činil v r. 2014 přibližně 750 Kč na 1 obyvatele. 

Obce jsou podle loterijního zákona příjemci části odvodů z hazardních her (de facto loterijní daně). 

Připadá jim 80 % odvodů z provozování EHZ a 30 % odvodů z provozování ostatních hazardních 

her. Zbytek odvodů je příjmem státního rozpočtu. 

V r. 2014 tak připadlo 2,40 mld. Kč na státní rozpočet a zbylých 5,52 mld. Kč bylo rozděleno do 

obecních rozpočtů. Podle údajů poskytnutých Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) získaly 

obecní rozpočty více než 5 mld. (91 %) z EHZ a více než 500 mil. (9 %) z ostatních hazardních her. 

Oproti r. 2013 dostaly obce téměř o 40 mil. více, což znamená navýšení o přibližně 0,7 %. Celkové 

příjmy obecních rozpočtů z hazardu rozdělené podle krajů ukazuje tabulka 2-17. 

                                                      

54
 V r. 2005 a 2010 byly příjmy provozovatelů ze hry (tj. rozdíl mezi „in“ a „out“), 21,6 mld. Kč, resp. 31,8 mld. Kč., což 

v přepočtu na obyvatele činí přibližně 2100 Kč a 3000 Kč. 
55

 V obou šetřeních byla zjištěna velmi nízká participace hraní na EHZ – hraní na EHZ uvedlo pouze 0,2 % respondentů 

v šetření společnosti Median a 0,6 % domácností v šetření ČSÚ. 
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tabulka 2-17: Příjmy obecních rozpočtů z hazardního hraní v r. 2014 podle krajů (v mil. Kč) 

Kraj EHZ Ostatní Celkem 

Hl. m. Praha 769 144 913 

Středočeský kraj 467 47 514 

Jihočeský kraj 244 24 268 

Plzeňský kraj 361 27 388 

Karlovarský kraj 242 11 253 

Ústecký kraj 445 31 475 

Liberecký kraj 208 16 224 

Královéhradecký kraj 199 20 220 

Pardubický kraj 185 19 204 

Vysočina 144 19 163 

Jihomoravský kraj 576 55 630 

Olomoucký kraj 310 23 333 

Zlínský kraj 230 21 252 

Moravskoslezský kraj 626 54 681 

Celkem 5 007 513 5 520 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Nejvíce získala z odvodů z hazardního hraní Praha (přibližně 913 mil. Kč). Následovaly obce v kraji 

Moravskoslezském (626 mil. Kč) a Jihomoravském (576 mil. Kč). Při přepočtu na počet obyvatel byly 

příjemcem největších částek obce v kraji Karlovarském (847 Kč na obyvatele) a Praha (725 Kč). Obce 

v Kraji Vysočina získaly nejméně jak absolutně (163 mil. Kč), tak v přepočtu na 1 obyvatele (321 Kč) 

– graf 2-13. 

graf 2-13: Příjmy obecních rozpočtů z loterijní daně v přepočtu na obyvatele v l. 2013 a 2014, podle krajů (v Kč) 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Okresy s největšími příjmy do obecních rozpočtů z hazardního hraní na obyvatele jsou Domažlice, 

Znojmo, Cheb, Český Krumlov a Tachov. Ve všech případech jde o okresy na hranicích s Německem 

nebo Rakouskem, ve kterých příjmy na obyvatele byly vyšší než 1000 Kč a meziročně vzrostly, 

v okresech Domažlice a Znojmo přibližně o pětinu. Dalším okresem, kde příjmy obcí z hazardního 

hraní značně narostly (téměř o pětinu), je okres Teplice – tabulka 2-18 a graf 2-14. 
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tabulka 2-18: Okresy s nejvyššími příjmy obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele v l. 2013 

a 2014 (v Kč) 

Okres 2013 2014 Změna 2013/2014 

Domažlice 1 458 1 780 22 % 

Znojmo 1 227 1 468 20 % 

Cheb 1 076 1 152 7 % 

Český Krumlov 1 070 1 072 0 % 

Tachov 1 013 1 039 3 % 

Ostrava-město 833 863 4 % 

Teplice 683 813 19 % 

Plzeň-město 827 791 –4 % 

Sokolov 710 777 9 % 

Praha 695 725 4 % 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

graf 2-14: Okresy s největším nárůstem příjmu obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele 

mezi l. 2013 a 2014, v % 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Některé okresy zaznamenaly mezi l. 2013 a 2014 značný pokles příjmů z hazardního hraní – graf 

2-15. Jde zejména o okresy Brno-město (pokles o 29 %), České Budějovice (o 27 %) a Rokycany 

(o 25 %). 

graf 2-15: Okresy s největším poklesem příjmu obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní na 1 obyvatele 

mezi l. 2013 a 2014, v % 

 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 

Je tedy zřejmé, že i když se celkové příjmy obecních rozpočtů z odvodů z hazardního hraní 

v souhrnu příliš nezměnily (nárůst o 0,7 %), došlo k jejich redistribuci v důsledku (poměrného) 

snížení počtu EHZ v některých oblastech ČR a nárůstu v jiných. Např. v Brně i Českých Budějovicích 

platí značně restriktivní OZV. 
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2.3.3 Společenské náklady na problémové hráčství 

V r. 2014 vypracovalo Psychiatrické centrum Praha (PCP) na základě zadání MF studii Problémové 

hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice (Winkler et al., 2014). Jejím cílem 

bylo odhadnout společenské náklady problémového hazardního hraní v r. 2012 a možný dopad 

regulačních opatření, která obsahuje návrh zákona o hazardních hrách – blíže viz kapitolu Zákon o 

hazardních hrách, str. 13. Východiskem studie byl předpoklad, že společenské náklady jsou 

generovány problémovým hraním a náklady v důsledku neproblémového hraní jsou z definice 

nulové. 

Studie byla designována jako cost of illness (COI), nezahrnovala tedy společenské výnosy 

z hazardního hraní ani společenské transfery v souvislosti s hazardním hraním (např. finanční ztráty 

hráčů a jejich rodin). Společenské náklady na hazardní hraní se podle této studie pohybovaly 

přibližně ve výši 14,2–16,1 mld. Kč, většina (přibližně 80 %) těchto nákladů vznikla v souvislosti 

s hraním na EHZ. 

Z celkového objemu 14,2–16,1 mld. Kč tvořily 17 % přímé náklady (v nichž byly vyčísleny především 

výdaje na prosazování práva v souvislosti s trestnou činností páchanou patologickými hráči, náklady 

hráčů a firem v souvislosti s hledáním nové práce a nových zaměstnanců a náklady na léčbu 

patologických hráčů), 8–12 % hmotné nepřímé náklady (ušlá pracovní produktivita v důsledku hraní 

a v důsledku sebevražd patologických hráčů) a 71–75 % nehmotné náklady (emoční újma a utrpení 

hráčů a jejich rodin). Mezi náklady, které nebyly identifikovány ani kvantifikovány, autoři studie řadí 

náklady na vymáhání pohledávek, náklady na exekuce, náklady na averzi ke ztrátě
56

, prevenci proti 

kriminalitě, finanční náklady na rozvody, náklady na psychickou újmu obětí trestných činů a také 

náklady ušlé příležitosti – tabulka 2-19. 

                                                      

56
 Jako averze ke ztrátě se v procesu rozhodování označuje odpor či nechuť k potenciální ztrátě, přičemž náklady na ztrátu 

určité částky peněz jsou pociťovány jako vyšší než užitek ze stejně vysoké získané částky – viz také úvod do kapitoly 

Problémové hráčství, str. 71. 
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tabulka 2-19: Přehled odhadovaných společenských nákladů na hazardní hraní v ČR, v tis. Kč 

Typ nákladů Hmotné náklady Přímé náklady 
Výše 

min. max. 

Finanční náklady 

Náklady na bankrot ano ano 88 283 122 031 

Náklady na ztrátu produktivity 

Ztráta pracovní produktivity ano ne 501 717 1 184 746 

Ztráta produktivity v domácnosti ano ne 3 462 8 185 

Náklady na nezaměstnanost 

Hledání práce ano ano 135 903 187 836 

Hledání zaměstnance ano ano 307 506 425 007 

Náklady na kriminalitu a právní náklady 

Policejní zákrok ano ano 650 070 899 989 

Soudnictví ano ano 51 572 51 572 

Pobyt ve věznici ano ano 1 079 250 1 079 250 

Osobní a rodinné náklady 

Emoční náklady členů rodiny ne ne 1 706 351 1 706 351 

Rozpad vztahů ne ne 898 656 898 656 

Rozvod a separace ne ne 865 974 865 974 

Násilný čin ne ne 359 462 359 462 

Deprese ne ne 114 692 127 856 

Úvahy o sebevraždě ne ne 392 138 1 111 059 

Pokus o sebevraždu ne ne 2 328 325 2 328 325 

Náklady členů rodiny při pokusu 

hráče o sebevraždu ne ne 1 816 091 1 816 091 

Náklady rodičů při pokusu hráče 

o sebevraždu ne ne 419 100 419 100 

Náklady na dokonanou sebevraždu 

Tržní výstup ano ne 554 324 554 324 

Netržní výstup ano ne 121 480 121 480 

Lidské náklady ne ne 1 750 167 1 750 167 

Náklady na léčbu a další náklady 

Léčba a další služby ano ano 39 327 39 327 

Náklady celkem 14 183 856 16 056 794 

 z toho přímé 2 351 911 2 805 012 

 z toho hmotné nepřímé 1 180 983 1 868 735 

 z toho nehmotné 10 650 956 11 383 041 

Zdroj: Winkler et al. (2014) 

Studie se rovněž věnuje několika scénářům, které by v ČR mohly vést ke snížení počtu 

patologických a problémových hráčů. Studie odhaduje, že kombinace vhodných regulačních 

a preventivních opatření by mohla vést k redukci společenských nákladů na hazard o 2–5 mld. Kč, 

tedy až o 30 %. 

Winkler et al. (2014) doporučili zejména následující opatření: 

 zavedení sebeomezujících opatření (tzv. pre-commitment), jež umožní hráči nastavení limitů 

hraní, které potom nelze překročit, 

 omezení dostupnosti EHZ alespoň na polovinu, 

 úpravu strukturních charakteristik hazardních her (omezení výše sázek, proher a výher, 

přestávky ve hře, zpoždění ve výplatě výher apod.). 

Rovněž doporučili výrazné navýšení finančních prostředků na prevenci a léčbu hazardního hraní 

a na podporu výzkumu hazardního hraní. 

Výše uvedené společenské náklady hazardního hraní je možné srovnat s výsledky Studie 

společenských nákladů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 (Zábranský et 

al., 2011), ale je potřeba vzít v úvahu, že studie nákladů užívání návykových látek nezahrnovala 
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nehmotné náklady. Souhrnné náklady tří hlavních skupin návykových látek, tj. tabáku, alkoholu 

a nelegálních drog, dosáhly v r. 2007 v ČR celkem 56,2 mld. Kč, z toho tabáku 33,1 mld. Kč (59,0 %), 

alkoholu 16,4 mld. Kč (29,1 %) a nelegálních drog 6,7 mld. Kč (11,9 %).
57

 Pokud by do 

společenských nákladů hazardního hraní nebyly započítány nehmotné náklady, výše společenských 

nákladů hazardního hraní by dosáhla 3,5–4,7 mld. Kč. 

Někteří provozovatelé považují odhad nákladů na hazardní hraní ve výši 14,2–16,1 mld. Kč za 

nadhodnocený. Ostře se proti těmto výsledkům vymezilo Sdružení provozovatelů centrálních 

loterních systémů (SPELOS). Studii označilo za „neúplnou, účelovou a především vytvořenou jen na 

základě politického zadání“. SPELOS se nelíbilo, že studie byla vypracována psychiatrickým, a nikoliv 

ekonomickým výzkumným centrem a nezahrnuje výnosy hazardního hraní.
58

 MF námitky SPELOS 

odmítlo.
59

 

V listopadu 2014 bylo na objednávku Hospodářské komory hl. m. Prahy vypracováno posouzení 

této studie (Pavlíková, 2014). Posouzení označilo způsob výběru metodiky jako korektní. Studie PCP 

byla podle posouzení provedena velice pečlivě a k výpočtům nákladů autoři maximálně využili 

dostupnou metodiku a dostupná data. Vzhledem k nízké dostupnosti dat však nejsou podle autorky 

posudku výpočty části společenských nákladů dostatečně spolehlivé. V některých případech 

považuje data za natolik nespolehlivá, že by bylo lepší je pro vyčíslování nákladů nepoužívat. Jde 

o data získaná z dotazníkového šetření provedeného PCP mezi 57 hráči v léčbě. Tento vzorek 

považuje za příliš malý. Data získaná z tohoto šetření byla využita u vyčíslení nákladů v hodnotě 

2,9–3,8 mld. Kč. Jako problematické vnímá také zobecnění údajů získaných z odpovědí hráčů 

v léčbě na celou skupinu patologických, resp. problémových hráčů v ČR. Skupinu hráčů v léčbě 

nelze považovat za reprezentativní pro všechny problémové hráče. Rovněž upozorňuje, že řada 

společenských nákladů není vyčíslena kvůli nedostupnosti dat. Autorka považuje objem 

nehmotných nákladů na sebevraždy ve výši 7,3–8,1 mld. Kč za nepoměrně vysoký vzhledem 

k ostatním položkám společenských nákladů vyčíslených ve studii PCP. 

2.4 Reklama a marketing 
Se sociální akceptací hazardního hraní roste používání reklamy a dalších marketingových nástrojů. 

Regulace reklamy na hazardní hraní je globálně méně přísná než regulace reklamy na další 

produkty se značnými zdravotními a sociálními riziky, jako jsou např. alkohol a tabákové výrobky. 

Otázka regulace reklamy je zvláště naléhavá v případě cílení na děti a mladistvé, neboť je zřejmé, že 

reklama a zprávy v médiích mají silný vliv na rizikové chování dětí a mladistvých, včetně konzumace 

tabáku a alkoholu (Hastings and Aitken, 1995, Hastings et al., 2005, Villani, 2001). 

Provozovatelé hazardu používají k propagaci svých produktů a značek prostředky, jako je reklama 

v médiích, reklama v místech prodeje, sponzorství sportu, reklamní předměty, zapojení celebrit 

a reklama na internetu a prostřednictvím mobilních technologií. Při této propagaci je také 

používána forma a obsah, které cíleně ovlivňují, manipulují a matou děti a dospívající (Monaghan et 

al., 2008, Derevensky et al., 2007). Zprávy typu „Každý vyhrává“ nebo vzbuzování dojmu těsných 

proher jsou zvláště pro mladé lidi matoucí a vzbuzují mylné představy o hře a pravděpodobnosti 

výhry (Kassinove and Schare, 2001). Malé děti považují reklamu na ně cílící především za zábavu 

a jsou zvláště vnímavé vůči zavádějícím informacím; obvyklé je zobrazování zvířátek, kreslených 

postaviček nebo celebrit. Typickým příkladem jsou stírací losy – děti je vnímají jako neškodnou 

zábavu a přes věkový limit pro hazardní hraní si je dokážou opatřit buď samy nebo přes dospělé 

                                                      

57
 U tabáku převyšovaly nepřímé náklady ty přímé dvaapůlkrát, především kvůli ztrátám produktivity v důsledku vysoké 

úmrtnosti. U alkoholu byly přímé náklady mírně vyšší než nepřímé, mezi nejvýznamnější položky patřily přímé náklady na 

stíhání primární i sekundární kriminality a nepřímé náklady spojené s úmrtností. U nelegálních drog převýšily přímé 

náklady výrazně nepřímé náklady a většinu jich tvořily přímé náklady na potírání především sekundární kriminality 

majetkového charakteru. 
58

 http://www.spelos.com/ministerstvo-financi-zaplatilo-ctvrt-milionu-za-ucelovou-a-neodbornou-analyzu/; 

http://www.spelos.com/ministerstvo-financi-se-snazi-zamaskovat-chyby/ [2015-04-08] 
59

 http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2014/ministerstvo-financi-zmapovalo-hazard-du-19742 [2015-04-08] 

http://www.spelos.com/ministerstvo-financi-zaplatilo-ctvrt-milionu-za-ucelovou-a-neodbornou-analyzu/
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2014/ministerstvo-financi-zmapovalo-hazard-du-19742


Trh s hazardními hrami 

62 

 

(Felsher et al., 2004). Na dospívající jsou cílena sdělení s emotivním obsahem, která se dotýkají jejich 

vzhledu, identity, vztahů nebo sexuality; a přestože si dospívající jsou vědomi, že reklamní sdělení 

jsou nerealistická, jsou jimi ovlivněni. Regulace reklamy na hazardní hraní, zejména reklamy cílící na 

děti a mladistvé by proto měla být posílena (Monaghan et al., 2008, Derevensky et al., 2007). V ČR 

se také objevují některé z popsaných technik, níže jsou uvedeny jejich příklady. 

Reklamu na hazardní hry v ČR upravuje loterijní zákon v § 1 odst. 9, podle kterého je propagace, 

reklama a podpora prodeje nepovolených nebo neoznámených hazardních her zakázána, 

s odkazem na zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Zákon o regulaci reklamy ve svém úvodním 

ustanovení v § 2 odst. 1 písm. a) zakazuje reklamu „zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, 

jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy“. Jiná ustanovení týkající se 

specificky reklamy hazardních her česká legislativa v současnosti neobsahuje. 

Nezákonnost reklamy na hazardní hraní vyplývá z jejího obsahu, proto není za porušení tohoto 

zákazu podle současné právní úpravy odpovědný šiřitel. V praxi tato skutečnost vede k obtížím při 

naplňování zákazu reklamy nepovolené hazardní hry. 

Orgánem dozoru reklamy na nepovolené hazardní hry jsou podle současné právní úpravy krajské 

živnostenské úřady, avšak informacemi o povolených hazardních hrách disponuje MF, od kterého si 

musí krajské živnostenské úřady tyto informace vždy vyžádat. Podle důvodové zprávy k dílčí novele 

zákona o reklamě – viz kapitolu Změny dalších zákonů, str. 16 – obdržely v r. 2013 krajské 

živnostenské úřady 47 podnětů upozorňujících na reklamu týkající se hazardních her a vykonaly 

v této oblasti 17 kontrol, vedena byla 3 správní řízení, přičemž nebyla uložena žádná pokuta. 

Návrhy na změny dalších zákonů provázející návrh nového zákona o hazardních hrách by měly 

posílit regulaci reklamy na hazardní hry v oblasti ochrany hráčů včetně dětí a mladistvých. 

Podrobnosti o v současnosti připravovaných zákonných změnách uvádí kapitola Změny dalších 

zákonů, str. 16. 

2.4.1 Reklama na hazardní hry cílící na děti 

V ČR byly emitovány stírací losy zjevně cílící na děti. Na přední straně zobrazovaly zvířecí motivy 

a v názvech použily zdrobněliny – obrázek 2-2. Dostupnost těchto losů je vysoká, jsou dostupné 

např. v trafikách či na pobočkách státního podniku Česká pošta. 

obrázek 2-2: Příklady stíracích losů cílících na děti 

 

Zdroje: http://losy.sazka.cz/slonik-stesti-ab74/, http://home.tipsport.cz/stiraci-losy/, http://www.loteriefortuna.cz/stiraci-losy/ 

[2015-04-21] 

Dalším příkladem marketingu cílícího na děti byla instalace přístrojů imitujících EHZ v dětském 

koutku nákupního centra Olympia v Brně. Dítě do automatů s obrázky na válcích vložilo peníze 

a mohlo vyhrát poukázku na sladkosti nebo hračku – obrázek 2-2. V komerčním sdělení 

adresovaném rodičům provozovatel herny uvedl: „Videohry, stolní hokej a jiné zábavní hry 

o atraktivní ceny vám jistě umožní klidný nákup, zatímco o zábavu vašich dětí bude dobře 

postaráno“. Po negativních ohlasech veřejnosti nákupní centrum herně vypovědělo smlouvu, i když 

herna problematické přístroje odstranila (Foltánková and Fajkusová, 2014). 

http://losy.sazka.cz/slonik-stesti-ab74/
http://home.tipsport.cz/stiraci-losy/
http://www.loteriefortuna.cz/stiraci-losy/
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obrázek 2-3: Hrací automaty pro děti v obchodním centru Olympia v Brně 

 

Zdroj: Foltánková and Fajkusová (2014) 

2.4.2 Marketing cílící na sportovce a fanoušky sportu 

Například společnost Fortuna, a. s., realizuje projekt s názvem Fandíme fotbalu
60

 cílící na hráče 

neprofesionálních fotbalových klubů. Sázet a tím získat body pro svůj klub mohou aktivní hráči 

i jejich podporovatelé. Kluby s nejvyšším počtem bodů získávají peněžní ceny nebo sportovní 

vybavení – obrázek 2-4. 

obrázek 2-4: Kampaň společnosti Fortuna, a. s., zaměřená na fotbalové fanoušky 

 

Zdroj: http://www.fandimefotbalu.cz/ [2015-05-21] 
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 http://www.fandimefotbalu.cz/ [2015-05-21] 

http://www.fandimefotbalu.cz/
http://www.fandimefotbalu.cz/


Trh s hazardními hrami 

64 

 

 

  

3 



Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014 

65 

 

3 Hazardní hraní v populaci 

3.1 Úvod 
Tato kapitola podává přehled situace a trendů v míře a vzorcích hazardního hraní v populaci ČR. 

Před r. 2012 nebyla v ČR realizována žádná podrobná studie specificky zaměřená na hazardní hraní 

v obecné populaci. Od r. 2012 NMS provedlo řadu šetření v dospělé populaci. Dílčí informace 

o hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží jsou k dispozici z Evropské školní studie o alkoholu 

a jiných drogách (ESPAD), případně z dalších lokálních studií. Údaje o míře hazardního hraní ve 

věkové skupině 15–17 let jsou dostupné z omnibusových průzkumů v obecné populaci. Rovněž jsou 

k dispozici informace z několika lokálních průzkumů zaměřených na školní populaci. 

V ČR stejně jako ve většině evropských zemí jsou loterie hazardní hrou, se kterou má zkušenost 

největší část populace. Prevalence hraní (tzv. gambling participation, účast na hraní) bývá v různých 

zemích vysoká také u kurzových sázek nebo hraní na EHZ. Aktuální zkušenosti s hraním 

v posledních 12 měsících má v některých zemích (např. v Nizozemsku, Belgii, Finsku, Estonsku, 

Velké Británii) až 60 % populace a více. Muži mají většinou vyšší míru prevalence hazardního hraní, 

přičemž zkušenosti s hraním loterií bývají u obou pohlaví vyrovnané – ženy v závislosti na kulturních 

odlišnostech preferují spíše loterie, stírací losy, případně bingo, muži kromě loterií upřednostňují 

kurzové sázky, dostihy a karetní hry (Griffiths, 2009). 

Aktuálně globálně roste míra participace na on-line hazardním hraní, přičemž typy her hraných na 

internetu se liší v závislosti na podobě regulace herního trhu v jednotlivých zemích (Humphreys and 

Perez, 2012, Volberg and Williams, 2014). Internetovými hrami povolenými v ČR (tj. provozovanými 

8 domácími subjekty bez zahraniční majetkové účasti) jsou kurzové sázky a poker. Čeští hráči však 

hrají na internetu i jiné typy her u zahraničních provozovatelů. Poměr herní participace na domácích 

a zahraničních internetových portálech byl v r. 2013 odhadnut na 1 : 1 a počet dospělých osob 

hrajících na zahraničních portálech byl odhadnut na 2−6 %, což představuje až 500 tis. osob – 

viz SZH. 

3.2 Míra a vzorce hazardního hraní v obecné 

populaci 

3.2.1 Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014 

Obdobně jako v předchozích letech byly otázky zaměřené na výskyt hazardního hraní v obecné 

populaci zařazeny do omnibusové studie Prevalence užívání drog v populaci ČR. Studii realizovalo 

NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research v prosinci 2014. Hazardní hraní bylo 

sledováno ve stejné struktuře jako v r. 2013: 

 hraní hazardních her typu automaty, ruleta, jiné technické nebo živé hry v provozovně, herně 

nebo kasinu (dále EHZ, kasino), 

 kurzové sázení v sázkových kancelářích (např. na sportovní utkání, dostihy), 

 hraní hazardních her nebo kurzové či live sázky na internetu (tj. on-line hraní). 

Nebyly sledovány zkušenosti s hraním loterií. Celkem bylo osloveno 1020 respondentů starších 

15 let, z toho bylo 870 respondentů ve věku 15–64 let. 

Zkušenost s hraním některé ze sledovaných hazardních her v životě uvedlo 33,4 % dotázaných 

starších 15 let (51,6 % mužů a 16,0 % žen). Nejčastěji se respondenti účastnili kurzového sázení 

v sázkových kancelářích (27,0 %); hraní na EHZ nebo v kasinu uvedlo 19,4 % dotázaných. Muži 

nejčastěji uváděli zkušenost s kurzovými sázkami, ženy uváděly přibližně stejně často zkušenost 

s automaty a hraním hazardních her v herně nebo kasinu a kurzové sázení. On-line hraní hazardních 

her v životě uvedlo 14,3 % dotázaných (24,4 % mužů a 4,6 % žen) − tabulka 3-1. 
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tabulka 3-1: Výskyt hazardního hraní v obecné populaci – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, 

v % 

Typ hry 

Pohlaví 
Mladí 

dospělí 
Celkem 

Muži 

(n=497) 

Ženy 

(n=523) 

15–34 let 

(n=292) 

15 a více let 

(N=1 020) 

Celoživotní prevalence 

Hazardní hry celkem (bez loterií) 51,6 16,0 44,1 33,4 

Hazardní hry – EHZ, kasino 30,4 8,9 28,0 19,4 

Kurzové sázky v sázkových kancelářích 45,1 9,8 37,2 27,0 

On-line hazardní hry 24,4 4,6 24,9 14,3 

Prevalence v posledních 12 měsících 

Hazardní hry celkem (bez loterií) 31,6 7,0 29,8 19,0 

Hazardní hry – EHZ, kasino 9,5 2,9 11,8 6,1 

Kurzové sázky v sázkových kancelářích 27,5 4,2 24,6 15,6 

On-line hazardní hry 14,0 2,7 17,0 8,2 

Prevalence v posledních 30 dnech 

Hazardní hry celkem (bez loterií) 13,8 1,7 10,7 7,6 

Hazardní hry – EHZ, kasino 3,2 0,8 2,8 2,0 

Kurzové sázky v sázkových kancelářích 10,5 1,0 8,3 5,6 

On-line hazardní hry 3,9 0,4 3,4 2,1 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a) 

Hraní některé ze sledovaných hazardních her v posledních 12 měsících uvedlo 19,0 % respondentů 

(31,6 % mužů a 7,0 % žen), nejčastěji šlo o kurzové sázení v sázkových kancelářích (15,6 %). 

