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ZÁVISLOST NA HAZARDNÍ HŘE 

 Závislost - porucha centra odměňování v mozku  

 Závislý člověk není schopen pro odměnu pracovat, není schopen jí 
oddalovat, chce ji rychle, bezpracně. Rychlou odměnu nabízí legální  
a nelegální návykové látky a hazardní hraní.  

 3 až 5% populace má dispozici k nějaké formě závislosti. 
 
Je zodpovědností a povinností společnosti, její politické 
reprezentace,  chránit ohrožené osoby před vznikem závislosti! 

 Počet patologických hráčů je v České republice odhadován na 80 000 až 
120 000 osob. 

 Patologické hráčství je skrytá závislost.  

 



PENÍZE A HRÁČSKÁ KARIÉRA 
PATOLOGICKÉHO HRÁČE 

   Období výher – zdroje peněz: osobní peníze, peníze z výher 

 Období proher – zdroje peněz: peníze na zabezpečení rodiny, 
bankovní půjčky, půjčky u přátel, nebankovní půjčky 

 Období zoufalství  a životního debaklu – zdroje peněz: lichváři, 
podvody, trestná činnost 
 
- je ochoten získat peníze na hazardní hru jakýmkoliv, i nezákonným 
způsobem 
 
- má myšlenky na sebevraždu 

 - je mu vše jedno a ztrácí zábrany 

 



PROČ PÁCHÁ PATOLOGICKÝ HRÁČ 
 TRESTNOU ČINNOST? 

 
 1) Má neodolatelné puzení k hazardní hře, při hazardní hře 

zapomíná na své problémy, často způsobené hazardním hraním. 
Potřebuje peníze na hazardní hru. 

 2) Je pod velkým tlakem věřitelů, potřebuje peníze na zaplacení 
dluhů z hazardní hry, protože prohrál půjčené peníze. 

 3) Peníze si často "jen půjčuje",  je v zajetí hráčských bludů, 
věří, že z "půjčených " peněz vyhraje, peníze vrátí a ještě mu 
mnoho finančních prostředků zbyde. (Tomu nahrává možnost 
velmi vysoké výhry s okamžitou výplatou peněz v hernách  
a kasinech). 

 