V posledních 30 dnech hrálo některou z hazardních her 7,6 % dotázaných, a to převážně mužů 

(13,8 % oproti 1,7 % žen). 

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uváděli nejčastěji respondenti ve věkové skupině 25–

34 let, dále shodně respondenti ve věku 15–24 let a 45–54 let − graf 3-1. Ve všech věkových 

skupinách bylo nejčastější kurzové sázení. Zatímco v mladších věkových skupinách (do 44 let) 

převládalo hraní hazardních her na internetu nad hraním her typu automaty a/nebo her v kasinu, ve 

starších věkových skupinách (45–64 let) převládalo naopak hraní EHZ a her v kasinu nad on-line 

hazardními hrami. 
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graf 3-1: Prevalence hraní hazardních her v posledních 12 měsících podle pohlaví a věkových skupin – studie 

Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, v % 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a) 

Ve srovnání s předchozími roky došlo k významnému nárůstu celoživotní prevalence hraní 

hazardních her i prevalence hraní v posledních 12 měsících – graf 3-2. K nárůstu prevalence hraní 

došlo u všech sledovaných typů/kategorií hazardních her – nejvyšší nárůst byl zaznamenán u on-

line hazardních her (nárůst prevalence v posledních 12 měsících z 2,5 % v r. 2013 na 8,2 % v r. 2014) 

a dále u kurzových sázek (z 10,7 % na 15,6 %). K velmi výraznému nárůstu hraní on-line hazardních 

her v posledních 12 měsících došlo mezi r. 2013 a 2014 u mužů a respondentů ve věkové kategorii 

15–24 let (z 2,5 % na 12,0 %) a kategorii 25–34 let (z 6,6 % na 21,2 %). 

graf 3-2: Vývoj prevalence hraní hazardních her v populaci v posledních 12 měsících v l. 2012–2014 – studie 

Prevalence užívání drog v populaci ČR, v % 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a) 

Oproti r. 2013 se také mezi hráči zvýšil podíl osob, které v posledních 12 měsících uvedly hraní více 

než jednoho typu hazardních her (z 34,7 % na 45,2 % v r. 2014), přičemž šlo výrazně častěji o muže 
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(48,4 % mužů vs. 31,4 % žen) a o respondenty v mladších věkových skupinách – tabulka 3-2. Míra 

hraní všech tří sledovaných typů hazardních her (tj. hraní EHZ nebo kasinových her, kurzové sázení 

a současně i on-line hazardní hry) v horizontu posledních 12 měsíců se zvýšilo na trojnásobek 

(ze 4,2 % na 13,8 %), nejčastější bylo ve věkové skupině 15–24 let (29,6 % hráčů). Pokud hráli hráči 

v posledních 12 měsících 2 typy her, šlo nejčastěji o kurzové sázky v sázkových kancelářích a on-line 

hazardní hry. 

Je pravděpodobné, že někteří hráči uvedli kurzové sázení on-line jako kurzové sázení v sázkových 

kancelářích. Přesto je zcela zřejmý rostoucí trend on-line kurzového sázení i hraní jiných on-line 

hazardních her. 

tabulka 3-2: Počet typů hazardních her, které hráli respondenti v posledních 12 měsících, podle pohlaví 

a věkových skupin – studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, v % 

Kombinace 

hazardních her 

Muži Ženy 15–24 

let 

25–34 

let 

35–44 

let 

45–54 

let 

55–64 

let 

65+ let Celkem 

15+ let 

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících v r. 2013 

1 typ hazardní hry 60,6 89,5 72,0 50,0 70,0 60,0 76,9 80,0 65,3 

2 typy hazardních her 35,4 5,3 24,0 36,7 30,0 40,0 23,1 20,0 30,5 

3 typy hazardních her 4,0 5,3 4,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 

Hraní hazardních her v posledních 12 měsících v r. 2014 

1 typ hazardní hry 51,6 68,6 48,1 40,7 51,5 75,8 71,4 64,3 54,8 

2 typy hazardních her 34,0 20,0 22,2 39,0 39,4 18,2 28,6 35,7 31,4 

3 typy hazardních her 14,4 11,4 29,6 20,3 9,1 6,1 0,0 0,0 13,8 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a) 

3.2.2 Výzkum názorů a postojů občanů České republiky 

V r. 2014 opět proběhlo omnibusové šetření Výzkum názorů a postojů občanů České republiky 

k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví realizované agenturou INRES-SONES. Podobně 

jako v předchozím roce obsahovalo šetření modul otázek zaměřených na hraní hazardních her 

a trávení času hraním počítačových her a on-line aktivitami (Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and INRES-SONES, 2015b). Bylo osloveno 2204 náhodně vybraných osob, 

výzkumný soubor tvořilo 1810 respondentů (míra respondence tedy dosáhla 82,1 %) starších 15 let, 

z toho bylo 1662 osob ve věku 15–64 let. Na rozdíl od předchozího výzkumu z r. 2013 jsou data 

zpracována za všechny respondenty starší 15 let, neboť i u věkových skupin nad 64 let existují 

zkušenosti s hazardními hrami nejen celoživotní, ale i v posledních 12 měsících či 30 dnech. 

Modul otázek zaměřený na hraní hazardních her a hraní počítačových her tvořily otázky na téma 

zkušeností s hraním vybraných typů hazardních her v kamenných provozovnách (EHZ, kurzové 

sázky, sázkové hry v kasinu, karetní hry mimo kasina a číselné a okamžité loterie) a zkušeností 

s hraním her na internetu; nebyly sledovány zkušenosti s drobným sázením. Do dotazníku byla 

zařazena také dvoupoložková Lie/bet škála zaměřená na screening příznaků problémového hráčství 

– metodiku a výsledky k této části blíže viz kapitolu Odhady míry problémového hráčství, str. 81. 

Celoživotní zkušenost s hraním hazardních her mělo celkem 53,5 % (64,5 % mužů a 43,1 % žen), 

nejvíce s loteriemi 43,1 %, celoživotní zkušenosti s hraním ostatních typů her se pohybovaly mezi 

16–33 %. Největší rozdíl mezi muži a ženami byl u zkušeností s hraním kurzových sázek. Mladí 

dospělí do 34 let měli častěji zkušenost se všemi typy her kromě loterií – ty hrají častěji starší 

věkové skupiny – tabulka 3-3. 
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tabulka 3-3: Celoživotní prevalence hazardního hraní v obecné populaci nad 15 let podle kategorií her – Výzkum 

občanů 2014, v % 

Typ her 

Pohlaví 
Mladí 

dospělí 
Celkem 

Muži 

(n=879) 

Ženy 

(n=931) 

15–34 let 

(n=530) 

15 a více let 

(N=1810) 

Kategorie hazardních her 

Hazardní hry celkem 64,5 43,1 58,7 53,5 

Hazardní hry bez loterií 47,3 19,4 44,7 33,0 

Loterie celkem (včetně on-line) 52,2 39,0 42,6 45,4 

EHZ 26,1 8,1 24,0 16,8 

Kurzové sázky celkem 34,4 8,6 27,0 21,1 

On-line hry celkem 31,6 14,5 33,0 22,8 

Jiné aktivity podobné hazardnímu hraní 

Hraní počítačových her nebo videoher 57,2 34,8 79,1 50,8 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

V posledních 12 měsících hrálo některou hazardní hru 36,6 % respondentů. Prevalence účasti na 

loteriích v posledních 12 měsících byla 29,8 %, z těchto respondentů desetina sázela na loterie 

v kamenných provozovnách i on-line, 9 hráčů (0,5 %) hrálo loterie pouze on-line. Prevalence hraní 

bez loterií (včetně všech on-line her bez loterií) dosáhla v posledních 12 měsících 18,0 %, kurzových 

sázek se účastnilo 10,6 % respondentů a na EHZ hrálo 5,9 % respondentů. 

V posledních 30 dnech hrálo některou hazardní hru 17,8 % (24,6 % mužů a 11,5 % žen), bez loterií 

to bylo 8,1 %. Loterie se v posledních 30 dnech účastnilo 13,5 % respondentů, kurzových sázek se 

účastnilo 5,0 %, on-line hrálo 5,4 % a 2 % hrála na EHZ. 

Hazardní hraní je rozšířenější mezi muži, nejmenší rozdíl mezi muži a ženami byl ve zkušenostech 

s číselnými a okamžitými loteriemi. Muži mají mnohem vyšší aktuální zkušenosti (v posledních 

30 dnech) s hraním jiných her než loterií (především kurzových sázek a EHZ) – tabulka 3-4. 

Celoživotní zkušenost s hazardními hrami klesá se stoupajícím věkem, s výjimkou loterií. Ani 

aktuální zkušenosti seniorů ve věku nad 64 let však nejsou zanedbatelné. V nejmladší věkové 

skupině 15–24 let má s hraním jiných her než loterií celoživotní zkušenost 47,4 % respondentů, 

v nejstarší věkové skupině nad 64 let je to 15,7 %. V posledních 12 měsících hrálo hazardní hry bez 

loterií 31,3 % osob ve věku 15–24 let a 6,9 % seniorů starších 64 let, v posledních 30 dnech to bylo 

13,9 % ve věku 15–24 let a 2,5 % seniorů. 

Existují značné rozdíly v míře hraní jednotlivých typů her v závislosti na věku. Zatímco hraní loterií je 

rozšířeno ve všech věkových skupinách (zkušenost s nimi v posledních 12 měsících má čtvrtina až 

třetina respondentů všech věkových skupin), ostatní hazardní hry jsou nejrozšířenější v nejmladších 

věkových skupinách. Největší celoživotní zkušenosti s hraním na EHZ má věková skupina 25–34 let 

(23,0 %), hraní na EHZ v posledních 12 měsících je však nejvyšší ve věkové skupině 15–24 let 

(10,9 %) a míra zkušeností klesá s věkem. Kurzové sázení, on-line hraní, hraní karetních her mimo 

kasina je rovněž nejrozšířenější ve věkové skupině 15–24 let. S hraním v kasinu má nejvyšší 

zkušenost v posledních 12 měsících věková skupina 35–44 let – tabulka 3-5. 
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tabulka 3-4: Prevalence hazardního hraní v obecné populaci starší 15 let v posledních 12 měsících a v posledních 

30 dnech – Výzkum občanů 2014, v % 

Typ hry Pohlaví 
Mladí 

dospělí 
Celkem 

Prevalence v posledních 12 měsících 

Muži 

(n=879) 

Ženy 

(n=931) 

15–34 let 

(n=530) 

15 a více let 

(N=1810) 

Vybrané neinternetové hry 

EHZ typu automaty (VHP, VLT) 8,6 2,1 8,2 5,2 

Jiná EHZ 3,4 1,1 3,2 2,2 

Kurzové sázení v sázkových kancelářích 14,0 2,7 13,4 8,2 

Hazardní hry v kasinu 2,7 0,9 2,1 1,8 

Číselné loterie nebo stírací losy 34,7 24,2 27,2 29,3 

On-line hry 

Kurzové sázky 10,1 2,1 9,0 6,0 

Live sázení 7,4 1,3 7,2 4,3 

Poker a jiné karetní hry 8,1 3,5 9,7 5,7 

Kasinové hry  2,5 0,8 2,1 1,7 

Hry typu automaty 3,4 1,1 2,9 2,2 

Číselné loterie 4,4 2,8 4,1 3,6 

Kategorie hazardních her 

Hazardní hry celkem 46,1 27,6 39,8 36,6 

Loterie celkem (včetně on-line) 35,2 24,7 27,7 29,8 

Hazardní hry bez loterií 27,8 8,7 27,0 18,0 

EHZ 9,6 2,5 8,9 5,9 

Kurzové sázky celkem 18,0 3,7 16,6 10,6 

On-line hry celkem 19,2 7,2 20,2 13,0 

Jiné hazardnímu hraní podobné aktivity 

Hraní počítačových her nebo videoher 44,1 29,8 61,7 36,7 

Prevalence v posledních 30 dnech 
   

Vybrané neinternetové hry 

EHZ typu automaty (VHP, VLT) 2,6 0,8 2,5 1,7 

Jiná EHZ 1,0 0,3 0,6 0,7 

Kurzové sázení v sázkových kancelářích 6,5 0,9 5,5 3,6 

Hazardní hry v kasinu 0,8 0,3 0,4 0,6 

Číselné loterie nebo stírací losy 16,4 10,1 10,2 13,1 

On-line hry 

Kurzové sázky 5,0 1,0 4,7 2,9 

Live sázení 2,6 0,3 2,3 1,4 

Poker a jiné karetní hry 2,4 1,2 2,5 1,8 

Kasinové hry  0,7 0,3 0,2 0,5 

Hry typu automaty 0,7 0,2 0,6 0,4 

Číselné loterie 1,9 0,9 1,1 1,4 

Kategorie hazardních her 

Hazardní hry celkem 24,6 11,5 17,7 17,8 

Loterie celkem (včetně on-line) 16,8 10,3 10,8 13,5 

Hazardní hry bez loterií 13,7 2,8 11,3 8,1 

EHZ 3,3 0,8 2,8 2,0 

Kurzové sázky celkem 9,0 1,2 8,1 5,0 

On-line hry celkem 8,6 2,3 7,4 5,4 

Jiné hazardnímu hraní podobné aktivity 

Hraní počítačových her nebo videoher 29,0 17,4 40,6 23,0 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 
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tabulka 3-5: Prevalence hazardního hraní v posledních 12 měsících podle věkových skupin, v % 

Typ hry 
15–24 

let 

25–34 

let 

35–44 

let 

45–54 

let 

55–64 

let 

65+ 

let 

Kamenné provozovny 

EHZ typu automaty (VHP, VLT) 9,1 7,3 7,2 4,4 3,1 1,6 

Jiná EHZ 5,2 1,7 4,3 0,8 1,3 0,5 

Kurzové sázení v sázkových kancelářích 16,1 11,4 10 6,9 4,8 2,5 

Hazardní hry v kasinu 2,6 1,6 4,0 1,1 0,6 0,8 

Číselné loterie nebo stírací losy 10,9 5,0 6,6 4,8 4,8 1,9 

EHZ typu automaty (VHP, VLT) 22,6 30,6 30,8 35,1 33,2 23,3 

On-line 

Kurzové sázky 11,3 7,4 8,0 3,7 4,4 2,5 

Live sázení 8,3 6,3 5,4 2,9 2,4 1,4 

Poker a jiné karetní hry 12,6 7,4 7,4 4,4 2,7 1,6 

Kasinové hry  2,6 1,7 3,4 1,1 1,0 0,3 

Hry typu automaty 2,6 3,0 4,5 1,8 0,7 3,0 

Číselné loterie 2,6 5,3 4,0 5,1 2,4 2,2 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

Oproti r. 2013 došlo k nárůstu aktuálních zkušeností s hraním všech typů hazardních her s výjimkou 

hazardních her v kasinu, a to u obou pohlaví. Nejvyšší nárůst zaznamenalo hraní hazardních her 

jiných než loterií a především on-line hazardní hraní – graf 3-3 až graf 3-5. 

graf 3-3: Srovnání výskytu hazardního hraní v obecné populaci nad 15 let v posledních 12 měsících v l. 2013 

a 2014 

 
Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

graf 3-4: Srovnání výskytu hazardního hraní v obecné populaci nad 15 let v posledních 12 měsících v l. 2013 

a 2014 podle pohlaví 

 
Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 
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graf 3-5: Srovnání výskytu hazardního hraní (mimo loterií) a hazardního hraní on-line v obecné populaci nad 

15 let v posledních 12 měsících v l. 2013 a 2014 podle věku 

 
Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

Mimo zkušenosti s hraním hazardních her byly sledovány zkušenosti s hraním počítačových her 

a videoher a jinými aktivitami on-line (chatování, surfování atd.). S hraním počítačových her nebo 

videoher (hraných na mobilním telefonu, tabletu, počítači, herní konzoli typu playstation) mělo 

v průběhu posledních 12 měsíců zkušenost 36,7 % české dospělé populace, což představuje mírný 

pokles od r. 2013, kdy mělo s hraním těchto her zkušenost 38 % populace. Zkušenost s on-line 

aktivitami, jako je chatování, navštěvování sociálních sítí či posílání zpráv, které nesouvisely s prací či 

studiem, mělo v posledních 12 měsících 59,7 % respondentů, přičemž 53,0 % všech respondentů 

tyto činnosti dělalo v posledních 30 dnech. Obdobně 66,0 % (resp. 58,2 % v posledních 30 dnech) 

použilo internet k surfování a vyhledávání nepracovních informací. 

3.2.3 Srovnání studií provedených v letech 2012–2014 

Studie zaměřené na sledování rozsahu hraní hazardních her v obecné populaci v l. 2012−2014 

ukazují obdobný vzorec – některou z hazardních her (bez loterií a drobných sázek, které se 

v některých studiích nesledovaly) hrálo v posledních 12 měsících 10−20 % dotázaných starších 

15 let – graf 3-6. Ve všech realizovaných studiích se ukázal vyšší výskyt hazardního hraní mezi muži 

a v nejmladších věkových kategoriích. Trendy z posledních let naznačují nárůst míry prevalence 

hraní hazardních her v posledních 12 měsících (i v posledních 30 dnech) napříč věkovými skupinami. 

K výraznému nárůstu došlo především v případě hraní on-line hazardních her. Současně se zvyšuje 

i počet osob hrajících více typů hazardních her. 

Na rizikovost on-line hraní mladých mužů se zaměřila studie využívající data ze tří průzkumů 

provedených v předchozích letech, a to Národního výzkumu užívání návykových látek 2012, 

Výzkumu názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života 

2013 a studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2013 – blíže viz SZH. Výsledky analýzy naznačují, že mladí 

muži jsou zvláště ohrožení hraním na internetu, neboť vyhledávají anonymní prostředí a jsou 

náchylnější k nadměrným sázkám v důsledku ztráty přehledu o čase během hraní (Ejova, 2015). 
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graf 3-6: Prevalence hazardního hraní v posledních 12 měsících (bez loterií) – srovnání studií realizovaných 

v l. 2012–2014, v % 

 

Pozn.: Národní výzkum 2012 byl proveden ve věkové skupině 15–64 let. 

Zdroj: SC&C (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and INRES-SONES (2013b), Národní 

monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and ppm factum research (2013), Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research 

(2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b), Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and ppm factum research (2015a) 
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3.3 Míra a vzorce hazardního hraní mezi 

dětmi a mládeží 

3.3.1 Národní průzkumy hazardního hraní mezi dětmi a mládeží 

Dílčí informace o výskytu hraní hazardních her ve školní populaci jsou k dispozici z Evropské školní 

studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Studie v pravidelných 4letých intervalech již od r. 1995 

obsahuje otázku, která mezi šestnáctiletými studenty zjišťuje zkušenosti s hraním na „výherních 

automatech“ a obvyklou frekvenci hraní. Poslední, pátá vlna studie byla realizována v r. 2011 

(Csémy and Chomynová, 2012) – výsledky jsou uvedeny v SZH. 

V r. 2015 bude realizována 6. vlna studie ESPAD se zařazením speciálního modulu zaměřeného na 

hraní hazardních her. Kromě hraní na „výherních automatech“ bude ve studii ESPAD sledováno 

hraní hazardních her na internetu a dále bude v horizontu posledních 12 měsíců zjišťována 

frekvence hraní, čas strávený hraním v typický den a frekvence hraní delšího než 2 hodiny při jedné 

příležitosti. Součástí dotazníku bude také dvoupoložková Lie/bet škála zaměřená na identifikaci 

problémového hráčství. 

Za r. 2014 jsou k dispozici údaje o hazardním hraní ve věkové skupině 15–17 let z modulů, které 

NMS zařazuje do omnibusových průzkumů Prevalence užívání drog v populaci ČR agentury ppm 

factum research a Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví 

a k problematice zdraví agentury INRES-SONES (Výzkum občanů 2014) – blíže viz kapitolu Míra a 

vzorce hazardního hraní v obecné populaci, str. 65. 

V rámci průzkumu Prevalence užívání drog v populaci ČR se z celkového počtu 1020 respondentů 

účastnilo 31 nezletilých ve věku 15–17 let, z nich hraní hazardní hry bez loterií někdy v životě 

i v posledních 12 měsících uvedli 3 respondenti (10 %), v posledních 30 dnech nehrál nikdo. 

Z těchto 3 respondentů hráli 2 kurzové sázky, 2 on-line hry a 1 respondent EHZ nebo hry v kasinu. 

Ve Výzkumu občanů 2014 bylo z celkových 1810 respondentů 29 nezletilých. Z nich 11 mělo 

celoživotní zkušenost s hraním hazardních her (38 %), 5 z nich (17 %) mělo zkušenost s číselnými 

loteriemi či stíracími losy, z toho jeden v posledních 30 dnech. V posledních 12 měsících hrálo on-

line hry 6 respondentů, z toho poker či jiné karetní hry na internetu hráli 4 mladiství (14 %). 

V posledních 30 dnech kromě 2 respondentů, kteří hráli on-line poker, nehrál žádný respondent 

žádnou on-line hazardní hru. V posledních 12 měsících nehrál nikdo z nezletilých na EHZ ani 

v kasinu. Sázení v sázkové kanceláři uvedl jeden respondent v posledních 12 měsících a jeden 

v posledních 30 dnech. Kurzových sázek se v posledním roce účastnili 4 mladiství. 

3.3.2 Lokální průzkumy hraní mezi dětmi a mládeží 

V posledních letech bylo v různých regionech ČR provedeno několik lokálních šetření realizovaných 

v rámci studentských závěrečných prací. Je potřeba vzít v úvahu jejich omezenou validitu dat 

způsobenou nereprezentativností populačních výběrů a různou metodologickou kvalitou prací. 

Poprocká (2013) realizovala průzkum mezi studenty středních škol a středních odborných učilišť ve 

Středočeském kraji na vzorku 131 osob (59 chlapců a 72 dívek) ve věku 15–18 let (průměr 

16,5 roku). Hraní hazardních her uvedlo 25 % chlapců a 24 % dívek, nejčastěji šlo o karetní hry 

(včetně pravděpodobně neorganizovaných), dále „automaty“ (EHZ) a loterie. Hraní EHZ více než 

jednou v životě uvedlo 27 % chlapců a 15 % dívek. Časté hraní na EHZ uvedla 3 % chlapců a žádná 

dívka. Respondenti byli dotazováni mimo jiné na hráčský omyl o předvídatelnosti výhry a kontrole 

přístroje.
61

 Že lze výhru rozhodně, resp. spíše předvídat se domnívalo 9 %, resp. 21 % dotázaných, 

celkem tedy až 30 % respondentů. To naznačuje, že populace dospívajících podléhá mylným 

představám o principech a průběhu hazardních her. 

                                                      

61
 Otázka zněla, zda se dají „hrací automaty obelhat“ nebo zda lze „vypočítat, kdy padne výhra“. 
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K dispozici jsou rovněž výsledky dotazníkových šetření dvou prací studentů Západočeské univerzity 

v Plzni, které byly prováděny pomocí dvou verzí dotazníku zvlášť pro skupinu dětí ve věku 10–13 let 

a 13–18 let a obě používaly stejně formulované otázky na hazardní hraní (Řachová, 2011, Melková, 

2012). První z nich byla realizována na souboru 603 žáků z celé ČR v r. 2011, druhá na souboru 

326 žáků z Plzně v r. 2012. Výsledky pro vybrané typy hazardních her shrnuje tabulka 3-6. Kromě 

organizovaného hazardního hraní se v šetřeních zjišťovaly zkušenosti i s neorganizovanými 

hazardními a dovednostními hrami (např. čára, šipky), je proto potřeba výsledky pro hazardní hry 

vnímat v tomto kontextu. 

tabulka 3-6: Celoživotní prevalence zkušeností s hraním hazardních her mezi žáky ve věku 10–18 let v ČR 

v r. 2011 a v Plzni v r. 2012, v % 

Typ hazardní hry 

ČR 2011 Plzeň 2012 

10–13 let 13–18 let 10–13 let 13–18 let 

(n=306) (n=297) (n=159) (n=167) 

EHZ 1,0 3,4 2,5 14,4 

Sportovní sázky 1,0 5,4 5,0 22,8 

Číselné loterie 0,7 2,7 3,8 7,8 

Stírací losy 5,2 5,7 8,2 0,0 

Internetové hraní 1,0 2,7 2,5 5,4 

Zdroje: Řachová (2011), Melková (2012) 

Na základních školách v Bílovicích ve Zlínském kraji byl v r. 2010 proveden průzkum na souboru 

101 žáků 8. a 9. tříd (54 chlapců a 47 dívek) ve věku 14–16 let (Zembolová, 2011). Kromě 

organizovaného sázení byly zjišťovány i zkušenosti s neorganizovanou hrou pro peníze (např. hraní 

karet, kuželky, střelba). Zkušenost se sportovními sázkami mělo 27 %, s hrou na EHZ 12 % a s hrou 

v kasinu 1 % respondentů. Bylo vyhodnocováno rovněž problémové hraní pomocí nástroje SOGS 

(Lesieur and Blume, 1987). V riziku patologického hráčství podle SOGS (5 a více bodů) bylo podle 

vlastních odpovědí až 20 % dětí, což je potřeba hodnotit velmi opatrně – jak sama autorka 

připouští, respondenti možná „neuváděli pravdivé informace“ či „opisovali od souseda“. 

Navrátilová (2011) provedla v r. 2010 dotazníkové šetření mezi klienty nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež
62

 v Olomouci. Použila přitom také 3 otázky
63

 z nástroje na screening problémového 

hráčství SOGS – blíže viz úvod do kapitoly Problémové hráčství, str. 79. Vlastní soubor tvořilo 

70 klientů (37 chlapců a 33 dívek) ve věku 10–21 let (celkový počet klientů zařízení v r. 2010 byl 

205). Nejčastěji hranými hazardními hrami mezi klienty byla EHZ – 33 % s nimi mělo zkušenost 

alespoň jednou v životě (41 % chlapců a 24 % dívek). Se sportovními sázkami mělo zkušenost 30 % 

respondentů (38 % chlapců a 21 % dívek). Na jednu ze tří otázek na problémové hraní odpovědělo 

kladně 50 % respondentů, na 2 otázky 16 % a na všechny 3 otázky 3 % respondentů (absolutně 

2 respondenti). 

3.4 Hazardní hraní v dalších specifických 

populacích 

3.4.1 Hazardní hraní mezi vězni 

V r. 2014 realizovalo NMS ve spolupráci s Generálním ředitelstvím VSČR a agenturou ppm factum 

research třetí vlnu Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Studie probíhá ve dvouletých intervalech. V r. 2014 tvořilo výběrový soubor 2100 osob ve 

                                                      

62
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je ambulantní centrum pro rizikové, neorganizované děti a mládež ohrožené 

sociálně negativními jevy a sociálním vyloučením nebo s vyhraněným životním stylem neakceptovaným většinovou 

společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu je nabídka volnočasových aktivit, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, sociální práce, zprostředkování kontaktu s dalšími službami. V ČR je v současnosti na 200 takových 

programů – blíže viz http://www.streetwork.cz/. 
63

 Otázky č. 10: Když hraješ, jak často se vracíš zpátky druhý den, abys nazpět vyhrál(a) peníze, které jsi prohrál(a)?, č. 11: 

Hrál(a) jsi někdy déle, než jsi chtěl(a)?, č. 12: Měl(a) jsi někdy pocit, že ti hra působí problémy? 

http://www.streetwork.cz/
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výkonu trestu odnětí svobody náhodně vybraných z celkového počtu 16 167 osob. Dotazník 

vyplnilo 1751 respondentů (1592 mužů a 130 žen, 29 osob neuvedlo pohlaví), míra respondence 

činila 83 %.  

Do výběru byly zahrnuty všechny osoby, které k datu výběru vykonávaly trest odnětí svobody 

v některé z 36 věznic. Sběr dat probíhal prostřednictvím dotazníku, který obsahoval 26 otázek 

rozdělených do 9 tematických okruhů (demografické charakteristiky, kriminální kariéra, zkušenosti 

s různými drogami, užívání steroidů, dostupnost drog ve vězení, užívání drog ve vězení, rizikové 

chování, hraní hazardních her a dostupnost adiktologických služeb). Modul otázek zaměřených na 

hraní hazardních her byl do dotazníku přidán v r. 2012 a mapuje období před nástupem stávajícího 

výkonu trestu odnětí svobody. Zjišťovány byly zkušenosti s jednotlivými typy hazardních her ve 

třech časových horizontech – v celém životě, v posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech, 

léčbu v souvislosti s hraním hazardních her, kriminalitu v důsledku hraní hazardních her a míru rizika 

problémového hráčství. Administrace dotazníku probíhala skupinově za asistence proškoleného 

administrátora a přítomnosti pověřeného zástupce věznice. 

Některou z hazardních her hrálo alespoň jednou v životě 67 % respondentů (68 % mužů a 60 % 

žen). Nejčastěji šlo o hraní na EHZ (56 %), účast na loteriích (45 %) a kurzové sázky (38 %). Některou 

z hazardních her vyjma číselných loterií hrálo někdy v životě 63 % (64 % mužů a 52 % žen). 

V posledních 12 měsících před nástupem stávajícího výkonu trestu odnětí svobody mělo zkušenost 

s hraním hazardních her 41 % dotázaných (shodně 41 % mužů i žen), hazardní hry vyjma číselných 

loterií hrálo 38 % dotázaných (38 % mužů a 36 % žen). Jednoznačně nejvyšší podíl dotázaných jak 

mezi muži, tak mezi ženami hrál v posledních 12 měsících na EHZ (32 % mužů a 33 % žen). 

V průběhu 30 dnů před nástupem stávajícího výkonu trestu odnětí svobody hrálo hazardní hry 24 % 

dotázaných vězňů (23 % mužů a 26 % žen). Muži měli celoživotně více zkušeností s hraním všech 

sledovaných typů hazardních her, pokud však jde o období bezprostředně před nástupem 

stávajícího výkonu trestu odnětí svobody (prevalence v posledních 30 dnech), byla míra zkušeností 

mezi ženami vyšší – viz tabulka 3-7 a tabulka 3-8. 

Zkušenosti vězňů s hraním hazardních her jsou ve srovnání s obecnou populací nadprůměrné, 

zejména se to týká EHZ. Naopak, míra hraní loterií je ve vězeňské populaci nižší. Ve srovnání 

s r. 2012 zůstala prevalence hraní hazardních her na stejné úrovni s výjimkou hraní na EHZ, kde 

došlo k mírnému nárůstu – tabulka 3-9. 

tabulka 3-7: Zkušenosti s hraním hazardních her v populaci vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014, v % 

Typ hazardní hry n* 
Někdy 

v životě 

V posledních 

12 měsících 

V posledních 

30 dnech 

Nikdy 

nehrál/a 

Jakákoliv hazardní hra 1 491 67,4 41,0 23,6 32,6 

Jakákoliv hazardní hra bez loterie 1 481 63,1 38,0 23,2 36,9 

EHZ 1 477 55,5 32,1 19,0 44,5 

Hazardní hry hrané v kasinu 1 360 27,9 12,3 6,8 72,1 

Karetní turnaje mimo objekt 

kasina 1 334 23,5 12,2 6,1 76,5 

Kurzové sázky 1 372 37,8 19,1 10,1 62,2 

Online hazardní hry 1 350 32,2 17,9 9,3 67,8 

Číselné a okamžité loterie 1 369 45,1 20,2 7,7 54,9 

Pozn.: * 1592 mužů, 130 žen, 29 osob neuvedlo pohlaví 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 
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tabulka 3-8: Zkušenosti s hraním hazardních her v populaci vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014 

podle pohlaví, v % 

Typ hazardní hry 
n* 

Někdy 

v životě 

V posledních 

12 měsících 

V posledních 

30 dnech 

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Jakákoliv hazardní hra 1 354 121 68,1 60,3 41,0 41,3 23,3 25,6 

Jakákoliv hazardní hra bez loterie 1 345 121 64,2 52,1 38,3 35,5 22,9 24,8 

EHZ 1 343 119 56,4 44,5 32,0 32,8 18,5 23,5 

Hazardní hry hrané v kasinu 1 229 117 29,0 15,4 12,6 7,7 6,6 7,7 

Karetní turnaje mimo objekt kasina 1 210 112 25,0 6,3 13,1 2,7 6,4 2,7 

Kurzové sázky 1 242 117 39,4 20,5 20,0 9,4 10,4 6,8 

Online hazardní hry 1 221 115 33,4 17,4 18,5 10,4 9,3 7,0 

Číselné a okamžité loterie 1 239 116 45,6 40,5 20,2 20,7 7,4 10,3 

Pozn.: * 1592 mužů, 130 žen, 29 osob neuvedlo pohlaví 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 

tabulka 3-9: Srovnání zkušenosti s hraním hazardních her v populaci vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody 

v posledních 12 měsících v l. 2012 a 2014, v % 

Typ hazardní hry 

2012* 

(N=970) 

2014 

(N=1 040) 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Jakákoliv hazardní hra 839 34,0 919 36,0 

Jakákoliv hazardní hra bez loterie 832 32,7 913 32,1 

EHZ 819 25,6 910 29,3 

Hazardní hry hrané v kasinu 747 7,7 872 6,6 

Karetní turnaje mimo objekt kasina 736 7,5 861 5,2 

Kurzové sázky 747 12,2 869 12,5 

Online hazardní hry 750 11,8 866 12,4 

Číselné a okamžité loterie 766 18,6 874 13,7 

Pozn.: * adjustováno na strukturu obecné populace podle pohlaví a věku v r. 2012, resp. 2013 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 

3.4.2 Hráči pokeru 

Novotný (2012) provedl dotazníkový průzkum mezi 50 hráči pokeru staršími 18 let obou pohlaví 

v kasinu v Plzni. Jako koníček vnímalo své hraní 96 % respondentů, 34 % připustilo finanční 

motivaci. S hraním pokeru on-line mělo zkušenost 72 % respondentů, 42 % hrálo on-line jednou 

týdně a častěji. Na EHZ hrálo pravidelně 58 % hráčů živého pokeru, 32 % hráčů se přitom 

zaměřovalo na VLT s pokerovými hrami. Výsledky naznačují, že mezi hráči je rozšířeno také hraní 

jiných než primárních her a že hraní on-line je časté i mezi hráči, kteří hrají především v kamenných 

provozovnách (je potřeba vzít v úvahu, že průzkum se specificky zaměřil na poker).
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4 Problémové hráčství 

4.1 Úvod 
Hazardní hraní je potřeba vnímat ve spojitém kontinuu od rekreačního po patologické, přičemž 

rozdíl mezi problémovým a rekreačním hraním je pouze v jeho intenzitě (problémoví hráči hrají 

častěji, déle, utrácejí více) a neexistuje žádné podstatné kvalitativní kritérium, které by odlišovalo 

problémové od neproblémových hráčů (Shaffer, 2014). 

Poslední revize Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-5) 

používá pro problémové formy hazardního hraní termín hráčská porucha (gambling disorder nebo 

disordered gambling). Dosud používanými pojmy byly nadměrné hraní, nezodpovědné hráčství, 

škodlivé hraní, nutkavé nebo kompulzivní hráčství, problémové hraní, závislost na hazardní hře 

nebo patologické hráčství apod., které se navzájem překrývají, mohou se lišit v důrazu na určitý 

aspekt fenoménu hraní a mohou také odrážet různou míru či stupeň rozvoje problémového hraní 

(Abbott et al., 2013, Vacek, 2014, Williams et al., 2012b). V této zprávě se používají termíny 

problémové, případně patologické hráčství pro velmi závažné formy hráčské poruchy.  

Patologické hráčství bylo v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) nebo DSM-IV 

zařazeno mezi poruchy impulzivity a ovládání. Oproti DSM-IV došlo v DSM-5 tedy ke změně názvu 

na „hráčská porucha“ a k zařazení hráčské poruchy do společné skupiny „látkové a další návykové 

poruchy“, což reflektuje řadu společných rysů těchto poruch včetně neurobiologických. Kromě toho 

došlo ke snížení počtu kritérií z 10 na 9 (bylo vypuštěno to, které se týkalo „páchání nelegálních 

činů“) a minimální počet kritérií nutných k diagnóze hráčské poruchy (patologického hráčství) se 

snížil z 5 na 4 (přitom 4–5 je označováno jako mírná, 6–7 jako střední, 8–9 jako závažná porucha). 

Hazardní hráčství naplňující 2 až 3 kritéria je označováno jako „v riziku“ (American Psychiatric 

Association, 2013b, American Psychiatric Association, 2013a, Reilly and Smith, 2013). Kritéria podle 

DSM-5 se týkají posledních 12 měsíců a jsou jimi: 

1. Potřeba hrát se stále vyššími částkami peněz, aby bylo dosaženo žádoucího vzrušení. 

2. Neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní. 

3. Opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo se vzdát hraní. 

4. Zaujetí hráčstvím (např. snaha o znovuprožití minulých hráčských zkušeností, následků hazardu 

nebo plánování nového hazardu či přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na hraní). 

5. K hraní dochází často při pocitu bezmoci, viny, úzkosti, deprese. 

6. Po prohře peněz často snaha je druhý den hraním získat zpět („dohánění ztrát“). 

7. Lhaní s úmyslem zastřít rozsah svého hráčství. 

8. Ohrožení nebo ztráta významných vztahů, práce nebo příležitosti ke vzdělání a kariéře kvůli 

hráčství. 

9. Spoléhání na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou finanční situaci způsobenou 

hráčstvím. 

Ukazuje se však, že změna DSM v počtu a skladbě kritérií může vést k rozdílům v míře identifikace 

problémového a patologického hráčství v populaci. Zatímco u žen se zdají rozdíly nevýznamné, 

u mužů mohou zvýšit prevalenci osob klasifikovaných jako problémoví hráči přibližně o čtvrtinu 

(Temcheff et al., 2011). 

Pravděpodobnost, že bude jedinec vyhledávat hazardní hru, případně že se u něj vyvine 

problémové hráčství, je dána řadou faktorů na individuální, interpersonální a společenské úrovni 

a působením okolí včetně příležitosti k hazardní hře (Johansson et al., 2009, Williams et al., 2012b, 

Abbott et al., 2013, Vacek, 2014). 

Silným prediktorem je např. pohlaví, neboť mezi muži se problémové hráčství vyskytuje více než 

mezi ženami. Avšak v některých zemích dochází k nárůstu problémového hráčství mezi ženami, což 
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souvisí především se zvýšenou dostupností EHZ (Volberg and Williams, 2014). Existují také profesní 

skupiny ve vyšším riziku rozvoje problémového a patologického hráčství – ve vyšším riziku jsou 

např. osoby, které pracují v herním průmyslu, osoby s volnou pracovní dobou, nízkým dohledem 

a značnou disponibilní hotovostí; sportovní sázení je vyšší mezi sportovci nebo sportovními 

fanoušky (Abbott et al., 2013, Nelson et al., 2007). 

Richard and Humphrey (2014) definují „hráčskou závislost“ jako vysoce interaktivní vztah mezi 

jednotlivcem a posilujícími faktory a událostmi, ke kterým při hraní dochází. Rizikovost jednotlivých 

typů her, resp. jejich „závislostní potenciál“ je podmíněn mírou, s jakou poskytují impulzy 

podmiňující hráčské chování. Tyto tzv. strukturní charakteristiky her jsou popsány v úvodu do 

kapitoly Trh s hazardními hrami, str. 33. 

Problémové hráče lze rozdělit to následujících tří podtypů (Blaszczynski and Nower, 2002, Richard 

and Humphrey, 2014): 

1. Emočně zranitelní hráči, kteří pomocí hraní dosahují zmírnění preexistující úzkosti, deprese, 

neschopnosti řešit nepříznivé životní zkušenosti a situace. 

2. Impulzivní hráči, pro které je hraní zdrojem uspokojení potřeb plynoucích z jejich impulzivní 

osobnosti, důsledkem nízké tolerance k nudě a vzorec jejich chování lze označit jako 

vyhledávání nových zážitků (sensation seeking, novelty seeking). 

3. Hráči, kteří nemají preexistující sklon k impulzivitě nebo jinou psychopatologii, u kterých je 

hraní naučeným podmíněným chováním a u kterých se na hraní vyvinul návyk. Velmi často se 

u nich vyskytují kognitivní distorze a tzv. dohánění ztrát. 

Tzv. kognitivní distorze jsou mylné představy a předpoklady týkající se hazardního hraní 

(pověrčivost, iluze kontroly, iluze souvislostí, antropomorfismus, selektivní paměť, racionalizace 

proher atd.), kvůli kterým hráči věří, že dokáží vysvětlit, kontrolovat nebo předpovídat průběh 

a výsledek hry (Toneatto et al., 1997, Johansson et al., 2009). 

Tzv. dohánění ztrát je typický vzorec chování hráčů, kdy v zájmu minimalizace prohry dochází 

k dalšímu riskování a prohlubování finanční ztráty. Je to dáno tím, že lidé obecně mají tendenci 

psychologicky přisuzovat větší hodnotu ztrátám než ziskům – v zájmu minimalizace ztráty riskují 

hráči další a vyšší prohry (Tversky and Kahneman, 1986). 

Finanční ztráty a zadluženost jsou významným faktorem podmiňujícím závažnost problémového 

hráčství zvyšujícím výskyt ostatních negativních dopadů patologického hráčství. Zadluženost je 

významným motivem sebevražd hráčů, má negativní vliv na zdravotní a sociální situaci hráčů 

a jejich rodin a bývá pravidelně příčinou pokračování a relapsu hraní (Ladouceur, 2004, Downs and 

Woolrych, 2010). 

Mezi časté zdravotní komplikace spojené s patologickým hráčstvím patří psychiatrická komorbidita, 

zejména užívání a závislost na návykových látkách, poruchy nálady, neurotické a psychosomatické 

poruchy, v menší míře psychotické poruchy nebo poruchy příjmu potravy. Velmi časté jsou 

u patologických hráčů sebevražedné představy, tendence a pokusy, které mají svůj původ ve 

vnímání situace (zejména v souvislosti se zadlužením) jako bezvýchodné (Crockford and el-Guebaly, 

1998, Ledgerwood and Petry, 2004, Petry et al., 2005, Ferentzy et al., 2013, Petry, 2007, Williams et 

al., 2012b, Abbott et al., 2013, 2014). 

Pro screening a diagnostiku problémového a patologického hráčství se používá řada standardních 

nástrojů (některé z nich mají verzi pro adolescenty). Nejčastěji používanými jsou SOGS-R, 

tj. revidovaný South Oaks Gambling Screen (Lesieur and Blume, 1987, Lesieur and Blume, 1993), 

DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) a Canadian Problem Gambling Index (CPGI), 

resp. jeho zkrácená verze PGSI – Problem Gambling Severity Index (Ferris and Wynne, 2001). Za 

velmi kvalitní nástroj s vysokou senzitivitou i specificitou je považována dvoupoložková škála 

Lie/bet (Johnson et al., 1997). Existuje dokonce i jednopoložkový nástroj (The One-Item Screen for 

Problem Gambling), který zahrnuje jen jednu otázku „Měl/a jste někdy problémy s vaším hraním?“ 

(Thomas et al., 2008), který má však nízkou senzitivitu, tj. vysokou pravděpodobnost falešně 

negativních výsledků, kdy problémoví hráči zůstávají neodhaleni (Stinchfield, 2014). 
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Použití různých screeningových nástrojů vede k mírně odlišným odhadům míry prevalence 

problémového hraní  (Stucki and Rihs-Middel, 2007) – vážený průměr prevalence problémového 

a patologického hráčství (dohromady) pro SOGS byl 3,0% (problémové hráčství 1,2 %, patologické 

hráčství 1,8 %), pro CPGI 3,3 % (2,4 % a 0,8 %) a pro DSM-IV 3,1 %  (1,9 % a 1,2 %). 

Míry prevalence v dospělé populaci se celosvětově pohybují v rozmezí 0,1–4,5 % pro problémové 

hráčství a 0,02–2,0 % pro patologické hráčství. Srovnatelnost odhadů mezi různými studiemi 

a zeměmi je omezená vzhledem k rozdílům v metodologii studií, ve výběrových postupech, ve 

sběru dat, v kritériích pro zařazení do studie, v referenčních obdobích pro zjišťování míry 

prevalence, v použitých nástrojích a v hraničních skóre pro problémové nebo patologické hráčství 

u stejných nástrojů (Stucki and Rihs-Middel, 2007, Griffiths, 2009, Sassen et al., 2011, Williams et al., 

2012a). Griffiths (2009) ve svém evropském přehledu uvádí hodnoty pro patologické hráčství 

v rozmezí 0,1−0,6 %, pro problémové hraní (včetně patologického) 0,5–2 %, v některých zemích 

(např. Estonsko, Finsko, Švýcarsko) nad 3 %. Hráči na EHZ tvoří významnou nebo převažující část 

problémových hráčů v řadě evropských zemí, což souvisí s nepříznivými strukturními 

charakteristikami EHZ – blíže viz úvod do kapitoly Trh s hazardními hrami, str. 33.  

Z výsledků SZH je zřejmé, že podíl osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních her dosahuje v ČR 

přibližně 5,0 % dospělé populace, z toho problémové hráčství se týká přibližně 2 % a patologické 

hráčství 0,5−1 % dospělé populace, tj. až 80 tis. osob., především mladých mužů ve věku kolem 30–

35 let. Hráči na EHZ tvoří zdaleka nejvyšší podíl patologických hráčů v léčbě, ve vysokém riziku se 

nacházejí také on-line hráči. Problémoví hráči v ČR mají vyšší míru psychiatrické komorbidity 

(včetně problémů s návykovými látkami), vyšší riziko úmrtí než obecná populace (přibližně 2krát), 

především riziko sebevraždy (přibližně 7krát). 

Celková uváděná výše aktuálního dluhu léčených patologických hráčů je v průměru 1–3 mil. Kč, výše 

částek je vzhledem k dopadům na jednotlivé hráče a jejich rodinu relativní. Typické schéma 

finančních ztrát a zadlužení u patologických hráčů je v ČR následující: ztráta osobních prostředků 

a úspor, dále rodinných financí a majetku, posléze bankovní a spotřebitelské půjčky, půjčky 

z nebankovního sektoru a v krajním případě páchání trestné činnosti, především krádeží, podvodů, 

zpronevěry (třetina patologických hráčů v léčbě se dopustila krádeže, 23 % zpronevěry 

a 8 % loupeže). 

4.2 Odhady míry problémového hráčství 

4.2.1 Výzkum občanů 2013 

V r. 2014 NMS opět zařadilo téma hazardního hraní do omnibusového šetření Výzkum názorů 

a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví realizovaného 

agenturou INRES-SONES na vzorku 1810 osob ve věku 15 a více let – blíže viz kapitolu Výzkum 

názorů a postojů občanů České republiky, str. 68. Kromě dalších otázek na zkušenosti s hazardním 

hraním byl do modulu zařazen také dvoupoložkový Lie/bet screeningový dotazník na problémové 

hráčství (Johnson et al., 1997), obsahující otázky: 

 Musel/a jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro vás důležití, o tom, jak moc hrajete? 

 Cítil/a jste někdy potřebu hrát za více a více peněz? 

Možné odpovědi na obě otázky jsou „ano“ (1 bod) a „ne“ (0 bodů), výsledné Lie/bet skóre vzniklé 

jejich součtem tak může nabývat hodnoty až 2 body, přičemž alespoň 1 pozitivní odpověď indikuje 

riziko problémového hráčství. 

V pásmu problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) se v r. 2014 nacházelo celkem 4,9 % 

(95% CI: 3,9–5,9) české dospělé populace ve věku 15 a více let, z toho 7,4 % mužů a 2,6 % žen, což 

po přepočtu představuje přibližně 440 tis. osob, z toho 320 tis. mužů a 120 tis. žen. Ve skupině 

mladých dospělých (15–34 let) je v riziku problémového hráčství 5,3 % osob (140 tis.). V pásmu 

vysokého rizika (2 body v Lie/bet) se nacházelo 1,4 % (125 tis.) dospělých osob. 
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Ve srovnání s odhady z r. 2013 nejsou změny vzhledem k šířce intervalů spolehlivosti odhadů 

statisticky významné – tabulka 4-1. 

tabulka 4-1: Odhady problémového hráčství v populaci ČR z Výzkumu občanů 2013 a 2014 

Lie/bet skóre 

Muži Ženy 

Mladí 

dospělí 

(15–34 let) 

Celkem 15 a více let 

(N=1 810) 

Střední 

odhad 

Střední 

odhad 

Střední 

odhad 

Střední 

odhad 

95% CI 

dolní mez 

95% CI 

horní mez 

2013 

Podíl hráčů hazardních her celkem v posledních 12 měsících v riziku (%) 

V riziku 8,0 1,6 6,8 4,7 3,7 5,7 

 z toho 1 bod 5,4 1,0 4,5 3,1 2,3 3,9 

 z toho 2 body 2,6 0,7 2,3 1,6 1,0 2,2 

Extrapolace na celou populaci ČR – odhad počtu problémových hráčů 

V riziku 349 000 73 000 180 000 420 000 331 000 510 000 

 z toho 1 bod 235 000 46 000 119 000 277 000 206 000 349 000 

 z toho 2 body 113 000 32 000 61 000 143 000 89 000 197 000 

       

2014 

Podíl hráčů hazardních her celkem v posledních 12 měsících v riziku (%) 

V riziku 7,4 2,6 5,3 4,9 3,9 5,9 

 z toho 1 bod 5,3 1,8 4,3 3,5 2,7 4,4 

 z toho 2 body 2,0 0,8 0,9 1,4 0,8 1,9 

Extrapolace na celou populaci ČR – odhad počtu problémových hráčů 

V riziku 322 000 119 000 140 000 438 000 349 000 528 000 

 z toho 1 bod 231 000 83 000 114 000 313 000 241 000 393 000 

 z toho 2 body 87 000 37 000 24 000 125 000 72 000 170 000 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

Nejvyšší podíl osob v riziku problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) vykazuje věková 

skupina 15–24 let (7,4 % z celé populace a 18,1 % z těch, co hráli hazardní hru v posledních 

12 měsících). Tato skupina má přitom vzhledem ke svému věku a délce hráčské kariéry nejnižší 

podíl osob ve vysokém riziku (2 body) problémového hráčství (0,4 % z celé populace a 1,1 % mezi 

hráči). Oproti tomu ve skupině 35–44 let je poměrně nejvíce hráčů ve vysokém riziku (2,8 % v celé 

populaci a 7,2 % mezi hráči) – graf 4-1 a graf 4-2. 

Celkem bylo v souboru 89 problémových hráčů (alespoň 1 bod v Lie/bet). Přibližně čtvrtinu (27,0 %) 

z nich tvořily ženy a podíl jednotlivých věkových skupin byl poměrně rovnoměrný s nejvyšším 

podílem věkové skupiny 35–44 let – graf 4-3. 

graf 4-1: Odhady problémového hráčství v populaci ČR z Výzkumu občanů 2014 podle věkových skupin, v % 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 
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graf 4-2: Odhady problémového hráčství mezi hráči v posledních 12 měsících z Výzkumu občanů 2014 podle 

věkových skupin, v % 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

graf 4-3: Struktura problémových hráčů (alespoň 1 bod v Lie/bet) podle pohlaví a věku (N = 89), v %  

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

Nejvyšší míru rizika uvádějí hráči EHZ (v riziku jich je celkem 43 %) a kurzových sázek (27 %) – graf 

4-4. Podrobné údaje o prevalenci hraní jednotlivých typů her mezi hráči, kteří vykazují riziko 

spojené s hazardním hraním (celkem 89 hráčů s alespoň jedním bodem v Lie/bet) uvádí tabulka 4-2. 

graf 4-4: Odhady problémového hráčství mezi hráči v posledních 12 měsících z Výzkumu občanů 2014 podle 

kategorií her, v % 

 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 
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tabulka 4-2: Hraní her mezi hráči v riziku (alespoň 1 bod v Lie/bet) v posledních 12 měsících (N = 89) 

Typ her Počet hráčů Podíl (%) 

Kamenné provozovny 

EHZ typu automaty (VHP, VLT) 43 48,3 

Jiná EHZ 19 21,3 

Sázkové kanceláře 40 44,9 

Hazardní hry v kasinu 15 16,9 

Karty mimo kasino 25 28,1 

Číselné loterie, stírací losy 65 73,0 

On-line 

Kurzové sázky uzavřené před událostí 30 33,7 

Live sázky 18 20,2 

Poker a další karetní hry 23 25,8 

Kasinové hry 12 13,5 

Hry typu automaty 20 22,5 

Číselné loterie 13 14,6 

Jiné 2 2,2 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b) 

4.2.2 Průzkum mezi lékaři ČR 

V listopadu a prosinci 2014 byl proveden pravidelný omnibusový sociologický průzkum mezi lékaři 

ČR, který provádí agentura INRES-SONES. Z iniciativy NMS byl do průzkumu zařazen modul 

s otázkou na prevalenci problémového hráčství (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

závislosti and INRES-SONES, 2015a). Podobný modul byl zařazen do předchozí vlny stejného 

průzkumu také v r. 2012 – blíže viz SZH. 

V r. 2014 bylo dotazováno celkem 1200 lékařů z celé ČR. Soubor proporcionálně odpovídal 

populaci lékařů ČR podle pohlaví, věku, způsobu výkonu lékařského povolání (soukromí vs. ostatní) 

a krajů. Osloveno bylo 1668 náhodně vybraných lékařů, rozhovor odmítlo poskytnout 468 lékařů 

(28,1 %). Vzhledem k tomu, že na otázky k prevalenci problémových uživatelů drog odpovídali 

pouze lékaři registrující své pacienty pro účely kapitační platby ze zdravotního pojištění, byl počet 

praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost ve vzorku navýšen na přibližně 

dvojnásobek, než jak by odpovídalo jejich reálnému zastoupení v populaci lékařů ČR – do 

průzkumu jich bylo zařazeno celkem 340, resp. 210. 

Lékařům byla položena otázka na počet „patologických hráčů nebo osob se závažnými problémy 

s hraním sázkových (hazardních) her jako jsou automaty, jiné hry v kasinu nebo sázky (včetně 

internetového sázení)“. 

Výsledky byly extrapolovány jednak na celkový počet osob v ČR (údaje za r. 2013), jednak na 

celkový počet praktických lékařů (v r. 2013) a ambulantních pediatrů (v r. 2012) v ČR (Chudobová, 

2014, Marková, 2013). Frekvence problémových uživatelů a hráčů mezi registrovanými osobami 

byla vypočítána jako průměrná frekvence vážená počtem registrovaných pacientů. Odhady pro 

celou ČR za r. 2012 a 2014 ukazuje tabulka 4-3. Odhad počtu patologických hráčů v ČR za r. 2014 

činí 90–110 tis. osob, z toho 11–12 tis. dospívajících. Je patrné, že míra problémového hráčství v ČR 

na základě odhadů praktických lékařů se mezi lety 2012 a 2014 zvýšila. K nárůstu došlo jak mezi 

dospělou populací, tak mezi mládeží. Je však potřeba vzít v úvahu, že prevalenční odhady získané 

prostřednictvím praktických lékařů jsou založeny na kvalifikovaných odhadech jednotlivých lékařů 

a jsou zatíženy poměrně vysokou chybou (viz intervaly spolehlivosti). Lze předpokládat, že 

zintenzivnění odborné i veřejné diskuze na téma negativních dopadů hazardního hraní v ČR, ke 

kterému v posledních letech došlo, vedl ke zvýšené pozornosti a identifikaci těchto problémů také 

mezi klientelou praktických lékařů. 
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tabulka 4-3: Odhady počtu problémových hráčů v ČR z průzkumu mezi lékaři v r. 2012 a 2014 

Odbornost Odhad 
Extrapolace na počet obyvatel Extrapolace na počet lékařů 

2012 2014 2012 2014 

Praktický 

lékař pro 

dospělé 

Střední hodnota 80 471 101 811 72 198 76 468 

95% CI – dolní mez 64 975 82 865 59 158 62 454 

95% CI – horní mez 95 967 120 757 85 239 90 483 

Praktický 

lékař pro děti 

a dorost 

Střední hodnota 8 261 10 828 10 889 11 660 

95% CI – dolní mez 4 753 6 868 6 459 5 926 

95% CI – horní mez 11 769 14 787 15 319 17 394 

Celkem 

Střední hodnota 88 732 112 638 83 088 88 129 

95% CI – dolní mez 69 727 89 733 65 617 68 380 

95% CI – horní mez 107 736 135 544 100 559 107 877 

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti and INRES-SONES (2013a), Národní monitorovací 

středisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015a) 

4.3 Další údaje o výskytu a charakteristikách 

problémových hráčů 

4.3.1 Problémoví hráči v léčbě 

4.3.1.1 Patologičtí hráči v psychiatrické péči 
Informace o psychiatrické léčbě osob léčených pro patologické hráčství (dg. F63.0) jsou uvedeny 

rovněž v kapitole Léčba a další odborné služby, str. 117. 

V l. 2004–2013 bylo v ČR v psychiatrických ambulancích léčeno přibližně 1300−1400 pacientů 

s diagnózou F63.0 (patologické hráčství) ročně, v r. 2013 to bylo 1429 pacientů. Ženy se podílely na 

celkovém počtu ambulantně léčených pacientů s dg. F63.0 v průměru 10 %, v r. 2013 dosáhl jejich 

podíl přibližně 11 %.  

Počet hospitalizací v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních s diagnózou F63.0 

dosahoval v průměru 500−550 hospitalizací ročně, v r. 2013 bylo pro patologické hráčství 

hospitalizováno 546 pacientů. Podíl žen byl mírně nižší než v ambulantní péči (v průměru 8 %), ale 

v posledních letech se postupně zvyšuje na hodnoty kolem 11 %. Během sledovaného období se 

struktura pacientů změnila ve prospěch starších věkových skupin. Nejčetnější je věková skupina 25–

29 let, u které došlo k poklesu podílu z 22 % v r. 2004 na 17 % v r. 2013 − graf 4-5. 

Podle zaměstnání spadalo nejvíce hospitalizovaných do kategorie „nepracující, dítě, studující“ 

(v průměru 48 %), dále „řemeslník a kvalifikovaný dělník“ (17 %) a „provozní pracovník ve službách“ 

(15 %) − graf 4-6. 
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graf 4-5: Počty hospitalizací pro dg. F63.0 podle věkových skupin v l. 2004 a 2013 

 
Zdroj: Nechanská (2015) 

graf 4-6: Podíl hospitalizací s dg. F63.0 v l. 2006−2013 podle zaměstnání, v % 

 

 
Zdroj: Nechanská (2015) 

4.3.1.2 Průzkum mezi problémovými hráči v léčbě 
V rámci výzkumu realizovaného v l. 2012–2013 a zaměřeného na souvislosti patologického hráčství 

se vztahovou vazbou a poruchami osobnosti byl detailně popsán sociodemografický profil 

a průběh hráčské kariéry patologických hráčů v pobytové léčbě v psychiatrických nemocnicích 

Bohnice, Kroměříž a Opava (Maierová et al., 2014a, Maierová et al., 2014b). Polostrukturovaného 

interview se účastnilo 139 pacientů, dotazník SOGS vyplnilo 147 pacientů. Průměrný věk 

respondentů byl 34,6 roku (min. 19, max. 67 let; modus 22 let). Jejich nejvyšší dokončené vzdělání 

bylo: střední škola s maturitou u 44,6 %, střední odborná škola bez maturity u 37,4 %, základní škola 

u 13 %, vysoká škola u 4,3 %, vyšší odborná škola u 0,7 %. Kritériem pro zařazení do studie byla 

skutečnost, že respondent byl v době uskutečnění výzkumu v první fázi léčby patologického 

hráčství.  

V souboru dominovalo hraní na EHZ (138 respondentů), a to nejčastěji v hernách, ve vysoké míře se 

objevily i kurzové sázky – tabulka 4-4. V porovnání s obecnou populací se u hospitalizovaných 

patologických hráčů vyskytovaly různé rizikové faktory (např. zaměstnání s vyšší rizikovostí) či 

psychiatrická komorbidita včetně nadužívání legálních i nelegálních návykových látek – tabulka 4-5. 
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tabulka 4-4: Typy her, kterých se patologičtí hráči v léčbě během svých hráčských kariér účastnili (N = 147) 

Typ hazardní hry 
1x týdně a častěji 

Méně než 

1x týdně 
Nikdy 

Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

EHZ 109 74,1 20 19,7 8 5,4 

Kurzové sázky 44 29,9 55 37,4 47 32,0 

Kasinové hry 36 24,5 50 34,0 60 40,8 

Karetní hry 25 17,0 59 40,1 62 42,2 

Číselné a okamžité loterie 20 13,6 84 57,1 42 28,6 

Bowling, kulečník, střelba, šipky, golf a další 

dovednostní hry o peníze 
16 10,9 49 33,3 81 55,1 

Hraní na burze s cennými papíry nebo na 

trhu s komoditami 
5 3,4 7 4,8 134 91,2 

Kostky, skořápky o peníze 3 2,0 39 26,5 104 70,7 

Dostihové sázky 2 1,4 18 12,2 126 85,7 

Bingo 2 1,4 15 10,2 129 87,8 

Zdroj: Maierová et al. (2014b) 

tabulka 4-5: Užívání návykových látek v souboru patologických hráčů (N = 139) 

Typ návykové 

látky 

Celoživotní prevalence či užívání 

v minulosti 

Pravidelné užívání v současnosti 

(v období bez léčby) 

Věk první 

zkušenosti 

(roky) Počet Podíl (%) Počet Podíl (%) 

Alkohol 139 100,0 117 84,2 15,9 

Tabák 126 90,6 113 81,3 16,9 

Marihuana 73 52,5 26 18,7 18,2 

Pervitin 37 26,6 30 21,6 19,1 

LSD 25 18,0 0 0,0 18,9 

Kokain 12 8,6 0 0,0 20,2 

Extáze 8 5,8 0 0,0 22,6 

Heroin 8 5,8 0 0,0 17,0 

Zdroj: Maierová et al. (2014b) 

Nejvíce respondentů vykonávalo před nástupem do léčby povolání v oblasti řemesel a technických 

oborů (31,3 %) včetně směnného provozu, dále v oblasti zábavy a gastronomie (9,5 %), provozu 

hazardních her, taxislužby (4,1 %, resp. 2,0 %). Další vykonávali povolání se stresovým faktorem, jako 

např. řidiči (8,2 %), profesionální sportovci (6,8 %), ve zdravotnictví (3,4 %). Povolání 

s nepravidelným příjmem mělo 9,5 % respondentů. Celkem 47,6 % respondentů nebylo nikdy bez 

zaměstnání, 46,9 % uvedlo, že někdy v životě bylo nezaměstnaných. Zpronevěru peněz 

v zaměstnání uvedlo 15,0 % respondentů, dalších 27,2 % krádeže, padělání apod. 

Délka hráčské kariéry se pohybovala v rozmezí 0,5–40 let, obvykle začala kolem 20. roku věku hráče 

a mezi první zkušeností s hraním hazardních her a přechodem k pravidelnému hraní téměř 

neexistovala mezifáze. První reálně reflektované vážné problémy způsobené hraním se objevily 

nejčastěji po 6–8 letech (68 % respondentů), avšak do léčby patologičtí hráči nastupují průměrně po 

dalších 4 letech, a to obvykle až v poslední, debaklové fázi svého hraní, kdy čelí vážným důsledkům 

nahromaděným za mnoho let. V souboru dominovali hráči na EHZ. Problémové a patologické hraní 

zasahuje do klíčových oblastí života. Hráči mají vážné rodinné a vztahové problémy, čelí ztrátě 

zaměstnání, mají obrovské finanční dluhy apod. Vyskytuje se u nich psychiatrická komorbidita, jako 

je užívání legálních a nelegálních návykových látek, afektivní poruchy (úzkosti, deprese), vykazují 

fabulace a kognitivní omyly, mají časté sebevražedné myšlenky (68 %) nebo pokusy (24 %), 

i opakované (5 %). V souvislosti s hraním hazardních her se zpronevěry peněz v zaměstnání 

dopustilo 15 % respondentů, dalších 27 % krádeže, padělání apod. Krádež peněz či nedovolené 

půjčení peněz od svých blízkých uvedlo 82 % respondentů, avšak tyto činy vůči blízkým nevnímali 

jako nezákonné. 

Jako impulz ke hře uvedli respondenti nejčastěji peníze (nutkání získat zpět prohrané peníze, vidina 

rychlého zbohatnutí apod.), dále volný čas (nuda, čekání na dopravní prostředek apod.), únik od 

problémů a stresových situací, touhu po vzrušení, užívání alkoholu a nelegálních návykových látek. 
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Pro výběr provozovny uvedli respondenti tato kritéria: příjemné prostředí a atmosféra, příjemná 

a již známá obsluha, anonymita vůči jiným hráčům a vzdálenost od místa bydliště, bonusy zdarma 

ve formě občerstvení, odvoz zdarma, blízkost herny po cestě domů nebo do práce, umístění herny 

a otevírací doba nonstop. 

Většina respondentů uvedla jako nejvyšší částku vloženou do hry během jednoho dne částku vyšší 

než 20 tis. Kč. Průměrná celková částka vložená do hry během hráčské kariéry byla 3,2 mil. Kč 

(max. 60 mil., min. 150 tis. Kč). Průměrná výše dluhů respondentů byla 780 tis. Kč (max. 20 mil., 

min. 725 Kč), 14 respondentů nemělo dluhy hlavně proto, že je za ně uhradili příbuzní. Finanční 

problémy zvyšují riziko relapsu a následné porušení abstinence. 

4.3.2 Problémové hráčství mezi vězni 

V r. 2014 realizovalo NMS ve spolupráci s Generálním ředitelstvím VSČR a agenturou ppm factum 

research třetí vlnu Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Dotazník vyplnilo 1751 respondentů – blíže viz kapitolu Hazardní hraní v dalších 

specifických populacích, str. 75. 

Podle výsledků škály Lie/bet zařazené do dotazníku spadalo 32 % vězňů někdy v životě do 

kategorie rizika problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet), v tom 18 % do vysokého rizika 

(2 body v Lie/bet). Hraní hazardních her s vyloučením číselných loterií během posledních 12 měsíců 

před nástupem výkonu trestu odnětí svobody uvedlo 563 osob, z nich 64 % vykazovalo známky 

rizika rozvoje problémů v souvislosti s hraním hazardních her, v tom 39 % spadalo do kategorie 

vysokého rizika. 

4.3.3 Průzkum mezi zaměstnanci heren 

Na začátku r. 2011 byl proveden dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci heren v Olomouci 

a Šternberku v Olomouckém kraji (Weidlová, 2011). Ve všech hernách převažovali jako hráči muži, 

žen hrálo v hernách „velmi málo“. Nejčastěji byl patologický hráč charakterizován jako „ničím 

výjimečný, mírně ztrhaný muž kolem 30 let, který navštěvuje hernu alespoň 3krát týdně a u hry 

popíjí alkohol a náruživě kouří“. Většina respondentů uvedla, že hráči jsou pověrčiví a že se snaží 

pro hru na EHZ najít herní princip nebo systém. Hlavním důvodem hraní na EHZ jsou podle 

respondentů vidina výhry a prožitek a vzrušení ze hry. 

4.3.4 Kvalitativní výzkumy problémových hráčů 

Na Olomoucku proběhla v r. 2011 studie na souboru 15 hráčů hazardních her rekrutovaných 

metodou sněhové koule, kteří „měli nebo mají opakované zkušenosti s hazardními hrami, prohráli 

větší částky a svůj současný nebo minulý stav považují za nevyhovující“ (Křížek, 2011). Sběr dat 

proběhl pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Typickou „startovací hrou“ bylo EHZ, vyzkoušeli ji 

všichni respondenti, přičemž první zkušenost s hrou o peníze byly u 9 respondentů sázky na 

sportovní výsledky. Za svou primární problémovou hru označilo EHZ 12 respondentů (80 %), z toho 

9 respondentů spíše VHP nebo VLT a 3 elektronickou ruletu, poker byl primární problémovou hrou 

pro 3 respondenty (20 %). Pro některé hráče na EHZ bylo problematické označit konkrétní typ EHZ, 

který preferovali. Za svou hráčskou kariéru respondenti prohráli nejčastěji 50–200 tis. Kč, prohrané 

částky dvou respondentů dosáhly výše kolem 500 tis. Kč a 1 mil. Kč. Ukázalo se, že k prvotnímu 

kontaktu s hazardním hraním došlo vždy v přítomnosti blízkých osob – kamarádů nebo partnerů – 

a prvotní hraní nebylo plánované. Rozvoj patologického hraní trval od první hry řádově měsíce až 

roky, hraní bylo často spojeno s konzumací alkoholu. Respondenti často uváděli, že nevěděli, kde 

hledat odbornou pomoc, a že se často pokoušeli řešit svůj problém svépomocí. 

V r. 2014 byl proveden v rámci diplomové práce kvalitativní výzkum formou strukturovaných 

rozhovorů s 11 problémovými hráči (z toho 2 ženy) ve věku 19–65 let (Ostrovský, 2014). U 6 hráčů 

byly dominantní hazardní hrou EHZ, u 4 hráčů kurzové sázky, pro 1 respondenta byly dominantní 

hry v kasinu. Tři hráči měli duální diagnózu – kromě patologického hráčství i látkovou závislost. Jako 

hlavní důvod hraní bylo kromě možnosti výhry uváděno také naplňování volného času, vzrušení ze 
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hry či příslušnost ke skupině. K rozvoji hazardního hraní přispívaly počáteční výhry, časem však 

rostly ztráty hráčů. Tyto ztráty a s nimi spojené zadlužení přispívaly k intenzitě hraní a v důsledku 

toho k dalšímu růstu zadlužení. Hra začala mít nutkavý charakter, většina hráčů svému chování 

nerozuměla, styděla se za něj a považovala ho za vlastní selhání. Velkou část svého času hráči 

věnovali hře a myšlenkám na hru. Primárním zájmem respondentů bylo vyřešit zadlužení, které 

vzniklo jako důsledek hraní. Respondenti byli přesvědčeni o dočasnosti tohoto stavu a o tom, že 

tento problém vyřeší (výhradně) prostřednictvím velké výhry. Řada z nich hovořila o porušování 

morálních zásad při shánění finančních prostředků na hru. Uváděli lhaní za účelem získání 

prostředků, ve většině případů od blízkých či přátel. Přiznali i krádež peněz blízkým či zpronevěru 

svěřených prostředků. Někteří byli přesvědčeni, že peníze vrátí, jakmile vyhrají v hazardní hře. Často 

respondenti uváděli, že kvůli hraní nebyli schopni ovládat své jednání. Hráčská kariéra byla 

provázena duševním napětím spojeným především s finančními ztrátami a problémy ve vztazích 

s blízkými. Napětí se u hráčů projevovalo i psychosomaticky v podobě nadměrného pocení, 

nespavosti, roztržitosti, nechuti k jídlu či zvracení. Pro zvládání napětí si respondenti vybudovali 

strategie – někteří se s ním vyrovnávali ve společnosti blízkých, jiní užívali alkohol a jiné návykové 

látky; většina hráčů pro redukci napětí však volila opět hazardní hraní. Důležitý byl moment, kdy 

respondenti posoudili svoji situaci jako neúnosnou. Tento moment nastal u většiny respondentů 

a vedl k pokusu o sebevraždu, nástupu do léčby či k přiznání hazardního hraní blízkým a prosbě 

o pomoc. Výsledky týkající se vztahů s blízkými jsou uvedeny v kapitole Souvislost hazardního hraní 

se sociálně negativními jevy na úrovni jednotlivců, str. 93. 

4.3.5 Problémové hráčství mezi krupiéry 

Mezi krupiéry pražských kasin byla provedena dotazníková studie s cílem popsat jejich zkušenosti 

s hazardním hraním a výskyt problémového hráčství (Staněk, 2013), při které autor využil vlastní 

pracovní zkušenosti krupiéra. Rozdáno bylo celkem 120 dotazníků v 22 kasinech, výsledný soubor 

tvořilo 69 krupiérů, z toho 42 mužů a 27 žen (respondence 58 %). Pro screening problémového 

hráčství byl použit nástroj SOGS. Krupiéři, kteří sami hrají hazardní hry méně často než jednou 

týdně, hrají nejčastěji kasinové hry (55 %), loterie (44 %) a karetní hry (42 %). Ti, kteří hrají jednou 

týdně a častěji, nejčastěji sázejí na sportovní výsledky (22 %), hrají karetní hry (20 %) a EHZ (16 %). 

V riziku problémového hráčství se nacházelo 44 % krupiérů (0–4 body v SOGS), dalších 33 % bylo 

v pásmu patologického hráčství (5 a více bodů v SOGS), přičemž vliv sociodemografických 

charakteristik (pohlaví, věku a vzdělání), pracovní historie jako krupiéra nebo vztahu ke svému 

povolání byl slabý nebo statisticky nevýznamný. Míra vnímání vlastního hraní jako problémového 

byla mezi krupiéry mnohem nižší než míra zjištěná pomocí SOGS, což autor vysvětluje možnou 

nepravdivostí odpovědí v SOGS nebo mírnějším náhledem respondentů na vlastní případný 

problém pod vlivem každodenního pracovního styku s hosty, kteří jsou problémovými hráči.
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5 Sociální důsledky a souvislosti 

hazardního hraní 

5.1 Úvod 
Problémové hráčství má širší sociální dopady a souvislosti, mezi něž se řadí především kriminalita, 

prohlubování sociální nerovnosti, nezaměstnanost, trávení volného času a celková kvalita života 

jednotlivců a komunit (Williams et al., 2011). Fatální dopady nemá problémové hraní pouze na 

hráče, ale i na jejich partnery a rodiny, ať už v podobě finančních ztrát a zadluženosti, nebo rozpadu 

vztahů a rodinných systémů (Dickson-Swift et al., 2005).  

Jedním z nejpalčivějších sociálních dopadů hazardního hraní je prohlubování nerovnosti mezi 

bohatými a chudými skupinami obyvatel (Abdel-Ghany and Sharpe, 2001, Beckert and Lutter, 2009). 

Vzhledem k nedostatku jiných příležitostí k trávení volného času existuje vysoká poptávka po 

hazardním hraní u sociálně slabých skupin a v sociálně znevýhodněných oblastech. Nabídka 

hazardního hraní má tendenci se přesouvat do ziskových oblastí, tzn. do socioekonomicky 

znevýhodněných regionů. To vede k regresivním dopadům hazardu, kdy lidé s nízkými příjmy 

utrácejí větší část svého příjmu na hazardní hry než lidé s vysokými příjmy, což dále prohlubuje 

působení nepříznivých socioekonomických faktorů a socioekonomické dopady hazardního hraní 

(Abbott et al., 2013). 

SZH ukázala, že nabídka hazardních her statisticky významně koreluje na úrovni okresů 

s negativními sociodemografickými jevy, jako jsou nezaměstnanost, nízký příjem a úbytek 

obyvatelstva. Na úrovni obcí se souvislost ukazatelů nabídky hazardních her se sociálně negativními 

jevy, jako jsou nezaměstnanost, počet exekucí a poskytnutých dávek mimořádné okamžité pomoci, 

neprokázala. Na úrovni obcí byla zjištěna souvislost provozování hazardních her v hernách s vyšším 

výskytem rušení veřejného pořádku, opilostí a s hraním osob pobírajících sociální dávky. Jako 

převážně negativní byl v obcích hodnocen vliv hazardu na obecní infrastrukturu, turistický ruch, 

úroveň sportovního a kulturního života, vzhled veřejného prostoru, počet obyvatel, kulturní vyžití 

a úroveň trávení volného času. 

Otázka provozování hazardních her na obecní úrovni představovala třecí plochu – názory občanů, 

představitelů obcí a provozovatelů hazardních her byly často rozdílné. Zatímco obyvatelé a většina 

zástupců měst vnímali výskyt heren a hazardních her typu EHZ jako problematický a postradatelný, 

někteří zástupci měst a provozovatelé zdůrazňovali jeho pozitivní dopady, zejména příjem do 

veřejných rozpočtů a pracovní místa vytvářená hazardním průmyslem. 

5.2 Souvislost hazardního hraní se sociálně 

negativními jevy na úrovni komunit 

5.2.1 Hazardní hraní a sociálně vyloučené lokality 

Na přelomu r. 2014 a 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

(ASZ) při Úřadu vlády ČR dotazníkové šetření mezi zástupci ASZ v sociálně vyloučených lokalitách 

(SVL), které se týkalo problematiky hazardu a užívání drog (Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti and Agentura pro sociální začleňování, 2015). Dotazník vyplnilo 21 respondentů 

působících ve 23 obcích či oblastech.
64
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Byla zkoumána míra závažnosti hazardního hraní v porovnání s ostatními problémy v SVL, míra 

výskytu problémů spojených s hazardním hraním a provozováním hazardních her v SVL, způsob 

řešení ze strany obce. 

Respondenti byli dotazováni na počet provozoven s EHZ (herny, kasina, provozovny se zvláštním 

režimem) a na počet sázkových kanceláří v SVL a jejím okolí. Z celkového počtu 21 zástupců ASZ 

jich 19 uvedlo dostupnost provozoven s EHZ v daných SVL a/nebo v jejich blízkosti.
65

 

Co se týče sázkových kanceláří, 11 respondentů neodpovědělo, 2 respondenti uvedli, že sázkové 

kanceláře se v jejich SVL ani v jejich blízkosti nenacházejí. Zbylých 8 respondentů uvedlo, že se 

sázkové kanceláře v jejich SVL či v jejich blízkosti nacházejí. 

Zjišťováno bylo, jak velký problém hazard v SVL představují ve srovnání s ostatními problémy, a to 

na šestibodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje 

velmi závažný problém). Jako nejzávažnější problémy označili zástupci ASZ v daných lokalitách 

nezaměstnanost, zadluženost a nízké vzdělání/kvalifikaci – graf 5-1. 

graf 5-1: Průměrná míra závažnosti výskytu sociálně negativních jevů ve sledovaných SVL 

 
Pozn.: Respondenti odpovídali na 6bodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje 

velmi závažný problém). 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Agentura pro sociální začleňování (2015) 

Hraní hazardních her bylo v průměru vnímáno jako středně závažný problém. Jako velmi závažný 

problém vnímal hazard zástupce ASZ z Ostravy. Jako závažnější problém tento jev hodnotili 

zástupci ASZ ve Štětí, na Tanvaldsku, na Frýdlantsku, v Jaroměři a Chodově. Na rozdíl od 

nezaměstnanosti, zadluženosti či nízkého vzdělání/kvalifikace (kde se hodnoty pohybovaly od 3 do 

5) mělo hodnocení míry problémovosti hraní hazardních her v daných lokalitách velmi široký rozptyl 

(0–5). 

Jako nejzávažnější problém spojený s hraním hazardních her vnímali zástupci ASZ zadluženost 

jednotlivců hrajících hazardní hry a jejich rodin (3,3), následovalo hraní příjemců dávek a jejich rodin 

(2,9) a výskyt opilosti v hernách (2,8). Jako o něco menší problém bylo vnímáno rušení veřejného 

pořádku v okolí heren, majetková kriminalita za účelem získání prostředků na hru nebo na krytí 

dluhů z hraní hazardních her a konzumace drog v hernách nebo jejich okolí, majetková kriminalita 

                                                                                                                                                                 

Kunětice, Moravský Beroun, Odry, Osoblaha, Ostrava, Příbram, Rumburk, Slaný, Štětí, Šternberk, Tanvaldsko, Veselí nad 

Moravou, Vrbno pod Pradědem 
65

 V katastru obce Dubí se nachází 1 kasino v Cínovci (blíže je to však z centra Dubí do Teplic). Ve Vrbnu pod Pradědem jsou 

EHZ zakázána obecně závaznou vyhláškou, ale údajně zde existují nelegální hrací zařízení v restauracích. 
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v hernách nebo v jejich okolí a lichvářství spojené s půjčováním finančních prostředků na hraní 

hazardních her – graf 5-2. 

graf 5-2: Průměrná míra závažnosti výskytu problémů spojených s hraním hazardních her 

 
Pozn.: Respondenti odpovídali na 6bodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje 

velmi závažný problém). 

Zdroj:Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Agentura pro sociální začleňování (2015)  

Dotazník rovněž obsahoval dvě otevřené otázky týkající se problematiky hraní hazardních her. 

Prostřednictvím první z nich byli respondenti požádáni, aby zmínili, jaké dopady hazardních her ve 

svých lokalitách pozorují.  

Respondenti uvedli rušení nočního klidu, výtržnosti, rvačky v okolí heren, napadení včetně napadení 

strážníka městské policie. Jako další oblast problémů spojených s hazardním hraním bylo označeno 

hraní dětí a mládeže, školní absence v důsledku hraní a pobývání dětí a mládeže v hernách. Herny 

byly rovněž uvedeny jako místo spojené s konzumací alkoholu a drog, obchodováním s drogami 

a kradeným zbožím. 

5.3 Souvislost hazardního hraní se sociálně 

negativními jevy na úrovni jednotlivců 

5.3.1 Kvalitativní studie mezi problémovými hráči 

V r. 2014 byl v rámci diplomové práce proveden kvalitativní výzkum na souboru 11 problémových 

hráčů (z toho 2 ženy) ve věku 19–65 let zkoumající transformaci vztahů mezi problémovými hráči 

v průběhu jejich hráčské kariéry a jejich blízkými (Ostrovský, 2014). U 6 hráčů byly dominantní 

hazardní hrou EHZ, u 4 hráčů kurzové sázky, pro 1 respondenta byly hlavní hráčskou aktivitou 

hazardní hry v kasinu. Převážná část respondentů v průběhu hráčské kariéry vztahy buď postrádala, 

ve vztazích nebyla spokojena, nebo emoční rozměr vztahů s blízkými nebyl výrazný. Řada hráčů 

však měla na udržení vztahů s blízkými materiální zájem, většinou v důsledku finanční náročnosti 

hraní. Tento materiální zájem v průběhu kariéry rostl a znesnadňoval případné přerušení či 

ukončení nevyhovujícího vztahu. Vztahy s blízkými představovaly pro hráče zázemí (možnost 
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bezplatného stravování, přespání či úkrytu před věřiteli) i zdroj financí na hru. Změnu doznaly 

především ty vztahy s blízkými, kde nebyla silná ekonomická či citová vazba. V těch případech byla 

pozornost hráče přesměrována k hazardnímu hraní a hráč omezil kontakty s blízkými. Pokud byl 

emoční zájem o vztah vysoký v úvodu hráčské kariéry, jevil se v jejím průběhu jako poměrně 

stabilní. Všechny vztahy s blízkými, jimž bylo problémové hazardní hraní odhaleno, byly však 

nevratně proměněny. Ani jeden z respondentů nebyl vůči blízkým zcela otevřený a většina z nich 

hazardní hraní urputně tajila, v důsledku čehož se omezila komunikace s blízkými. Vzniklá bariéra 

pomáhala hráči při případné žádosti o finanční podporu, ale rovněž bránila řešení problému 

a pomoci ze strany blízkých. Blízcí nedokázali adekvátně interpretovat příznaky problémové hraní. 

Pokud bylo problémové hraní odhaleno, reakce blízkých se vyznačovala nepochopením problému. 

Část respondentů neměla informace, které by jim pomohly identifikovat jejich situaci jako 

problémové hráčství a požádat o odbornou pomoc. 

Vztahové problémy problémových hráčů zkoumala ve své bakalářské práci (Palečková, 2014). 

Soubor se skládal z 8 respondentů (6 mužů, 2 ženy) ve věku 23–35 let rekrutovaných technikou 

sněhové koule. Problémové hráčství bylo verifikováno dotazníkem Gamblers Anonymous GA-20 

(Kuley and Jacobs, 1988). Sběr dat proběhl za pomocí polostrukturovaných rozhovorů. 

Interpersonální vztahy byly měřeny nástrojem ICL (Kožený and Ganický, 1976). Respondenti se 

hodnotili jako egocentričtí, agresivní, podezřívaví, málo odpovědní, přiměřeně dominantní. Byli si 

negativních znaků svého chování vědomi a rádi by tento stav změnili. Všichni respondenti shodně 

vyhodnotili vliv hazardního hraní na své interpersonální chování jako negativní. 

5.3.2 Klienti dluhových poraden v souvislosti s hraním hazardních her 

V r. 2014 analyzovalo NMS data 20 poraden Asociace občanských poraden (AOP) zapojených do 

projektu Dluhové poradenství.
66

 Do systému evidence klientů je od r. 2013 zařazena položka týkající 

se příčin zadluženosti klientů a od r. 2014 také položka zjišťující, zda klient poradny je sám dlužník, 

nebo osoba blízká. Z celkového počtu 7669 řešených případů v r. 2014 byly jako nejčastější příčina 

zadlužení uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to 

téměř ve čtvrtině případů (1871). Druhá nejčastější příčina (887) zadlužení byla ztráta nebo snížení 

příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod.; následovala změna životní situace v důsledku 

rozchodu, rozvodu, ovdovění apod. (547). Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno 

jako příčina nebo jedna z příčin zadlužení u 114 případů. Hraní hazardních her (sázení, automaty, 

kasino, internetové sázky apod.) jako příčinu či jednu z příčin zadlužení uvedlo 50 klientů, tj. cca 1 % 

z celkového počtu případů, 38 (77 %) z nich byli hráči, 12 (23 %) osoby blízké. Muži a ženy byli ve 

skupině klientů, kteří uvedli jako příčinu či jednu z příčin zadlužení hraní hazardních her, zastoupeni 

rovnoměrně, nejčastěji ve věkové kategorii 40–50 let a 20–30 let. Nejčastěji spadali do kategorie 

s příjmem nižším než 13 200 Kč. Ve většině případů přesahovala celková výše jejich dluhů 

500 tis. Kč, výše dluhu po splatnosti dosahovala průměrně 545 tis. Kč (max. 1,8 mil. Kč). Počet jejich 

věřitelů se pohybovalo od 1 do 8 a patřili mezi ně především nebankovní poskytovatelé finančních 

služeb a banky. Podíl osob mezi klienty občanských poraden, jejichž zadluženost souvisela s 

problémovým hraním, je velmi pravděpodobně značně podhodnocen vzhledem k obavám ze 

stigmatizace. V r. 2013 byl podíl osob, které přiznaly problémové hráčství jako příčinu finančních 

problémů, podobně nízký – blíže viz SZH. 

Nestátní nezisková organizace RUBIKON Centrum
67

, která působí v oblasti prevence kriminality 

a sociální reintegrace lidí s kriminální minulostí, poskytla v Praze a v Ústí nad Labem v r. 2014 

dluhové poradenství 544 klientům. U cca 20 klientů byla zřejmá souvislost mezi hazardním hraním 

a zadlužením – uváděli ji buď jako hlavní, nebo jako jednu z příčin svého zadlužení. Ve většině 

případů šlo o muže, v polovině případů o nezaměstnané a do poradny přišli většinou kvůli 
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 Projekt Dluhové poradenství proti dluhové pasti, který má za cíl nabízet kvalifikované dluhové poradenství všem občanům 

ČR, realizovalo v r. 2014, stejně jako v r. 2013, 20 občanských poraden v 17 městech: Bohumín, Brno, České Budějovice, 

Jihlava, Karviná, Liberec, Most, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Praha 1, 2, 3 a 12, Rokycany, Rumburk, Rychnov nad Kněžnou, 

Šumperk, Třebíč a Valašské Meziříčí. Více o projektu na http://dluhy.obcanskeporadny.cz [2015-04-08]. 
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exekučnímu vymáhání splátek, méně často již ve fázi soudního řešení. Výše dluhů se pohybovala 

většinou v rozpětí 100–500 tis. Kč, věřitelé byli z bankovního a nebankovního sektoru. Většina 

klientů byla předlužená, avšak pouze část z nich měla dostatečný příjem v porovnání s výší jejich 

dluhů, aby mohli podat návrh na oddlužení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon). 

Souvislost problémového hráčství s pácháním trestné činnosti uvedlo 80 % klientů, motivem bylo 

získání finančních prostředků na hazardní hraní. Klienti zároveň uváděli problémové hráčství a/nebo 

jeho nedostatečnou léčbu jako příčinu recidivy trestné činnosti (majetkové či hospodářské). 

Problémoví hráči, kteří jsou klienty RUBIKON Centra, vykazují následující společné charakteristiky: 

 dlouhodobý charakter zadlužení, které trvá nejčastěji 2–5 let před kontaktem s centrem, 

 cca 50 % prošlo některou formou léčby závislosti, u části šlo o soudně nařízenou léčbu, 

 ve většině případů má klient problém s uplatněním na trhu práce, jejich potíže na trhu práce 

souvisí především s celkovým sociálně-ekonomickým propadem, někteří z nich měli v minulosti 

dobře placené zaměstnání, 

 oslabené nebo žádné sociální vazby, vážné vztahové problémy i v nejužší rodině, 

 u nejméně 70 % klientů je patrné, že jejich hráčská minulost se kryje s obdobím, kdy páchali 

trestnou činnost. 

Zobecnění údajů poskytnutých RUBIKON Centrem je obtížné vzhledem k tomu, že jeho klienty jsou 

osoby v konfliktu se zákonem, tudíž velmi specifická populační skupina. 
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6 Kriminalita v souvislosti 

s hazardními hrami 

6.1 Úvod 
Kriminalitu spojenou s hazardním hraním lze rozdělit na trestné činy spojené primárně 

s provozováním hazardního hraní a účastí na nich a kriminalitu páchanou sekundárně hazardními 

hráči nebo provozovateli hazardních her. 

Trestnými činy primárně souvisejícími s hazardními hrami jsou jejich nepovolené provozování 

a podvádění při nich. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ), definuje 3 trestné činy, jejichž 

skutková podstata v sobě zahrnuje hraní hazardních her: neoprávněné provozování loterie 

a podobné sázkové hry (§ 252 TZ), provozování nepoctivých sázek a her (§ 213 TZ), ohrožování 

mravní výchovy dítěte v podobě umožnění dítěti hry na výherním hracím přístroji (§ 201/2 TZ). 

Kriminalita primárně související s hazardním hraním zahrnuje také správní delikty související 

s porušováním loterijního zákona při provozování hazardních her a při účasti na nich.  

Kriminalita páchaná hazardními, resp. problémovými hráči, představuje tzv. sekundární kriminalitu. 

Je vhodné rozlišovat kriminalitu u premorbidně nepostižených hráčů, u kterých důvodem páchání 

trestné činnosti jsou zejména finanční problémy a kteří páchají především krádeže a podvody, 

a u hráčů impulzivních s více či méně vyjádřenou poruchou osobnosti, u kterých je hazardní hraní 

důsledkem predispozice k rizikovému a problémovému chování (Blaszczynski and Nower, 2002, 

Crofts, 2003, Richard and Humphrey, 2014). Páchání trestné činnosti bylo v 5. revizi Diagnostického 

a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-5) vyňato z diagnostických kritérií – 

blíže viz úvod do kapitoly Problémové hráčství, str. 79. Důvodem byla srovnatelná míra kriminality 

u problémových hráčů a nehráčů, a tedy nízká specificita tohoto kritéria. Přesto zůstává kriminalita 

diagnostickým vodítkem jako součást popisu kritéria „lhaní jiným“, kde jedním z popisovaných 

důvodů lhaní je zakrývání trestné činnosti (Reilly and Smith, 2013, Petry et al., 2014). 

Nelegální hazard bývá sekundárně spojen rovněž se systémovou kriminalitou včetně lichvářství, ale 

i další kriminalitou, jako je pašování lidí, zbraní, drog nebo organizování prostituce apod. Také 

organizovaný hazard může být spojen s ekonomickou kriminalitou typu praní špinavých peněz 

nebo korupce (Ferentzy and Turner, 2009). Pokud jde o prevenci praní špinavých peněz 

v hazardních hrách v ČR, držitelé povolení k provozování hazardních her v kasinu jsou zavázáni 

mimo jiné k poskytování informací o podezřelých převodech či přesunech peněžních prostředků 

podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. 

Zdrojem informací o trestné činnosti v souvislosti s hraním hazardních her v ČR jsou zejména 

Evidenční systém statistik kriminality (ESSK) Policejního prezidia Policie ČR, statistické přehledy 

Ministerstva spravedlnosti ČR (MS), Probační a mediační služby ČR (PMS) a výstupy průřezové 

dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Přestože jsou v rámci 

statistických přehledů některých z výše uvedených institucí evidovány stejné ukazatele, vykazované 

údaje se často liší, což je dáno zejména rozdíly v hlásné praxi a v postupech při sběru dat. 
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6.2 Kriminalita primárně související s hraním 

hazardních her 

6.2.1 Porušování loterijního zákona při provozování hazardních her 

Z výročních zpráv Generálního finančního ředitelství (GFŘ) vyplývá, že mezi nejčastějšími prohřešky 

proti loterijnímu zákonu, které byly zjištěny v l. 2009–2013, patří nenahlášení odpovědné osoby 

orgánu státního dozoru, nezajištění dozoru osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších 

18 let, neoznačení provozovny, neplatná registrační známka na EHZ a nevyvěšení návštěvního řádu 

v provozovně. V květnu 2012 realizovalo MF ve spolupráci s celní správou a cizineckou policií 

celostátní kontrolní akci v hernách a kasinech v ČR, při které bylo ve více než 100 případech zjištěno 

vážné porušení loterijního zákona, např. přítomnost osob mladších 18 let v herně nebo jejich účast 

na hře. 

V období 2009–2013 došlo ke snížení počtu provedených kontrol ze 71 tis. v r. 2009 na 

19 tis. v r. 2013. Souhrnná výše udělených pokut dosáhla vrcholu v r. 2012 (téměř 21 mil. Kč). 

K výraznému meziročnímu nárůstu celkového objemu vyměřených pokut došlo v r. 2011, což 

souvisí s reorganizací státního dozoru na počátku r. 2011, kdy byl výkon finanční správy 

centralizován na úroveň krajských finančních úřadů. K další změně výkonu státního dozoru nad 

provozováním hazardních her došlo od 1. 1. 2013, kdy tuto agendu od krajských finančních úřadů 

převzal Specializovaný finanční úřad (SFÚ).  V r. 2013 bylo SFÚ vedeno celkem 338 správních řízení, 

při kterých bylo zjištěno 750 porušení zákona a byly uloženy pokuty v úhrnné výši 16,3 mil. Kč – 

tabulka 6-1. 

tabulka 6-1: Výkon státního dozoru nad provozováním hazardních her v l. 2009–2013 

Rok Počet kontrol Počet pokut 
Souhrnná výše pokut 

(v tis. Kč) 

2009 71 134 126 1 923 

2010 70 338 155 2 477 

2011 34 024 535 10 083 

2012 24 136 655 20 728 

2013 19 168 338 16 300 

Zdroj: GFŘ (2015), zpracováno NMS 

V r. 2014 SFÚ odhalilo nepovolené provozování EHZ, internetových stránek i živých her (zejména 

pokerových turnajů). Nejvýraznějším porušováním loterijního zákona bylo provozování kvízomatů. 

SFÚ provedla několik rozsáhlých kontrolních akcí zaměřených na tyto přístroje. V r. 2014 a v prvních 

pěti měsících roku 2015 bylo SFÚ zjištěno provozování 784 kvízomatů v 185 provozovnách a byly 

uloženy pokuty v souhrnné výši více než 11 mil. Kč. Na jejich provozovatele byla podána trestní 

oznámení ve věci neoprávněného provozování hazardních her. Rovněž bylo odhaleno provozování 

EHZ formou „spolkové činnosti klubů“, které svým členům nabízely hraní na VHP. Zjištěné případy 

SFÚ postupoval konkrétním obcím, v jejichž pravomocích se regulace provozování VHP nachází. Co 

se týče kvízomatů i neoprávněného provozování formou „spolkové činnosti klubů“, v obou 

případech byly postiženy zejména obce, které vydaly OZV zakazující či výrazně omezující provoz 

EHZ a ve kterých byla rušena povolení k provozování vydaná MF. 

V r. 2014 a v prvním čtvrtletí r. 2015 SFÚ rovněž zjistilo ojedinělé nelegální provozování hazardu 

formou tzv. internetových kiosků, EHZ zaměřených na děti, „slevomatů“, „slevostrojů“ a podobně 

upravených EHZ. SFÚ v takových případech vede správní řízení a spolupracuje s Policií ČR. 

Nepovolené provozování internetového hazardu bylo v r. 2014 zjištěno na více než 

1000 internetových stránkách. Monitorována je rovněž reklama na nepovolený hazard a zjištěné 

případy jsou předávány příslušným krajským živnostenským úřadům. 
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6.2.1.1 Nelegální provozování hazardních her 
Typickým příkladem neoprávněného provozování hazardních her jsou nelegální herny fungující jako 

kluby, kam mají povolen vstup pouze členové. Např. sdružení Život je hrou a Hraví dospělí 

provozovala v několika městech ČR herny s neregistrovanými EHZ.
68

 Na činnost sdružení Život je 

hrou byl zaměřen rozsáhlý policejní zásah v květnu 2013, při kterém bylo zabaveno téměř 

300 přístrojů.
69

 

Provozovatelé hazardních her se snaží proti nelegální konkurenci bojovat. Sdružení SPELOS založilo 

internetové stránky Mapy nelegálního hazardu,
70

 na nichž eviduje místa provozování nelegálního 

hazardu a vyzývá občany, aby případy nelegálního hazardu hlásili. Ke dni 16. 4. 2015 evidoval 

SPELOS 165 míst, z toho 49 míst mělo brněnské adresy. K obcházení zákona dochází podle těchto 

stránek prostřednictvím tzv. kvízomatů, internetových kiosků, podvodných hazardních spolků 

a černých heren. Podle tiskové zprávy firmy SYNOT z 10. 4. 2015 jsou v ČR stovky černých heren.
71

 

obrázek 6-1: Úvodní stránka internetového portálu Mapy nelegálního hazard, který provozuje sdružení SPELOS 

 
Zdroj: http://www.mapynelegalnihohazardu.eu/ [2015-04-17] 

Aktuálním jevem na nelegálním trhu s hazardními hrami v ČR jsou tzv. kvízomaty. Jde o EHZ, která 

byla vyvinuta za účelem obcházení loterijního zákona. Než je hráči na kvízomatu umožněno hrát, 

musí zodpovědět vědomostní otázku. Podle provozovatelů kvízomatů obsahují tato EHZ prvek 

dovednosti, a proto nespadají pod účinnost loterijního zákona. To by je osvobozovalo i od placení 

daně z hazardních her. MF tuto interpretaci jasně odmítlo, podle stanoviska MF spadají zařízení 

typu kvízomat pod účinnost loterijního zákona a jejich provozování bez licence je správním 

deliktem nebo trestným činem.
72

 Kvízomaty se začaly objevovat poté, co řada obcí výrazně omezila 

provozování EHZ na svém území prostřednictvím OZV. Na rozmach kvízomatů zareagovalo MF 

informačním letákem pro obecní samosprávy – obrázek 6-2. V něm obce vyzývá, aby provozování 

kvízomatů na svém území zdokumentovaly, oznámily ho SFÚ a podaly trestní oznámení Policii ČR. 

MF v březnu 2015 odhadlo množství v ČR provozovaných kvízomatů na přibližně 1000 kusů ve 
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 http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/04/jak-se-zbavit-černých-heren.pdf [2014-02-05] 

69
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 https://www.synot.cz/doc/stovky-cernych-heren-v-ceske-republice-v-dusledku-prohibici-kvete-cerny-hazard [2015-04-16] 
72

 http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/stanoviska/sdeleni-ministerstva-financi-k-tzv-

kvizo-16525 [2014-04-02] 
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http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/stanoviska/sdeleni-ministerstva-financi-k-tzv-kvizo-16525


Kriminalita v souvislosti s hazardními hrami 

100 

 

200 hernách a rovněž uvedlo, že má informaci o existenci objednávky na 20 tis. kusů těchto 

přístrojů. Pomalý postup státu vůči kvízomatům byl rovněž hlavním tématem jednání ministrů vnitra 

a financí a také zástupců státního zastupitelství a policie na začátku května 2015.
73

 

obrázek 6-2: Informační leták MF o postupu proti kvízomatům v obci  

 

Zdroj: MF (2014) 

Příklady kvízomatů jsou EHZ nazvané Quizard a Vědomostní kvíz. Quizardy provozovala společnost 

Mainblast, s. r. o.,
74

 druhý typ společnost VINDARON PRO, s. r. o.
75

 Společnosti VINDARON PRO, 

s. r. o., byla za provozování kvízomatů udělena pokuta ve výši 9,75 mil. Kč. Sankce se týkala 

115 kvízomatů ve 47 provozovnách.
76

 Společnost tuto pokutu označila za likvidační a oznámila 

ukončení provozování hry Vědomostní kvíz, již označuje jako spotřebitelskou soutěž. Podle svých 

slov podala žalobu ke správnímu soudu o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci správního 

deliktu, v odvolání uspěla a pokutu zatím platit nemusí.
77

 Firma na svých stránkách odkazuje na 

inspekční zprávu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p., (EZÚ, jeho zakladatelem je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) ze září 2013. Podle této zprávy technické zařízení Vědomostní 

kvíz nesplňuje požadavky § 1 odstavce 2 a 3 loterijního zákona, následně EZÚ vydal prohlášení, ve 

kterém sděluje, že zpráva netvrdí, že zařízení Vědomostní kvíz nespadá pod účinnost tohoto 

zákona.
78

 MF se závěry zprávy EZÚ ke kvízomatům nesouhlasilo a žádalo EZÚ, aby tuto zprávu 

revokovalo.
79
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6.2.1.2 Nelicencované internetové hry 
V ČR existuje nabídka velkého množství on-line hazardních her bez povolení MF a běžná je rovněž 

reklama na ně. Na tuto skutečnost upozorňují rovněž v ČR licencovaní provozovatelé.
80

 Nejvíce 

oznámení týkajících se reklamy na nelegální provozovatele směřuje na živnostenský úřad hlavního 

města Prahy, protože v metropoli sídlí většina šiřitelů této reklamy. Šiřitelé této nelegální reklamy 

jsou upozorňováni, že šíří reklamu, která je v rozporu s právním řádem ČR, s odkazem na 

internetové stránky MF, kde lze nalézt seznam legálních provozovatelů hazardních her. Krajské 

živnostenské úřady šiřitele rovněž informují o dalších nelegálních provozovatelích, kteří mají v ČR 

reklamu, a upozorňují je, že pokud reklamu nestáhnou, zakáží ji správním rozhodnutím. Stížnostmi 

na reklamu na nelegální hazard se zabývala rovněž Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Reklama 

na nelicencované hazardní hry se v r. 2014 vyskytla např. na internetových stránkách tiscali.cz, 

extra.cz či na TV kanálu Nova Sport. Mezi v ČR nelicencované provozovatele, jejichž reklama byla 

šířena, patří megaloto.cz či Unibet. 

V listopadu 2014 obdrželo MF (resp. SFÚ) podnět upozorňující, že gibraltarská společnost Lottoland 

na svých českých stránkách lottoland.cz umožňuje účastnit se číselné loterie Eurojackpot. Kromě 

toho, že loterijní zákon dosud neumožňuje provozovat hazardní hry na českém území zahraničním 

společnostem, držitelem licence na hru Eurojackpot v ČR je SAZKA, a. s. Doména lottoland.cz byla 

zabavena policií. Lottoland však i po zákroku policie nadále cílila na české hráče prostřednictvím 

domény lottoland.com
81

. Společnost Lottoland podala stížnost na postup policie a oznámila, že 

pokud jí nebude doména lottoland.cz vrácena, podá stížnost k Evropskému soudu. Argumentuje 

tím, že vlastní licenci na poskytování hazardních her na území EU. Odstavením domény společnost 

podle svého zástupce přichází o 10–100 tisíc eur denně.
82

 

obrázek 6-3: Webová stránka společnosti Lottoland s nabídkou loterie Eurojackpot 

 
Zdroj: https://www.lottoland.com/cs [2015-04-15] 

Jako řešení nelegální nabídky hazardních her na internetu jak SAZKA, tak APKURS prosazují 

zavedení kombinace vzájemně se doplňujících opatření – zákaz reklamy na nelegální provozovatele, 

blokování stránek (domén a IP adres) a blokování plateb (všech finančních transakcí z webových 
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 http://ekonomika.idnes.cz/lottoland-miri-do-arvitraze-proti-cesku-fdz-

/ekonomika.aspx?c=A150330_190133_ekonomika_rny [2015-04-28] 
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stránek nelegálních provozovatelů nebo na tyto stránky).
83

 Tato opatření jsou obsažena 

v posledním návrhu legislativy týkající se hazardních her z května 2015 – blíže viz kapitolu 

Legislativní rámec a regulace hazardního hraní na národní úrovni, str. 13. 

6.2.2 Porušování zákona při účasti na hazardních hrách 

V r. 2014 dalo MF podnět k prošetření případu porušení § 4 odst. 10 loterijního zákona a SFÚ uložil 

fyzické osobě za porušení zákazu přeshraničního sázení pokutu ve výši 850 tis. Kč.
84

 Byl to dosud 

nejvyšší trest vyměřený fyzické osobě v ČR, která se účastnila hazardní hry prostřednictvím internetu 

u provozovatele, jenž neměl v ČR povolení k provozování hazardních her.  

Tento případ mj. ukazuje na skutečnost, že postihnout lze pouze účast na hazardní hře 

u nelegálního provozovatele, nikoli nezdaněný příjem pocházející z nezákonné výhry. Na teoretické 

rovině se problematice zdanění hráčů (konkrétně on-line pokeru) věnuje Koula (2014) v rámci své 

diplomové práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Podle zákona č. 586/1992, o dani z příjmů 

fyzických osob (zákon o dani z příjmů), jsou výhry v hazardních hrách daněny srážkovou daní ve výši 

15 %, současně jsou však od daně osvobozeny výhry v hazardních hrách povolených v ČR nebo 

v členských státech EU či EHP. Problematické jsou tedy výhry z on-line hazardní hry, která není 

povolená v ČR ani v EU či EHP, neboť tyto výhry jsou v podstatě nezdanitelné, neboť by se výherce 

– daňový poplatník přiznáním k dani z takového příjmu vystavil riziku uložení pokuty podle 

§ 48 odst. 1 písm. c) loterijního zákona, a to až do výše 10 mil. Kč. Koula (2014) konstatuje, že 

bezpochyby záměrem loterijního zákona je odradit české hráče od nelegálního hazardního hraní, 

avšak jeho nedokonalostí je, že neřeší, co se stane s nelegálně získanou výhrou. Autor s odkazem na 

další zákony (§ 3 zákona č. 253/2008 Sb., proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu; zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon) vyvozuje závěr, že taková výhra není ani 

prospěch získaný trestnou činností ani správní delikt postižitelný podle přestupkového zákona, 

dokonce ani podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v jehož režimu se loterijní zákon 

nachází, avšak potřebnou úpravu rovněž neobsahuje. V konečném důsledku to znamená, že taková 

výhra je prakticky mimo dosah veřejné moci (Koula, 2014). 

6.2.3 Trestné činy související s hazardními hrami 

Z hlediska skutkových podstat představují trestné činy primárně související s hraním hazardních her 

relativně nesourodou skupinu. Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry (§ 252 TZ) 

je hospodářským trestným činem a spočívá v neoprávněném provozování, organizování, propagaci 

nebo zprostředkování loterie nebo podobné hazardní hry. Provozování nepoctivých sázek a her 

(§ 213 TZ) je majetkovým trestným činem spočívajícím v provozování peněžní nebo jiné podobné 

hry nebo sázky, jejíž pravidla nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům. Ohrožování 

výchovy dítěte v souvislosti s hraním sázkových her (§ 201/2 TZ) není samostatně definovaným 

trestným činem, ale spolu s dalšími skutky je zahrnuto v rámci trestného činu ohrožování výchovy 

dítěte. Jde o trestný čin proti rodině a dětem, který TZ definuje jako umožnění dítěti hry „na 

výherním hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry 

a které poskytuje možnost peněžité výhry“.
85

 

V ESSK jsou dostupné údaje o trestných činech neoprávněného provozování loterie a podobné 

sázkové hry (§ 252 TZ) a provozování nepoctivých sázek a her (§ 213 TZ). V r. 2014 bylo zjištěno 

43 trestných činů neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry a v dané souvislosti 

                                                      

83
 Zdrojem jsou materiály poskytnuté SAZKA, a. s., a APKURS v rámci jednání Pracovní skupiny pro přípravu Akčního plánu 

pro hazardního hraní 2015–2018 v prosinci 2014. 
84

 http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/za-sazeni-u-zahranicnich-provozovatelu-p-17800 [2015-04-16]; 

http://ekonomika.idnes.cz/pokuta-za-nelegaoni-sazeni-na-internetu-f04-

/ekonomika.aspx?c=A140507_112823_ekonomika_spi [2015-04-16] 
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 V ESSK je evidence trestného činu ohrožování výchovy dítěte v souvislosti s hraním sázkových her (§ 201/2 TZ) zahrnuta do 

jedné položky spolu s trestným činem svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ) pod souhrnným označením „ohrožování 

výchovy mládeže“. Selekce údajů o ohrožování výchovy dítěte v souvislosti s hraním sázkových her (§ 201/2 TZ) tedy není 

možná. 
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bylo stíháno 10 osob. Způsobená škoda činila 45 tis. Kč. Jak počet trestných činů, tak počet 

stíhaných osob se oproti předchozímu roku zdvojnásobily. V r. 2013 vyšetřovala policie řadu 

případů spojených s nelegálním provozováním hazardní hry, např. nelegální herny sdružení Život je 

hrou (Mravčík et al., 2014). Pokud jde o zjištěné trestné činy, tato změna představuje nejvýraznější 

meziroční nárůst a současně nejvyšší počet trestných činů neoprávněného provozování loterie a 

podobné sázkové hry od r. 2001. Nejvíce osob přitom stíhala policie v r. 2002, šlo tehdy o 13 osob. 

Pokud jde o provozování nepoctivých sázek a her, za r. 2014 byl zjištěn 1 trestný čin a podle údajů 

v ESSK nezahájila policie v této souvislosti žádné trestní stíhání. Jak ukazuje tabulka 6-2, počet osob 

stíhaných pro tento trestný čin dlouhodobě klesá. Nejvíce osob (32) bylo stíháno v r. 2003. 

tabulka 6-2: Počet zjištěných trestných činů, stíhaných osob a celkové škody u trestných činů neoprávněné 

provozování loterie a provozování nepoctivých sázek a her v l. 2001–2014 

Rok 
Neoprávněné provozování loterie Provozování nepoctivých sázek a her 

Zjištěno tr. činů Stíháno osob Škody (v tis. Kč) Zjištěno tr. činů Stíháno osob Škody (v tis. Kč) 

2001 4 5 0 7 6 7 

2002 15 13 85 5 7 19 

2003 5 4 4 25 32 30 

2004 10 6 0 11 11 19 

2005 5 8 0 9 8 25 

2006 6 4 0 8 9 29 

2007 5 4 0 6 6 43 

2008 7 4 2 390 3 4 0 

2009 3 2 0 4 4 3 332 

2010 8 9 2 2 1 1 661 

2011 7 5 0 0 0 0 

2012 12 6 152 2 1 0 

2013 20 5 45 0 0 0 

2014 43 10 5 1 0 27 

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2014), Policejní prezidium Policie ČR (2015), Mravčík et al. (2014) 

Podle statistických údajů MS bylo v r. 2014 pro některý z trestných činů primárně souvisejících 

s hraním hazardních her stíháno 5 osob, obžalováno 5 a odsouzeno 15 osob. Z hlediska 

dlouhodobého vývoje od r. 2010 klesá počet osob stíhaných a obžalovaných pro trestnou činnost 

primárně související s hraním hazardních her. V posledních 2 letech jde dokonce pouze o jednotky. 

Stále platí, že nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v r. 2010, a to ve všech fázích trestního 

řízení. Nejvýrazněji k danému nárůstu přispěly osoby obviněné, obžalované a odsouzené z důvodu 

provozování nepoctivých sázek a her − tabulka 6-3 až tabulka 6-5. 

tabulka 6-3: Počet osob stíhaných pro trestné činy primárně související s hraním hazardních her v l. 2008–2014 

Rok § 252 TZ § 213 TZ § 201/2 TZ Celkem 

2008 5 0 14  19 

2009 6 6 10  22 

2010 4 54 2 60 

2011 4 17 0 21 

2012 3 9 0 12 

2013 3 2 0 5 

2014 4 0 1 5 

Zdroje: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015), Mravčík et al. (2014) 
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tabulka 6-4: Počet osob obžalovaných z trestných činů primárně souvisejících s hraním hazardních her v l. 2008–

2014 

Rok § 252 TZ § 213 TZ § 201/2 TZ Celkem 

2008 4 0  9 13 

2009 5 5  7 17 

2010 3 53 2 58 

2011 2 14 0 16 

2012 3 8 0 11 

2013 3 1 0 4 

2014 4 0 1 5 

Zdroje: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015), Mravčík et al. (2014) 

tabulka 6-5: Počet osob odsouzených za trestné činy primárně související s hraním hazardních her v l. 2008–2014 

Rok § 252 TZ § 213 TZ § 201/2 TZ Celkem 

2008 2 4 7 13 

2009 2 3  4 9 

2010 6 21  6 33 

2011 4 14  2 20 

2012 3 8  8 19 

2013 2 7 7 16 

2014 1 2 12 15 

Zdroje: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015), Mravčík et al. (2014) 

6.2.4 Ovlivňování výsledků a průběhu sportovních zápasů 

Ovlivňování a manipulace s výsledky sportovních utkání se označuje jako match fixing. Zřejmým 

motivem tohoto jednání je snaha získat neoprávněnou výhodu při sázce na sportovní událost. 

Účastník nebo skupina účastníků na kurzové, dostihové a jiné sportovní sázce může díky této 

výhodě anticipovat výsledek vypsané sázkové příležitosti a tak na této nezákonné aktivitě 

ekonomicky profitovat. 

Problém ovlivňování zápasů má nadnárodní charakter. V říjnu 2014 byla mezinárodními fotbalovými 

asociacemi ve spolupráci s Interpolem zahájena celosvětová kampaň proti ovlivňování výsledků 

zápasů.
86

 V českém prostředí na přípravě akčního plánu boje proti ovlivňování sportovních výsledků 

spolupracovaly Česká unie sportu a Fotbalová asociace ČR (FAČR). Na spolupráci v této oblasti se 

podílela také Asociace provozovatelů kurzových sázek (APKURS) a jednotliví provozovatelé 

kurzových sázek.
87

  

Některé státy EU přijaly zákonné nebo podzákonné normy, které umožňují národnímu regulačnímu 

orgánu omezit škálu vypsaných sázkových příležitostí. Některé státy zakazují sázky na určitý druh 

zápasů nebo druh sportu vůbec. Např. je zakázáno sázení na takové zápasy, jejichž účastníky jsou 

osoby mladší 18 let, protože mladiství jsou vůči korupčnímu tlaku zranitelnější. Dále není 

např. provozovatelům hazardních her povoleno vypsat sázkové příležitosti na sporty, v nichž jsou 

výkony sportovců hodnoceny porotou rozhodčích, jako jsou gymnastika nebo krasobruslení. 

Rovněž bývají zakázány tzv. mikro sázky (micro-bets), tj. sázky na jednotlivé dílčí události během 

sportovního utkání, jako jsou např. penalta, červená karta, úspěšnost podání při tenisu, které jsou 

často uzavírány jako live sázky v průběhu zápasu. Důvodem všech těchto restrikcí při kurzovém 

sázení na sport je prevence korupce a podvodů. Doporučuje je Evropský parlament a aplikují se 

v zemích, jako jsou Francie, Německo, Rakousko nebo Španělsko (T.M.C. Asser Instituut and Asser 

International Sports Law Centre, 2014). 
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Příkladem manipulace zápasů v ČR je kauza z ledna 2015, kdy Policie ČR obvinila 25 osob 

v souvislosti s podplácením rozhodčích zápasů nižších tříd fotbalových soutěží ve Středočeském 

kraji (podpláceni byli, aby zápas ovlivnili, ale také proto, aby rozhodovali nestranně).
88

  

6.3 Kriminalita sekundárně související 

s hraním hazardních her 
Data o sekundární kriminalitě související s hazardním hraním nejsou systematicky evidována 

v žádném statistickém přehledu institucí vymáhajících právo.  

Souvislost mezi hraním hazardních her a pácháním trestné činnosti je patrná z míry problémového 

hráčství u respondentů dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody 

provedené v r. 2014 – blíže viz kapitolu Problémové hráčství mezi vězni, str. 88. Pokud jde o typ 

trestné činnosti, nejvíce osob, které hrály hazardní hru v posledních 12 měsících před nástupem 

trestu, vykonávalo aktuální trest z důvodu spáchání majetkové trestné činnosti – tabulka 6-6. 

tabulka 6-6: Typ trestné činnosti u osob, které uvedly hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících 

před nástupem VTOS (n = 563), v % 

Typ trestné činnosti Ano Ne Bez odpovědi 

Majetková 62,3 14,6 23,1 

Násilná 31,1 28,4 40,5 

Hospodářská 3,0 37,5 59,5 

Drogová  12,1 33,9 54,0 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 

Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo 14 % vězňů ve 

výkonu trestu odnětí svobody – tabulka 6-7. 

tabulka 6-7: Spáchání krádeže kvůli získání prostředků na návykové látky nebo splacení dluhu ze hry, v % 

Dopustil se krádeže, aby měl na... Ano Ne Bez odpovědi 

Tabák 14,7 68,9 16,4 

Alkohol 9,6 70,7 19,7 

Jiné drogy 24,8 59,6 15,5 

Hru nebo splacení dluhu ze hry 14,3 66,6 19,0 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 

Údaje o kriminalitě sekundárně související s hraním hazardních her jsou k dispozici také 

z informačního systému Probační a mediační služby (PMS). Za r. 2013 evidovala PMS 26 028 klientů, 

u 20 z nich (18 mužů a 2 ženy) bylo v průběhu kontaktu s PMS hlášeno hraní hazardních her a/nebo 

bylo soudem uloženo omezení zdržet se hraní sázkových her podle § 48 odst. 4 písm. f) trestního 

zákoníku. V r. 2014 to bylo 24 klientů (18 mužů a 6 žen) z celkového počtu 31 526 osob. Vzhledem 

k prevalenci problémového hraní v obecné populaci (cca 1 %) a vzhledem k tomu, že míra 

problémového hraní mezi pachateli trestných činů je ještě vyšší, je vykazovaný podíl problémových 

hráčů mezi klienty PMS velmi pravděpodobně dlouhodobě značně podhlášen − tabulka 6-8. 
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tabulka 6-8: Počet klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her a kterým bylo uloženo zdržet se 

hraní hazardních her v l. 2010–2014 

Rok Počet klientů Zjištěno hraní hazardních her Uloženo zdržet se hraní hazardních her 

2010 25 821 0 3 

2011 27 150 15 13 

2012 31 129 9 20 

2013 26 028 6 14 

2014 31 524 6 18 

Zdroje: Probační a mediační služba (2014), Probační a mediační služba (2015), Mravčík et al. (2014) 

Skladba trestné činnosti klientů PMS, u kterých bylo v průběhu trestního řízení nebo probačního 

dohledu zjištěno hraní hazardních her, je dlouhodobě stabilní. Nejčastěji se daná skupina osob 

dopustila některého z trestných činů proti majetku. Trestné činy proti majetku tvoří stabilně více než 

40 % spáchané trestné činnosti. Druhým nejčastěji páchaným typem trestné činnosti jsou trestné 

činy proti svobodě (např. loupež či vydírání), které v průběhu sledovaného období tvořily 24 % 

trestné činnosti – tabulka 6-9. Mezi nejčastější trestné činy patřily v r. 2014 trestný čin loupeže 

(§ 173) a zpronevěry (§ 206), naproti tomu v předchozím roce to byly trestný čin krádeže (§ 205) 

a podvodu (§ 209) − tabulka 6-9 a tabulka 6-10. Mezi klienty PMS, u kterých bylo v průběhu 

trestního řízení nebo probačního dohledu zjištěno hraní hazardních her, je přitom dlouhodobě 

největší podíl osob, které byly odsouzené pouze za jeden trestný čin. 

tabulka 6-9: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v rozdělení podle typu 

trestné činnosti v l. 2011–2014 

Kategorie trestné činnosti 2011 2012 2013 2014 

Proti svobodě 6 10 5 9 

Proti rodině a dětem 1 1 1 2 

Proti majetku 13 13 15 15 

Hospodářské 3 1 5 3 

Obecně ohrožující 2 0 1 0 

Proti životu a zdraví 0 1 1 1 

Proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a 

listovního tajemství 
0 1 0 1 

Proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 0 3 1 1 

Proti pořádku ve věcech veřejných 0 2 0 4 

Celkem 25 32 29 36 

Zdroje: Probační a mediační služba (2014), Probační a mediační služba (2015), Mravčík et al. (2014) 
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tabulka 6-10: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v l. 2011–2014 

Paragraf Trestný čin 2011 2012 2013 2014 

§ 173 Loupež 5 9 4 7 

§ 206 Zpronevěra 2 3 2 5 

§ 205 Krádež 4 7 7 4 

§ 209 Podvod 4 2 5 3 

§ 234 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění 

platebního prostředku 
2 1 4 2 

§ 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 0 2 0 2 

§ 358 Výtržnictví 0 0 0 2 

§ 178 Porušování domovní svobody 1 0 1 1 

§ 185 Znásilnění 0 1 1 1 

§ 196 Zanedbání povinné výživy 1 0 1 1 

§ 250 Manipulace s kurzem investičních nástrojů 0 0 1 1 

§ 228 Poškození cizí věci 0 0 1 1 

§ 175 Vydírání 0 1 0 1 

§ 214 Podílnictví 0 1 0 1 

§ 145 Těžké ublížení na zdraví 0 0 0 1 

§ 181 Poškození cizích práv 0 0 0 1 

§ 208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo 

k nebytovému prostoru 
0 0 0 1 

§ 199 Týrání osoby žijící ve společném obydlí 0 0 0 1 

§ 140 Vražda 0 1 1 0 

§ 283 Nedovolená výroba jiné nakládání s OPL 1 0 1 0 

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji 0 1 0 0 

§ 186 Sexuální nátlak 0 1 0 0 

§ 187 Pohlavní zneužití 0 1 0 0 

§ 201 Ohrožování výchovy dítěte 0 1 0 0 

§ 211 Úvěrový podvod 3 0 0 0 

§ 235 Udávání padělaných a pozměněných peněz 1 0 0 0 

§ 279 Nedovolené ozbrojování 1 0 0 0 

Celkem 25 32 29 36 

Zdroje: Probační a mediační služba (2014), Probační a mediační služba (2015), Mravčík et al. (2014) 

Heckelmoser (2013) ve své bakalářské práci provedl analýzu kriminality problémových hráčů na 

třech kazuistikách z trestních spisů. Z výzkumu vyplynulo, že zadlužení bylo ve všech případech 

důvodem páchání trestné činnosti, především majetkového charakteru. Autor popsal typický vzorec 

v procesu zadlužování hráčů od vyčerpání vlastních financí a majetku, půjčky od přátel, nebankovní 

úvěry, přes použití hotovosti zaměstnavatele bez jeho vědomí (často s úmyslem ji vrátit) po trestné 

činy krádeže, podvodu či zpronevěry vůči osobám blízkým, sousedům, kolegům z práce či 

zaměstnavateli. Práce popisuje také faktory a vzorce hráčského chování jako počáteční výhru, 

dohánění ztrát, hráčské omyly, skrývání problému před okolím a také vliv komorbidní závislosti na 

návykových látkách. 

Gregorová si ve své bakalářské práci (2014) všímala sociálních souvislostí s problematikou hazardu 

v Chebu. Podle ní byly v minulosti problémové spíše herny než kasina; jako nejproblémovější uvedla 

falešné kasino, ve kterém jsou pouze EHZ a žádné živé hry. To umožňuje provozovateli obcházet 

místní zákaz provozu heren od 17:00 do 9:00, který jinak podle chebských strážníků vedl 

k výraznému úbytku kriminální činnosti a výraznému zklidnění situace ve městě. V lokalitě tohoto 

kasina stoupl počet přestupků rušení nočního klidu, výskyt prostituce a prodeje drog. Podnikatelé 

v okolí si stěžují na pokles tržeb, protože zákazníci mají z této lokality obavy. V chebských hernách 

i v jejich okolí podle autorky dochází k prodeji drog. Obsluha heren prý často od hráčů vykupuje 

(kradené) zboží, jehož prodejem si hráči obstarávají peníze na hru. Některé herny si podle autorky 

přímo v provozovně zřídily zastavárnu, aby výkup zboží legalizovaly – obrázek 6-4. Prostituce se 

podle ní stáhla z centra Chebu k hernám. 
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obrázek 6-4: Herna spojená se zastavárnou ve městě Cheb 

 
Zdroj: maps.google.com (2014) in Gregorová (2014) 
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7 Prevence problémového hráčství 

7.1 Úvod 
Vzhledem k vysokému počtu rizikových faktorů je účinnost jakékoli jednotlivé preventivní strategie 

omezená. Účinná prevence vyžaduje vícesložkový, koordinovaný a soustavný soubor opatření. 

Protože rizikové faktory problémového hráčství jsou veskrze rizikovými faktory látkových závislostí, 

účinnou a zároveň nezbytnou složku prevence problémového hráčství tvoří preventivní aktivity 

zaměřené na oblast rizikového chování obecně, a to zvláště u dětí a mládeže (Williams et al., 

2012b). 

Preventivní opatření lze rozdělit do dvou hlavních kategorií – první z nich jsou preventivní aktivity, 

jejichž cílem je zvýšit informovanost a změnit postoje, dovednosti a pokud možno také chování tak, 

aby se předešlo rozvoji problémového hráčství. Druhou kategorií jsou tzv. regulační opatření, tedy 

opatření zaměřená na dostupnost, vlastnosti hazardních her a způsob jejich provozování a hraní. 

Je pravděpodobné, že opatření, která jsou účinná v prevenci rozvoje problémového hráčství, mají 

dopad na snižování rizik rovněž u neproblémových hráčů. Platí však také, že účinnost většiny 

realizovaných preventivních a regulačních opatření není příliš vysoká – blíže viz přehled účinnosti 

Williamse et al. (2012) v SZH. 

V oblasti všeobecné prevence jsou kromě školských preventivních programů realizovány informační 

a osvětové kampaně, které jsou účinné především pro dosažení změny znalostí a postojů. Bývají 

zaměřeny na zvýšení znalostí o návykovém potenciálu hazardu, o příznacích a rizicích 

problémového hráčství, o skutečné pravděpodobnosti výhry u různých hazardních her, o rizikových 

hráčských praktikách a o pomáhajících programech. Zvýšení informovanosti o statistické 

pravděpodobnosti výhry a o principech hry a korekce hráčských omylů je cílem programů 

a kampaní zaměřených přímo na hazardní hráče včetně problémových. Včasná identifikace 

problémových hráčů je další preventivní strategií z oblasti selektivní nebo indikované prevence 

(tj. strategií zaměřených na již rizikové skupiny nebo jedince). 

V oblasti regulačních opatření jsou obecně uplatňována omezení dostupnosti, přístupnosti 

a omezení či úpravy způsobu poskytování hazardních her, přičemž obecné omezení dostupnosti 

hazardu je nejefektivnější a zahrnuje omezení počtu provozoven, omezení škodlivějších forem 

hazardu, omezení na vyhrazené provozovny nebo omezení provozní doby. Omezení přístupnosti se 

týká věkového limitu pro hazardní hraní nebo vyloučení či sebevyloučení hráčů ze hry. Opatření 

zaměřená na úpravu způsobu poskytování hazardu zahrnují např. omezení užívání alkoholu 

a tabáku při hraní hazardních her, limity maximální prohry, nastavení hráčských limitů, zákaz 

pobídek, omezení přístupu k hotovosti, intervence u hráčů, kteří vykazují známky problémového 

hráčství, úpravy tzv. strukturních charakteristik her nebo omezení reklamy. 

Regulační opatření a další informace týkající se charakteristik her a reklamy v ČR popisují kapitoly 

Regulace a politika v oblasti hazardních her (str. 11) a Trh s hazardními hrami (str. 33). 

V ČR dosud neexistuje národní program prevence problémů vyplývajících z hazardního hraní jak 

v obecné či hráčské populaci celkově, tak mezi problémovými hráči a celková míra realizace 

preventivních opatření je nízká. Dosud byly v ČR realizovány dílčí nebo lokální programy 

s omezeným dosahem a trváním – viz také SZH. 

Provozovatelé on-line hazardních her v ČR mají od r. 2012 povinnost aplikovat některá preventivní 

opatření bránící rozvoji problémového hráčství (tzv. principy „zodpovědného hraní“) podle 

standardu MF k provozování on-line hazardních her − blíže viz SZH. Nástroje „zodpovědného 

hraní“ jsou většinou obsaženy i na portálech zahraničních provozovatelů on-line hazardních her. 
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V ČR byl do r. 2014 v oblasti zavádění principů tzv. „zodpovědného hraní“ nejaktivnější projekt 

ProGam.cz, resp. Zodpovědné hraní, realizovaný o. s. Český institut pro výzkum závislostí (CIAR), 

jehož cílovými skupinami byli především hráči a personál herních prostředí. 

Veřejné mínění v oblasti hazardního hraní v ČR ovlivňuje řada občanských sdružení a iniciativ; 

celostátně jsou aktivní sdružení Občané proti hazardu
89

, Brnění
90

 či Transparency International
91

, 

která se tradičně ostře vymezují proti provozování hazardních her, především EHZ, a poukazují na 

jeho negativní dopady. Zejména sdružení Občané proti hazardu bylo v r. 2014 aktivní i na obecní 

úrovni a iniciovalo diskuse o regulaci hazardních her (Olomouc, Zlín, Liberec, Ústí nad Labem 

a další).
92

 

Provozovatelé hazardních her včetně EHZ v posledních letech přistupují k zavádění principů dobré 

praxe a „zodpovědného hraní“ jak z podnětu CIAR, tak podle požadavků MF a také v tomto směru 

působí na obce.
93

 

7.2 Prevence u dětí a mládeže 
Prevence problémového hráčství u dětí a mládeže je v ČR součástí konceptu školské prevence 

rizikového chování. Základními dokumenty v oblasti školské prevence jsou Národní strategie 

primární prevence rizikového chování na období 2013–2018 (Strategie primární prevence), 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže a Koncepce státní 

politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013. Hazardní hraní je jedním z mnoha témat 

v rámci prevence rizikového chování. Nástrojem zajištění kvality primárně-preventivních aktivit je 

tzv. certifikační proces programů prevence rizikového chování, kterým je hodnoceno naplňování 

Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární prevence – blíže viz SZH. Celkově 

byla ke konci r. 2014 udělena certifikace 80 programům téměř 50 organizací
94

. 

Není známo, do jaké míry je téma hazardního hraní zahrnuto do preventivních programů, tato míra 

je obecně považována za nízkou (viz také kapitolu Akční plán pro oblast hazardního hraní, str. 27). 

NMS se proto v dubnu 2015 obrátilo na 48 organizací, které realizují certifikované preventivní 

programy v ČR, se žádostí o informace o tématu hazardního hraní v realizovaných programech 

a o specifických potřebách v této oblasti. Dále byly programy požádány o informace týkající se 

situace v oblasti hazardního hraní mezi dětmi a mládeží podle vlastních zkušeností a na jejich 

postřehy v tomto smyslu. 

Z oslovených 48 organizací odpovědělo 8 organizací realizujících programy všeobecné, selektivní 

a indikované prevence rizikových forem chování.
95

 Bylo zjištěno, že v programech téma hazardního 

hraní samostatně zastoupeno není. Problematiky hraní hazardních her se dotýkají spíše okrajově, 

a to především v souvislosti s nadměrným trávením času na internetu či sociálních sítích (Facebook, 

Ask.fm atd.) a v souvislosti s hraním video-, on-line a dalších her jak na PC, tak na mobilních 

zařízeních. Samostatnému tématu hazardního hraní se organizace podle svých slov nevěnují 

zejména z důvodů neexistence poptávky ze strany škol a neexistence jasné metodiky v této oblasti. 

Programy se ve svém regionu setkávaly s některou formou hazardního hraní u mladistvých, 

např. s hraním karetních her, on-line pokeru, freemium (blíže viz úvod do kapitoly Trh s hazardními 

hrami, str. 33), sázením na sportovní události (explicitně zmíněno jako problém ve sportovních 

třídách). U školáků se v omezené míře objevuje také hraní na EHZ, avšak bývá vnímáno jako aktivita 

                                                      

89
 https://cs-cz.facebook.com/obcaneprotihazardu [2015-04-29] 

90
 http://www.osbrneni.cz/ [2015-04-29] 

91
 http://roklen24.cz/a/iPFJ3/hazard-schytava-kritiku-za-babisuv-odklad-tvrdost-i-opatrnost, 

http://www.transparency.cz/blog-davida-ondracky-lobbing-kolem-noveho-zakona-o-hazardu/ [2015-04-29] 
92

 http://olomoucbezhazardu.cz/, http://www.zlinbezhazardu.cz/, http://liberecprotihazardu.cz/,  
93

 http://www.spelos.com/jak-spravne-regulovat/ [2015-05-02] 
94

 http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste-pro-certifikace/zprava-z-certifikaci-za-rok-2014, 

http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele [2015-04-30] 
95

 Zejména v oblastech záškoláctví, xenofobie a rasismu, šikany, kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, netolismu 

a především v oblasti legálních či nelegálních návykových látek. 
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http://olomoucbezhazardu.cz/
http://www.zlinbezhazardu.cz/
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http://www.nuv.cz/cinnosti/ppp/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele
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s nižším společenským statusem. Jako opatření v rámci prevence hazardního hraní dětí a mládeže 

organizace navrhovaly tzv. zážitkové programy (viz např. níže projekt Společnosti Podané ruce), 

zvýšení informovanosti rodičů v oblasti internetové a finanční gramotnosti (bezpečného používání 

internetu, platebních karet, zabezpečení účtů atd.) a tzv. peer programy (tj. programy realizované 

prostřednictvím vrstevníků, kteří působí na posílení „zdravých“ a odmítání „nezdravých“ norem 

mínění a chování ve skupině). 

V dubnu 2015 představila Společnost Podané ruce
96

 program prevence problémového hráčství 

s názvem Stacked Deck (v překladu „cinknutý balíček karet“), který chce zavést do českých škol 

(Williams et al., 2010).
97

 Tento školní preventivní program vznikl v Kanadě před 14 lety a funguje ve 

Švédsku a v několika amerických státech. Na jeho vzniku se podílely Univerzity Lethbridge a Alberta 

Gambling Research Institute z Kanady. V r. 2015 se chystá pilotní zavedení programu Stacked Deck 

do 30 středních škol v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji. 

Stacked Deck zvyšuje informovanost dětí o problému hazardního hráčství, mění jejich postoj 

k hazardním hrám (např. zvýšená odolnost vůči hráčským omylům) a snižuje riziko závislosti 

v dospělosti. Jeho pozitivní preventivní efekt spočívá v živé zkušenosti dětí, které v průběhu 

několika týdnů (6 interaktivních lekcí) samy odhalují skutečné šance, hráčské omyly, matematické 

principy sázek, rizikové faktory a příznaky problémového hráčství, dovednosti pro správné 

rozhodování a řešení problémů. Místo peněz používají sladkosti, které mohou vsadit, aby zjistily, že 

ve většině případů prohrají. 

7.3 Další preventivní a informační aktivity 
Do r. 2014 byly v ČR realizovány preventivní projekty sdružení Český institut pro výzkum závislostí 

(CIAR) – ProGam.cz a Zodpovědné hraní. Šlo o intervenční a vzdělávací projekty v oblasti 

problémového hráčství a jeho dopadů, prosazující principy „zodpovědného hraní“ a zaměřující se 

na vzdělávání veřejnosti, hráčů, personálu herních prostředí, prevenci kriminality a patologického 

hráčství v oblasti hazardního hraní a na podporu dostupnosti odborné pomoci patologickým 

hráčům. CIAR komunikoval principy dobré praxe a „zodpovědného hraní“ směrem k obcím 

i k provozovatelům hazardních her. Zapojil přitom do projektu několik desítek provozovatelů 

hazardních her v ČR, čímž byl v ČR jedinečný. V červnu 2014 oznámil projekt Zodpovědné hraní na 

svých internetových stránkách naplnění svého poslání a ukončení činnosti ke konci r. 2014.
98

 Po 

ukončení projektu Zodpovědné hraní neexistuje v ČR žádná podobná iniciativa. 

V r. 2014 společnost Synot Tip umístila na monitory VLT, jež provozuje, informaci 

k tzv. zodpovědnému hraní – obrázek 7-1.
99

 Informace byla zpracována na základě informací 

poskytnutých CIAR, resp. jejího (internetového) projektu Zodpovědné hraní
100

, a obsahuje popis 

principů „zodpovědného hraní“, varování před nadměrným hraním a test se třemi otázkami; dále 

odkazuje na telefonní číslo linky Centra krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice. 

Test vychází z třípoložkového screeningového nástroje NODS-CLiP (Toce-Gerstein et al., 2009), 

přičemž při odpovědi „ano“ na dvě otázky doporučuje obrátit se na odbornou pomoc (podle 

originálního hodnocení NODS-CLiP již jedna pozitivní odpověď indikuje problémové hráčství). 

                                                      

96
 Společnost Podané ruce nabízí ambulantní péči přímo pro gamblery v pobočkách v Brně, Zlíně a Olomouci. V Brně službu 

využívá více než 350 závislých na hazardních hrách ročně. 
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 http://www.munimedia.cz/prispevek/unikatni-projekt-prevence-gamblerstvi-miri-do-skol-8893/#sthash.S0nVbENe.dpuf 

[2015-04-28] 
98

 http://www.zodpovednehrani.cz/ [2015-04-29] 
99

 ústní a e-mailová komunikace 
100

 http://www.zodpovednehrani.cz/ [2015-04-28] 

http://www.munimedia.cz/prispevek/unikatni-projekt-prevence-gamblerstvi-miri-do-skol-8893/#sthash.S0nVbENe.dpuf
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obrázek 7-1: Informace o tzv. zodpovědném hraní zobrazované na monitorech VLT společnosti Synot Tip 

v r. 2014 

 

Zdroj: CIAR, Synot Tip (2014) 

V r. 2013 vydala o. p. s. Magdaléna
101

 publikaci s názvem Gambler – Co s ním?. Kniha kombinuje 

autentické výpovědi problémového hráče s odbornými komentáři. Zevrubně nahlíží do 

problematiky patologického hráčství včetně jeho ekonomických a sociálních dopadů. Záměrem 

publikace bylo především ukázat cestu k léčbě lidem, kteří se s patologickým hráčstvím potýkají – 

jak hráčům, tak jejich blízkým.

                                                      

101
 http://www.magdalena-ops.eu/ [2015-04-28] 
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8 Léčba a další odborné služby 

8.1 Úvod 
Výzkum i klinické poznatky ukazují, že problémové hráčství je léčitelné. Studie hodnotící účinnost 

různých intervencí ukazují, že léčbou dochází ke zlepšení u 70–85 % problémových hráčů 

v horizontu 12 měsíců a v dlouhodobém horizontu vykazuje významné zlepšení polovina 

problémových hráčů (Volberg and Williams, 2014).  

Byla prokázána účinnost kognitivně-behaviorální terapie (KBT), svépomocných intervencí, averzivní 

terapie, intervencí typu Anonymní gambleři, imaginativní desenzitizace a relaxace (Stea and 

Hodgins, 2011, Pallesen et al., 2005, Cowlishaw et al., 2012, Gooding and Tarrier, 2009, Frouzová, 

2003). Programy typu mindfulness, řízených osobních změn (guided self-change), motivačních 

rozhovorů, krátkých intervencí, systemické a rodinné terapie se také ukazují jako slibné. Individuální 

či skupinová KBT přitom představuje převažující přístup v léčbě patologického hráčství. 

Patologického hráče je možno charakterizovat jako osobu, která opakovaně činí chybná rozhodnutí 

na základě kognitivních distorzí (chybných předpokladů a představ o hře) a nutkání a vzrušení 

vyplývajících z deficitu v systému odměny. Léčba by měla cílit na změny jak v oblasti kognitivních 

distorzí, tak na redukci a kontrolu bažení v kontextu zlepšení sociálního fungování a sociální 

podpory (Volberg and Williams, 2014, Smith et al., 2013).  

Míra vstupu patologických hráčů do léčby je však všeobecně nízká. Důvodem je sklon k řešení 

problému svépomocí, stud, rozpaky, neochota přiznat si problém a často také nedostupnost léčby 

nebo nedostatek informací o léčbě a o možnosti léčby (Suurvali et al., 2009, Gainsbury et al., 2013). 

8.2 Péče o problémové hráče 

8.2.1 Sčítání adiktologických služeb 

Na přelomu l. 2014 a 2015 proběhl průzkum Sčítání adiktologických služeb, kterého se zúčastnilo 

celkem 271 zařízení
102

. Z nich 138 uvedlo, že hlavní cílovou skupinou zařízení jsou problémoví hráči. 

Tato zařízení působí ve všech krajích ČR – tabulka 8-1. 

                                                      

102
 Pojem „zařízení“ v tomto průzkumu označuje samostatnou organizační jednotku, tedy ordinaci, centrum, program atd., 

která má definovány cíle, postupy, pravidla a rozsah poskytovaných služeb a intervencí, cílovou skupinu, pracovní tým 

a vedoucího (zodpovědnou osobu). 
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tabulka 8-1: Počet zařízení poskytujících služby problémovým hráčům podle krajů 

Kraj Počet zařízení 

Hl. m. Praha 27 

Středočeský kraj 34 

Jihočeský kraj 19 

Plzeňský kraj 20 

Karlovarský kraj 20 

Ústecký kraj 25 

Liberecký kraj 18 

Královéhradecký kraj 20 

Pardubický kraj 16 

Kraj Vysočina 23 

Jihomoravský kraj 30 

Olomoucký kraj 26 

Zlínský kraj 16 

Moravskoslezský kraj 26 

Celkem* 138 

Pozn.: * Jedno zařízení může působit ve více krajích, respondenti proto mohli označit více možností. 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b) 

Nejčastěji šlo o zařízení sociálních služeb a/nebo zdravotnická zařízení – tabulka 8-2. Zařízení měla 

také zvolit hlavní zaměření služby – převažovaly programy adiktologické péče (42 %) – tabulka 8-3.  

tabulka 8-2: Zařízení poskytující služby problémovým hráčům podle statutu 

Statut zařízení Počet 

Zdravotnické zařízení 62 

Zařízení sociálních služeb 69 

Školské zařízení 1 

Církevní zařízení 10 

Jiný  9 

Celkem* 138 

Pozn.: * Jedno zařízení může nabývat více statutů, respondenti proto mohli označit více možností. 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b) 

tabulka 8-3: Zařízení poskytující služby problémovým hráčům podle zaměření 

Zaměření zařízení/programu Cílová skupina problémoví hráči Podíl (%) 

Adiktologická péče 58 42,0 

Psychiatrická zdravotnická péče 31 22,5 

Sociální služba 37 26,8 

Práce s osobami ve výkonu vazby, výkonu trestu 

odnětí svobody 
3 2,2 

Duchovní a pastorační činnost 3 2,2 

Jiné 6 4,3 

Celkem 138 100,0 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b) 

Ze 138 zařízení 79 odpovědělo na otázku, jak často poskytuje péči problémovým hráčům. Zařízení, 

která uvedla, že problémoví hráči jsou jejich klienty velmi často, bylo v celém průzkumu 18 – 

tabulka 8-4. 
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tabulka 8-4: Frekvence poskytování péče cílové skupině problémových hráčů v zařízeních  

Frekvence poskytování péče  Počet Podíl (%) 

Výjimečně 6 7,6 

Občas 29 36,7 

Často 26 32,9 

Velmi často 18 22,8 

Celkem 79 100,0 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b) 

I když zařízení definovala jako jednu z hlavních cílových skupin problémové hráče, v odhadu podílu 

problémových hráčů v zařízeních vykázalo 37 zařízení nulový podíl problémových hráčů v péči.  

Nevyšší podíl byl odhadován na 65 % klientů – tabulka 8-5. 

tabulka 8-5: Podíl patologických hráčů v péči zařízení, v % 

Podíl patologických hráčů v % Počet zařízení 

0 37 

1–10 71 

11–20 20 

21–30 5 

31–65 5 

Celkem 138 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015b) 

Ze 138 zařízení, jejichž deklarovanou cílovou skupinou jsou problémoví hráči, 68 poskytuje kromě 

poradenství a léčby rovněž právní poradenství a 85 pomoc s dluhy.  

Z průzkumu vyplývá, že léčebných a poradenských zařízení, která je možno považovat za 

specializovaná na poskytování služeb problémovým hráčům, je v ČR maximálně 10–20. 

Výsledky velmi přesně odpovídají situaci z r. 2012, kdy se uskutečnila předchozí vlna Sčítání 

adiktologických služeb. Z 235 zařízení, která se průzkumu účastnila v r. 2012, poskytovalo služby 

problémovým hráčům 141, z nich pro 133 byli problémoví hráči jednou z cílových skupin. 

Specializovaný program pro patologické hráče nabízelo 18 zařízení. Srovnání obou průzkumů 

naznačuje, že v oblasti dostupnosti služeb pro problémové hráče nedošlo v letech 2012–2014 ke 

změně. 

8.2.2 Psychiatrická péče 

V ČR bylo v l. 2004–2013 v psychiatrických ambulancích léčeno ročně přibližně 1300–1400 pacientů 

s diagnózou F63.0 (patologické hráčství), což tvoří přibližně 0,25 % pacientů v psychiatrických 

ambulancích celkem (Nechanská, 2015). Vývoj od r. 2004 ukazuje graf 8-1. 

V r. 2013 bylo léčeno celkem 1429 pacientů v 294 ambulancích oboru psychiatrie. Při srovnání 

počtu pacientů přepočteného na 100 tis. obyvatel daného kraje bylo v r. 2013 nejvíce patologických 

hráčů ambulantně léčeno
103

 v Praze a Královéhradeckém kraji (20,8, resp. 19,9 pacientů na 

100 tis. obyvatel), nejméně v krajích Jihočeském a Středočeském kraji (8,5, resp. 7,5 pacientů na 

100 tis. obyvatel) – graf 8-2. 

                                                      

103
 Pacienti v ambulantní péči jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení, nikoli podle trvalého bydliště. 
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graf 8-1: Vývoj počtu ambulantně léčených pacientů s dg. F63.0 v l. 2004–2013 podle pohlaví 

 
Zdroj: Nechanská (2015) 

graf 8-2: Počet ambulantně léčených pacientů s dg. F63.0 v r. 2013 podle kraje sídla zdravotnického zařízení 

 
Zdroj: Nechanská (2015) 

Počet hospitalizací v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních s diagnózou F63.0 

dosahoval ve sledovaném období 2004−2013 průměrně 500−550 hospitalizací ročně, většinu opět 

tvořili muži – graf 8-3. Dlouhodobě se léčbě patologických hráčů věnují např. psychiatrické 

nemocnice v Praze-Bohnicích, Kroměříži a Opavě. 

V r. 2013 bylo pro patologické hráčství hospitalizováno 546 pacientů. Nejvyšší počet pacientů na 

100 tis. obyvatel byl v r. 2013 hlášen Karlovarském kraji (7,6), nejnižší byl tento ukazatel v krajích 

Středočeském a Jihočeském kraji (3,9, resp. 3,1) − graf 8-4. 
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graf 8-3: Vývoj počtu hospitalizací pro dg. F63.0 v l. 2004–2013 podle pohlaví 

 
Zdroj: Nechanská (2015) 

graf 8-4: Počet hospitalizací pro dg. F63.0 v r. 2013 podle kraje bydliště pacienta, na 100 tis. obyvatel 

 
Zdroj: Nechanská (2015) 

Jak u ambulantní léčby, tak u hospitalizací lze rozdíly mezi kraji a také změny v rámci jednoho kraje 

do značné míry přičíst nízkému počtu případů v jednotlivých krajích a letech. 

8.2.3 Služby podporované v dotačním řízení RVKPP 

Jsou k dispozici data o patologických hráčích ze závěrečných zpráv projektů podpořených 

v dotačním řízení RVKPP a od r. 2013 také z doplňkového dotačního řízení RVKPP podporujícího 

specificky služby poskytované patologickým hráčům (Národní monitorovací středisko pro drogy a 

závislosti, 2015). Poskytovaná péče je v zásadě koncentrována do dvou typů ambulantních 

programů: ambulantních poraden a kontaktních a poradenských center, které historicky svou 

cílovou skupinu omezovaly na uživatele nelegálních drog, nicméně rozšiřují svou klientelu v souladu 

se standardy odborné způsobilosti na další cílové skupiny jako např. na patologické hráče či 

uživatele alkoholu – tabulka 8-6. 
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tabulka 8-6: Počet programů poskytujících služby patologickým hráčům, které byly podpořeny v dotačním řízení 

RVKPP v r. 2014, podle typu služby 

Typ adiktologické služby Počet programů Počet klientů 

Adiktologické služby ve vězení a následná péče po výstupu 3 11 

Ambulantní léčba 18 601 

Doléčovací péče 2 2 

Kontaktní a poradenské služby 15 73 

Terapeutická komunita 1 1 

Terénní programy 3 5 

Celkem 42 693 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015) 

Celkem byly odborné služby v r. 2014 poskytnuty ve 42 programech 693 klientům. Z toho 

programy, které byly podpořeny v dotačním řízení RVKPP pro oblast patologického hráčství, 

vykázaly celkem 485 klientů, šlo o 11 specializovaných programů. Mezi klienty těchto programů 

převažovali muži (87%) s průměrným věkem 34,3 let. 

Tyto programy poskytovaly zejména individuální i skupinové poradenství a psychoterapii 

patologickým hráčům, ale i blízkým a příbuzným osobám. Poskytované služby zahrnovaly také 

systematické dlouhodobější programy (až 12 měsíců), poradenství před léčbou, prevenci relapsu 

a kognitivně-behaviorální terapii. Tři programy byly zaměřeny na doléčování klientů po již 

absolvovaném léčebném programu (např. v psychiatrické nemocnici). Některé programy nabízely 

také možnost anonymního kontaktu, a to osobního, telefonického nebo prostřednictvím Skype, 

Facebook či e-mailu. Jen 1 program realizoval terénní práci přímo v místech provozoven hazardních 

her, kdy poskytoval informace, prováděl kontaktní práci a odkazoval do dalších služeb. Významnou 

součástí nabídky služeb pro patologické hráče je dluhové a finanční poradenství, přičemž čtyři 

programy externě spolupracovaly se specializovanou dluhovou poradnou. 

Problémové hraní u klientů trvalo v rozmezí 1–20 let, nejčastěji 8–10 let (údaj uvedly 3 programy). 

Tři programy uvedly, že nejčastěji přicházejí klienti s problémovým hraním na EHZ, dále se problém 

týká sportovního sázení, rulety, pokeru a karetních her na internetu. Byl zaznamenán nárůst 

problémů spojených s hazardním hraním na internetu, což program vyhodnotil jako důsledek 

rušení heren s následným přesunem hráčů do on-line prostředí. Všechny programy zaznamenaly 

nárůst počtu klientů – tabulka 8-7. Výhradně se na problémové hráče orientovala v r. 2014 

Ambulance adiktologie v Olomouci (Podané ruce, o. p. s.). Z výkaznictví programu vyplývá, že 

z celkových 59 klientů za r. 2014 jde u 61 % klientů o první kontakt s psychologickou či 

psychiatrickou pomocí, 77 % klientů uvádí, že se v rodině nevyskytoval problém se stejnou nebo 

podobnou závislostí, a pokud ano, šlo nejčastěji o gamblerství či alkoholismus. Co se týče sociální 

situace, většina klientů programu (70 %) měla zajištěnu pravidelnou práci, dluhy v souvislosti s hrou 

uvedla téměř polovina klientů, průměrná výše dluhů na jednoho hráče byla přibližně 270 tis. Kč. 

Společnost Podané ruce rovněž realizovala v l. 2011–2014 projekt podpořený v rámci Evropského 

sociálního fondu s názvem První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny, v rámci kterého 

vznikla metodická příručka pro pracovníky služeb Metodika práce s patologickými hráči: brněnská 

zkušenost
104

 (Klášterecký et al., 2014) a svépomocný web, kde se mohou zájemci navzájem 

informovat a podporovat, v části on-line poradny odpovídá na dotazy odborník.
105

 

Oproti r. 2013 nebyl zaznamenán nárůst počtu programů poskytujících služby cílové skupině 

patologičtí hráči, nicméně počet klientů se významně zvýšil, a to z 554 klientů v r. 2013 na 

693 klientů v r. 2014, což představuje 20% nárůst v počtu uživatelů služeb – tabulka 8-7. 

                                                      

104
 http://gambling.podaneruce.cz/data/public/Metodika-prace-s-patologickymi-hraci-a-jejich-rodinami.pdf [2015-05-01] 

105
 http://gambling.podaneruce.cz/ [2015-05-01] 

http://gambling.podaneruce.cz/data/public/Metodika-prace-s-patologickymi-hraci-a-jejich-rodinami.pdf
http://gambling.podaneruce.cz/
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tabulka 8-7: Počet programů podpořených v dotačním řízení RVKPP v r. 2014 a poskytujících služby 

patologickým hráčům podle počtu klientů – patologických hráčů, podle krajů 

Kraj 
Počet programů Počet klientů 

2013 2014 2013 2014 

Hl. m. Praha 4 3 35 14 

Středočeský 1 1 6 32 

Jihočeský 7 5 10 18 

Plzeňský 2 2 4 11 

Karlovarský 1 3 3 6 

Ústecký 6 9 92 70 

Liberecký 2 2 54 144 

Královehradecký 2 2 33 64 

Pardubický 0 0 0 0 

Vysočina 0 0 0 0 

Jihomoravský 6 6 109 82 

Olomoucký 5 5 96 77 

Zlínský 1 1 11 30 

Moravskoslezský 4 3 101 135 

Celkem 41 42 554 693 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015) 

Adiktologické služby včetně služeb poskytovaných problémovým hráčům, podporují ve svých 

dotačních řízeních MPSV a MZ. MPSV poskytuje dotace projektům sociálních služeb, jejichž cílovou 

skupinou jsou osoby ohrožené užíváním návykových látek nebo na nich závislé. V r. 2013 šlo 

o celkovou částku 125,3 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 196 projektů kontaktních center, terénních 

programů, sociálního poradenství, terapeutických komunit, následné péče a domovů se zvláštním 

režimem. MZ dotovalo ambulantní i lůžkové adiktologické služby v r. 2013 celkovou částkou 

14,5 mil. Kč. Podíl prostředků, které byly službami vynaloženy na pomoc problémovým hráčům, 

však není možno vyčíslit.  

8.2.4 Specializované léčebné programy pro problémové hráče 

ve vězení 

Od r. 2014 rozšířila Vězeňská služba ČR systematický sběr dat o osobách, které byly zařazeny na 

některé z oddělení určených pro prevenci a léčbu závislostí a které byly v kontaktu s poradnou 

drogové prevence. Nově jsou shromažďovány informace o základní droze, injekčním užívání a hraní 

hazardních her. Největší podíl osob (5,8 %), jejichž primární problém představovalo hraní 

hazardních her, byl v péči specializovaných oddělení pro ochranné léčení – tabulka 8-8. 

tabulka 8-8: Počet osob v péči oddělení pro prevenci a léčbu závislostí a poraden drogové prevence a podíl osob, 

jejichž primárním problémem bylo hraní hazardních her v r. 2014 

Typ programu Počet věznic 
Zařazeno 

osob 

Podíl hráčů 

(%) 

Specializovaná oddělení pro dobrovolnou léčbu 8 270 – 

Specializovaná oddělení pro ochranné léčení 4 120 5,8 

Poradny drogové prevence 35 6 247 2,6 

Bezdrogové zóny s terapeutickým zacházením 3 112 2,7 

Bezdrogové zóny se standardním zacházením 35 1 882 2,1 

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 

Pro dobrovolnou léčbu problémového hráčství ve vězení není přímo určeno žádné ze 

specializovaných oddělení, pokud je to však kapacitně možné, specializovaná oddělení problémové 

hráče přijmou. Soudem nařízenou léčbu problémového hráčství bylo možné absolvovat ve věznicích 

Opava (ženy odsouzené do věznice s dohledem, dozorem či ostrahou a muži odsouzení do věznice 

dozorem) a Heřmanice (muži odsouzení do věznice s ostrahou). Jde pouze o léčbu v ambulantní 
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formě. Léčbu závislostí v ústavní formě obecně nelze ve vězení absolvovat a její výkon je možný 

pouze ve zdravotnických zařízeních mimo vězeňský systém. 

Z Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody (blíže 

viz kapitolu Hazardní hraní mezi vězni, str. 75) vyplývá, že kvůli problémům s hazardním hraním se 

před nástupem do vězení léčilo 2,7 % mužů a 4,3 % žen – tabulka 8-9. K možnosti, 

resp. dostupnosti léčby závislostí ve vězení se v dotazníkové studii vyjádřilo 1380 osob. Podle 35 % 

z nich není léčba ve věznicích vůbec dostupná, naopak 13 % se domnívalo, že je dostupná vždy. 

tabulka 8-9: Podíl vězňů, kteří před nástupem do vězení absolvovali léčbu závislosti podle pohlaví, v % 

Léčba Muži Ženy 

Kvůli problémům alkoholem 4,9 7,9 

Kvůli problémům s jinými drogami 9,8 19,7 

Opiátová substituční léčba 3,9 13,7 

Kvůli problémům s hazardním hraním 2,7 4,3 

Pozn.: Počet respondentů, kteří odpověděli na jednotlivé otázky (n), byl 1328–1386 mužů a 114–117 žen. 

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015) 

8.3 Specifika léčby problémového hráčství 
V r. 2012 byl v hernách v Olomouckém kraji proveden dotazníkový průzkum dostupnosti léčby 

patologického hráčství (Šuková, 2012). Soubor tvořilo 97 hráčů (63 mužů, 34 žen), přibližně polovina 

dotázaných navštěvovala herny denně nebo několikrát týdně, zbývající polovina příležitostně nebo 

v případě, že měli k dispozici hotovost (po výplatě). Pouze pětina dotázaných nevěděla, kam se 

obrátit o pomoc v případě problémů s hraním, téměř pětina již některou z poskytovaných služeb 

využila. 

Motivace ke změně byla předmětem kvalitativní studie na souboru 12 pacientů podstupujících 

léčbu závislosti (z toho 4 pro alkohol, 4 pro pervitin a 4 pro patologické hráčství) v psychiatrické 

nemocnici (Švrčinová, 2013). Všichni 4 patologičtí hráči byli muži. Metodou sběru dat byl narativní 

rozhovor, dotazník motivace k léčbě (Nešpor et al., 2009) a test nedokončených vět. Polovina 

respondentů nastoupila na léčbu na popud svých blízkých, druhá polovina ke svému rozhodnutí 

dospěla sama. Motivace se v průběhu léčby měnila. Všichni patologičtí hráči si svou nemoc 

přiznávali a jejich cílem byla trvalá abstinence. Motivace jedinců ke změně vycházela ze všech 

oblastí života, nejčastěji z oblasti vztahů, dále duševního zdraví a životní úrovně, nejméně z oblasti 

tělesného zdraví. Nejčastěji je jako motivace vstupu do léčby uváděno zlepšení vztahů s rodinou, 

spokojený život, změna životního stylu, obnovení důvěry blízkých, rozvoj vztahu s partnerkou, 

udržení si zdraví, nová práce, naspoření peněz, sebeúcta. Zásadními tématy v léčbě jsou relaps, 

ztráta ostražitosti a obrana vůči spouštěčům návykového chování. Všichni probandi přiznali strach 

z možného relapsu a v prevenci relapsu zdůrazňovali podporu rodiny. Mezi možné spouštěče 

návykového chování probandi řadí bažení, nudu, osamělost, riziková místa, krizové situace, stres. 

V prevenci relapsu se uplatňují strategie zaměřené na naplnění volného času, vyhýbání se rizikovým 

místům, zajištění následné péče, bytí ve společnosti rodiny, změnu životního stylu. Autorka dospěla 

k závěru, že k relapsu může vést zvýšená sebedůvěra, kterou jedinec získal například po úspěšném 

zvládnutí krizové situace, protože může být spojena se ztrátou ostražitosti vůči spouštěčům 

návykového chování. 

V rámci diplomové práce oboru adiktologie byl proveden kvalitativní výzkum léčby patologického 

hráčství u 21 pacientů ve 4 psychiatrických nemocnicích (léčebnách). Cílem bylo popsat a srovnat 

charakteristiky pacientů s diagnózou patologického hráčství a pacientů s jinou závislostí z hlediska 

klinického obrazu, potřeb, průběhu léčby a zjistit zkušenosti se společnou léčbou a související 

postoje (Solfronková, 2014). Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů v období 

duben–červen 2014. Hráči hazardních her tvořili v zařízeních výraznou menšinu. Hráči pohlíží na 

uživatele drog s despektem, což přináší komplikace v procesu léčby. Více než polovina hráčů by 

zvolila léčbu specializovanou, zatímco uživatelé drog by většinou volili léčbu společnou. Jako 
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vhodná se jeví společná léčba s uplatněním specifických prvků podle typu závislosti. Hráči by byli 

léčeni pouze v těch zařízeních, která by takové rozdělení umožňovala, aby se nestávalo, že v zařízení 

se léčí jen jeden hráč. Překážkou aplikace takového návrhu je však omezená kapacita léčebných 

zařízení v současnosti. Ukázala se také nízká míra informovanosti hráčů o možnostech léčby.  

Javůrková (2013) provedla kvalitativní výzkum zaměřený na reflexi relapsu mezi 8 problémovými 

hráči, z nichž 7 bylo členy skupin Anonymních gamblerů v Praze (5 osob) a Liberci (2 osoby).  

Všichni byli muži ve věku 24–49 let s různou délkou hráčské kariéry, v současnosti po různou dobu 

abstinovali. Sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Mezi důvody porušení 

abstinence byly často uvedeny dluhy – v případě velkého tlaku věřitelů v kombinaci se stresem se 

hráči obraceli k hazardnímu hraní jako ke zdroji financí. Emoční rozpoložení (smutek, vztek, 

zklamání, deprese, napětí) bylo často uváděným důvodem k relapsu hazardního hraní s cílem 

negativní emoce potlačit. Dalším rizikovým momentem bylo získání hotovosti, při kterém se 

dostavilo bažení, kterému hráči nedokázali odolat – polovina respondentů uvedla, že před relapsem 

získala hotovost ve výši 5–20 tis. Kč.  Dalšími uvedenými faktory přispívajícími k relapsu byl sociální 

tlak a konzumace alkoholu. Bažení mohlo, ale nemuselo relapsu předcházet. Ukázalo se, že úspěšná 

léčba a abstinence může u abstinujícího hráče vést k oslabení obezřetnosti a respektu k závislosti 

a zvýšit tak nebezpečí relapsu. Pokud uzdravující se patologický hráč ukončí kontakt s léčebnými 

a svépomocnými organizacemi, oslabuje se jeho motivace k abstinenci. 

8.4 Další odborná péče 

8.4.1 Telefonní linky pomoci problémovým hráčům 

V ČR neexistuje žádná poradenská telefonní linka pomoci zaměřená výhradně na problematiku 

problémového hráčství. Telefonické poradenství v oblasti závislostí poskytují zejména ambulantní 

adiktologické služby.
106

 Vedle toho existuje síť linek důvěry / linek krizové pomoci, kam se mohou 

obracet jak klienti se širokým spektrem problémů včetně problémového hráčství, tak jejich blízcí.
107

 

Linky důvěry či krizové telefonní linky v ČR zkoumal Trantina (2015) za účelem možnosti využití 

jejich dat pro monitoring oblasti problémového hráčství. Vzhledem k tomu, že v ČR na rozdíl 

např. od Slovenska
108

 neexistuje specializovaná krizová linka pro problémové hráče, věnoval se 

obecně zaměřeným linkám, a to Pražské lince důvěry (222 580 697), lince Centra krizové intervence 

PN Bohnice (284 016 666) a Lince bezpečí (116 111) určené dětem a mládeži. 

Podíl hovorů z oblasti problémového hráčství na lince primárně určené dětem a mládeži dosáhl 

desetiny procenta, u ostatních dvou linek dosáhl 5 %, resp. 7 %. Poměr klientů a jejich blízkých, kteří 

se na linky obraceli, byl vyrovnaný – tabulka 8-10. 

tabulka 8-10: Odhad počtu a podílu kontaktů hráčů a osob blízkých na krizových linkách pomoci 

Telefonní linky 
Hovorů 

ročně 

Hovorů o problémovém hráčství  Poměr hovorů 

(hráč : osoba blízká) Počet Podíl (%) 

Pražská linka důvěry 17 000 850 5,0 50 : 50 

CKI PN Bohnice 10 000 700 7,0 60 : 40 

Linka bezpečí pro děti a mládež 40 000 50* 0,1 – 

Pozn.: * Hraní hazardních her nebo netolismus. 

Zdroj: Trantina (2015) 

                                                      

106
 Např. zde: http://www.drogy-info.cz/index.php/map/ [2015-04-30]. 

107
 Jejich seznam včetně kontaktů lze nalézt např. na těchto stránkách: http://gamblerhelp.webnode.cz/products/krizove-

linky-pomoci/, http://www.jakoja.cz/help/krize%20instituce, http://www.odchazim.cz/seznam-krizovych-linek [2015-04-30]. 
108

 Na Slovensku je od 1. 2. 2013 v provozu Bezplatná Linka pomoci pre problémy s hraním (tel. 0800 800 900), jejímž 

provozovatelem je Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislavě. Linka je zřízena podle § 35 ods. 24 zákona 

č. 171/2005 Z. z., o hazardných hrách. Za první čtyři měsíc fungování linky bylo přijato 664 hovorů, problémů s hazardní 

hrou se týkalo 364 hovorů – hráči tvořili 75 % volajících, osoby blízké 25 %, podíl mužů byl 91 %, žen 9 %. Sedm 

slovenských provozovatelů hazardních her věnovalo v r. 2013 na provoz linky částku 50 tis. € (Trantina, 2015). 

http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
http://gamblerhelp.webnode.cz/products/krizove-linky-pomoci/
http://gamblerhelp.webnode.cz/products/krizove-linky-pomoci/
http://www.jakoja.cz/help/krize%20instituce
http://www.odchazim.cz/seznam-krizovych-linek
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9 Přílohy 

Tabulková příloha 
tabulka 9-1: Absolutní počty EHZ a přepočet na 10 000 obyvatel v okresech, k 31. 12. 2014 (řazeno abecedně) 

Okres Počet EHZ Podíl na celku (%) Počet EHZ na 10 000 

obyvatel 

Benešov 282 0,5 29,2 

Beroun 345 0,6 38,8 

Blansko 271 0,5 25,1 

Brno 2 194 3,8 37,1 

Bruntál 563 1,0 59,5 

Břeclav 797 1,4 69,5 

Česká Lípa 554 1,0 53,9 

České Budějovice 222 0,4 11,7 

Český Krumlov 577 1,0 94,4 

Děčín 529 0,9 40,2 

Domažlice 1 258 2,2 206,2 

Frýdek-Místek 658 1,1 30,9 

Havlíčkův Brod 311 0,5 32,8 

Hodonín 975 1,7 62,7 

Hradec Králové 624 1,1 38,3 

Cheb 1 429 2,5 155,3 

Chomutov 582 1,0 46,7 

Chrudim 314 0,5 30,1 

Jablonec nad Nisou 392 0,7 43,6 

Jeseník 244 0,4 61,1 

Jičín 357 0,6 45,2 

Jihlava 513 0,9 45,6 

Jindřichův Hradec 376 0,7 41,0 

Karlovy Vary 869 1,5 74,3 

Karviná 1 780 3,1 69,3 

Kladno 761 1,3 47,1 

Klatovy 524 0,9 60,3 

Kolín 409 0,7 41,7 

Kroměříž 453 0,8 42,5 

Kutná Hora 288 0,5 38,7 

Liberec 1 061 1,8 61,8 

Litoměřice 556 1,0 46,7 

Louny 424 0,7 49,0 

Mělník 318 0,6 30,3 

Mladá Boleslav 590 1,0 46,9 

Most 709 1,2 62,3 

Náchod 502 0,9 45,0 

Nový Jičín 600 1,0 39,5 

Nymburk 556 1,0 57,5 

Olomouc 1 633 2,8 70,0 

Opava 795 1,4 45,0 

Ostrava 2 837 4,9 87,1 

Pardubice 981 1,7 58,0 

Pelhřimov 247 0,4 34,3 

Písek 293 0,5 41,5 

Plzeň 1 994 3,5 61,5 

Praha 8 081 14,0 64,2 

Praha-východ 322 0,6 19,6 

Praha-západ 211 0,4 15,7 

Prachatice 560 1,0 110,2 

Prostějov 671 1,2 61,6 

Přerov 832 1,4 63,2 

Příbram 388 0,7 34,0 

Rakovník 177 0,3 32,0 

Rokycany 24 0,0 5,0 
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Okres Počet EHZ Podíl na celku (%) Počet EHZ na 10 000 

obyvatel 

Rychnov nad Kněžnou 366 0,6 46,4 

Semily 283 0,5 38,1 

Sokolov 784 1,4 86,9 

Strakonice 212 0,4 30,0 

Svitavy 388 0,7 37,1 

Šumperk 596 1,0 48,5 

Tábor 489 0,8 47,7 

Tachov 1 098 1,9 207,7 

Teplice 1 415 2,5 109,8 

Trutnov 422 0,7 35,4 

Třebíč 309 0,5 27,6 

Uherské Hradiště 619 1,1 43,3 

Ústí nad Labem 645 1,1 54,0 

Ústí nad Orlicí 500 0,9 36,1 

Vsetín 772 1,3 53,6 

Vyškov 439 0,8 48,8 

Zlín 1 359 2,4 70,9 

Znojmo 1 800 3,1 158,7 

Žďár nad Sázavou 299 0,5 25,2 

Celkem 57 608 100 54,7 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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tabulka 9-2: Počet provozoven v okresech a přepočet na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2014 (řazeno abecedně) 

Okres Počet heren Počet kasin Počet 

provozoven 

celkem 

Počet 

provozoven na 

10 000 obyvatel 

Benešov 43 0 43 4,4 

Beroun 42 2 44 4,9 

Blansko 40 0 40 3,7 

Brno 262 42 304 5,1 

Bruntál 63 2 65 6,9 

Břeclav 130 2 132 11,5 

Česká Lípa 79 4 83 8,1 

České Budějovice 42 1 43 2,3 

Český Krumlov 27 2 29 4,7 

Děčín 49 3 52 3,9 

Domažlice 43 7 50 8,2 

Frýdek-Místek 105 8 113 5,3 

Havlíčkův Brod 42 0 42 4,4 

Hodonín 153 3 156 10,0 

Hradec Králové 72 6 78 4,8 

Cheb 97 13 110 12,0 

Chomutov 72 5 77 6,2 

Chrudim 43 2 45 4,3 

Jablonec nad Nisou 41 8 49 5,4 

Jeseník 24 0 24 6,1 

Jičín 42 1 43 5,4 

Jihlava 51 0 51 4,5 

Jindřichův Hradec 39 2 41 4,5 

Karlovy Vary 79 8 87 7,4 

Karviná 197 11 208 8,1 

Kladno 58 10 68 4,2 

Klatovy 37 2 39 4,5 

Kolín 45 0 45 4,6 

Kroměříž 76 2 78 7,3 

Kutná Hora 34 1 35 4,7 

Liberec 115 8 123 7,1 

Litoměřice 73 1 74 6,2 

Louny 56 2 58 6,7 

Mělník 48 3 51 4,9 

Mladá Boleslav 46 9 55 4,4 

Most 69 4 73 6,4 

Náchod 66 2 68 6,1 

Nový Jičín 75 5 80 5,3 

Nymburk 54 3 57 5,9 

Olomouc 130 16 146 6,3 

Opava 58 11 69 3,8 

Ostrava 219 69 288 8,8 

Pardubice 77 8 85 5,0 

Pelhřimov 35 0 35 4,9 

Písek 39 0 39 5,5 

Plzeň 178 38 216 6,6 

Praha 368 144 512 4,1 

Praha-východ 41 2 43 2,6 

Praha-západ 30 2 32 2,4 

Prachatice 26 3 29 5,7 

Prostějov 66 5 71 6,5 

Přerov 76 3 79 6,0 

Příbram 54 1 55 4,8 

Rakovník 25 1 26 4,7 

Rokycany 8 0 8 1,7 

Rychnov nad Kněžnou 53 0 53 6,7 

Semily 28 0 28 3,8 

Sokolov 79 0 79 8,8 

Strakonice 20 0 20 2,8 

Svitavy 44 1 45 4,3 

Šumperk 70 0 70 5,7 

Tábor 52 3 55 5,4 

Tachov 57 3 60 11,3 
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Okres Počet heren Počet kasin Počet 

provozoven 

celkem 

Počet 

provozoven na 

10 000 obyvatel 

Teplice 100 24 124 9,6 

Trutnov 73 0 73 6,1 

Třebíč 39 1 40 3,6 

Uherské Hradiště 127 5 132 9,2 

Ústí nad Labem 41 18 59 4,9 

Ústí nad Orlicí 58 1 59 4,3 

Vsetín 90 3 93 6,5 

Vyškov 48 1 49 5,4 

Zlín 137 6 143 7,5 

Znojmo 80 13 93 8,2 

Žďár nad Sázavou 43 0 43 3,6 

Celkem 5 398 566 5 964 5,7 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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tabulka 9-3: Počet VHP povolených obcemi v okresech, k 31. 12. 2014 

Okres Počet VHP Podíl v % Počet VHP na 

10 000 obyvatel 

Benešov 230 1,9 23,8 

Beroun 193 1,6 21,6 

Blansko 65 0,5 6,0 

Brno 174 1,4 2,9 

Bruntál 113 0,9 11,9 

Břeclav 107 0,9 9,3 

Česká Lípa 338 2,8 32,9 

České Budějovice 136 1,1 7,2 

Český Krumlov 83 0,7 13,6 

Děčín 290 2,4 22,0 

Domažlice 103 0,8 16,9 

Frýdek-Místek 56 0,5 2,6 

Havlíčkův Brod 159 1,3 16,8 

Hodonín 175 1,4 11,3 

Hradec Králové 277 2,3 17,0 

Cheb 77 0,6 8,4 

Chomutov 121 1,0 9,7 

Chrudim 77 0,6 7,4 

Jablonec nad Nisou 161 1,3 17,9 

Jeseník 37 0,3 9,3 

Jičín 67 0,6 8,4 

Jihlava 37 0,3 3,3 

Jindřichův Hradec 94 0,8 10,2 

Karlovy Vary 118 1,0 10,1 

Karviná 308 2,5 12,0 

Kladno 333 2,7 20,6 

Klatovy 20 0,2 2,3 

Kolín 234 1,9 23,8 

Kroměříž 136 1,1 12,8 

Kutná Hora 103 0,8 13,9 

Liberec 401 3,3 23,3 

Litoměřice 272 2,2 22,9 

Louny 74 0,6 8,6 

Mělník 281 2,3 26,8 

Mladá Boleslav 257 2,1 20,4 

Most 131 1,1 11,5 

Náchod 87 0,7 7,8 

Nový Jičín 53 0,4 3,5 

Nymburk 161 1,3 16,7 

Olomouc 122 1,0 5,2 

Opava 123 1,0 7,0 

Ostrava-město 410 3,4 12,6 

Pardubice 191 1,6 11,3 

Pelhřimov 117 1,0 16,2 

Písek 66 0,5 9,3 

Plzeň-město 540 4,5 16,5 

Praha 935 7,7 7,4 

Praha-východ  335 2,8 20,4 

Praha-západ 174 1,4 13,0 

Prachatice 74 0,6 14,6 

Prostějov 97 0,8 8,9 

Přerov 76 0,6 5,8 

Příbram 162 1,3 14,2 

Rakovník 40 0,3 7,2 

Rokycany 20 0,2 4,2 

Rychnov nad Kněžnou 27 0,2 3,4 

Semily 107 0,9 14,4 

Sokolov 207 1,7 22,9 

Strakonice 146 1,2 20,7 

Svitavy 58 0,5 5,6 

Šumperk 81 0,7 6,6 

Tábor 165 1,4 16,1 

Tachov 109 0,9 20,6 

Teplice 354 2,9 27,5 
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Okres Počet VHP Podíl v % Počet VHP na 

10 000 obyvatel 

Trutnov 287 2,4 24,0 

Třebíč 86 0,7 7,7 

Uherské Hradiště 82 0,7 5,7 

Ústí nad Labem 268 2,2 22,4 

Ústí nad Orlicí 26 0,2 1,9 

Vsetín 105 0,9 7,3 

Vyškov 63 0,5 7,0 

Zlín 168 1,4 8,8 

Znojmo 134 1,1 11,8 

Žďár nad Sázavou 42 0,3 3,5 

Celkem 12 136 100,0 11,5 

Zdroj: MF (2015), zpracováno NMS 
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Zkratky 
AOP Asociace občanských poraden 

APKURS Asociace provozovatelů kurzových sázek 

AsTERiG Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling 

Products 

ASZ Agentura pro sociální začleňování 

AT alkohol, toxikomanie (označení zdravotnických zařízení zabývajících se 

léčbou závislostí) 

CIAR Český institut pro výzkum závislostí, o. s. 

CPGI Canadian Problem Gambling Index 

CPPT Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. 

ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

ČSÚ Český statistický úřad 

dg. diagnóza, diagnostický 

DSM-5 Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, 5. revize 

DSM-IV Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, 4. revize 

EHP Evropský hospodářský prostor (anglicky European Economic Area), zahrnuje 

EU, Norsko a Lichtenštejnsko 

EHZ elektronické herní zařízení (tj. tzv. technické hry – VHP, VLT, EMR ad.) 

EK Evropská komise 

EMR elektromechanická ruleta 

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách 

ESSK  Evidenční systém statistik kriminality 

EU Evropská unie 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

GŘ VSČR Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

IVR Interactive Voice Response, interaktivní hlasová odezva 

IVT interaktivní videoloterijní terminál, též VLT 

KBT kognitivní a kognitivně-behaviorální přístupy v terapii 

Klinika adiktologie Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 

Lie/bet škála dvoupoložkový Lie/bet screeningový dotazník na problémové hráčství 

LLS lokální loterní systém 

MF Ministerstvo financí České republiky 

MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize 

MS Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

NMS Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

NNO nestátní nezisková organizace 

o. s.  občanské sdružení 

OZV obecně závazná vyhláška 

PCP Psychiatrické centrum Praha 

PGSI Problem Gambling Severity Index 

PMS Probační a mediační služba 

PN psychiatrická nemocnice 

SZH První souhrnná zpráva – Hazardní hraní v ČR a jeho dopady (2013) 
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RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

SOGS The South Oaks Gambling Screen 

SOGS-R revidovaný The South Oaks Gambling Screen 

SPELOS Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů 

SVL sociálně vyloučená lokalita 

TČ trestný čin 

TZ zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

UHP ČR Unie herního průmyslu ČR 

UNASO UNASO Sdružení zábavního průmyslu 

ÚS Ústavní soud 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

VLT videoloterijní terminál, též IVT 

VPÚ veřejně prospěšné účely 
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kognitivní distorze, 80, 117 

komorbidita, 80, 81 

kouření, 6 

kriminalita, 7, 8, 20, 28, 59, 60, 61, 76, 91, 92, 

94, 97, 105, 107, 113, 133 

kurzové sázky, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 33, 35, 

54, 55, 65, 68, 74, 76, 88, 93 

kvízomat, 7, 20, 21, 99, 100 

léčba 

ambulantní, 26, 75, 85, 113, 121, 123, 125 

lůžková, 9, 120, 133 

Lie/bet, 6, 8, 68, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 133 

linky pomoci, 125 

live sázky, 5, 33, 65, 104 

los, 61, 62, 65, 70, 71, 74, 75, 84 

marketing, 18, 61, 62 

match fixing, 8, 104 

Mezinárodní klasifikace nemocí, 79, 133 

Ministerstvo 

financí, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 

54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 98, 99, 100, 

101, 102, 111, 112, 128, 130, 132, 133 

spravedlnosti, 7, 97, 103, 133 

mladiství, 25, 29, 61, 62, 74, 104, 112 

náklady, 4, 17, 59, 60, 61 

Národní monitorovací středisko pro drogy a 

drogové závislosti (NMS), 84 

Národní strategie protidrogové politiky, 3, 25, 

26, 27 

následná péče, 122, 124 

návyková látka, 7, 25, 26, 33, 34, 60, 72, 75, 

80, 81, 88, 89, 105, 107, 112, 124 

nelegální, 7, 92, 99, 101, 103 

nelegální droga, 26, 60, 61, 121 

NNO, 133 

novela, 13, 16, 17, 18 

Občané proti hazardu, 112 

obecně závazná vyhláška, 3, 7, 11, 14, 18, 19, 

20, 21, 29, 42, 58, 99, 133 

obžalovaní, 103, 104 

odhad 

prevalence, 84 

odnětí svobody, 76, 118 

odsouzení, 104, 123 

odvod, 4, 12, 56 

okamžitá loterie, 4, 5, 55, 68, 76, 77 

on-line hraní, 4, 5, 6, 29, 33, 51, 65, 69, 72 

parlament, 104 

péče, 125 

pervitin, 124 

PGSI, 80, 133 

poker, 6, 12, 65, 74, 77, 88 

policie, 93, 99, 100, 101, 103, 105 

politika 

protidrogová, 2, 3, 25, 26, 27, 29, 134 

poradenství, 9, 26, 27, 28, 94, 119, 122, 125 

postoje, 124 
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praní špinavých peněz, 56, 97 

prevalence 

celoživotní, 66, 67, 69, 75 

v posledních 30 dnech, 66, 70, 76 

v posledním roce, 66, 67, 70 

prevalenční odhad, 84 

prevence, 3, 4, 8, 13, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 

29, 33, 59, 60, 94, 97, 104, 111, 112, 113, 

122, 123, 124, 133 

probace, 97, 105, 106, 107, 133 

ProGam, 112, 113 

prohibice, 20, 99 

provozovatel sázkových her, 15 

přestupek, 18 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky, 2, 3, 9, 25, 26, 27, 28, 121, 122, 

123, 134 

regresivní, 33, 56 

reklama, 4, 13, 17, 18, 26, 28, 29, 61, 62, 101, 

111 

rodina, 56, 60, 91, 122, 124 

rozpočet, 4, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 34, 56, 

57, 58, 91 

ruleta, 6, 11, 65, 133 

sázková kancelář, 11, 92 

sebevražda, 60, 61, 81, 89 

sociálně negativní, 75, 89, 91, 92, 93 

sociálně vyloučená lokalita, 7, 91, 92, 134 

sociální reintegrace, 94 

SOGS, 7, 75, 80, 81, 89, 134 

soud, 134 

SPELOS, 61, 99, 134 

sport, 11, 22, 61, 63, 104 

správa, 17, 27, 29, 52, 98 

stíhaní, 103 

strukturní charakteristiky, 33, 80 

školní populace, 65, 74 

tabák, 60, 61, 111 

trest, 7, 76, 102, 105, 118 

trestný čin, 7, 8, 17, 59, 97, 99, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 134 

trh, 3, 12, 34, 53 

turistický, 91 

úmrtnost, 61 

UNASO, 16, 134 

Unie herního průmyslu ČR, 16, 134 

Úřad vlády České republiky, 2 

užívání 

drog, 84 

vazba, 7, 94, 95, 118 

vězení, 7, 8, 17, 75, 76, 77, 88, 94, 95, 97, 105, 

118, 122, 123, 124 

videoloterijní terminál, 4, 5, 6, 11, 33, 34, 35, 

36, 40, 41, 54, 70, 71, 77, 84, 88, 113, 114, 

133, 134 

vláda, 2, 3, 12, 16, 17, 25, 26, 91, 134 

vloženo, 54, 55 

výherní hrací přístroj, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 18, 19, 

33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 54, 70, 

71, 84, 88, 131, 133 

vyplaceno, 4, 53, 54 

zadluženost, 7, 8, 9, 80, 81, 89, 92, 94, 95, 107, 

119, 122, 125 

zákon, 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 

29, 59, 62, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 125, 134 

loterijní, 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 15, 18, 28, 56, 

62, 97, 98, 99, 100, 101, 102 

závislost, 2, 1, 4, 5, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 

53, 65, 69, 79, 80, 88, 95, 107, 111, 113, 

122, 123, 124, 125, 133 

zodpovědné hraní, 8, 12, 28, 111, 112, 113, 

114 
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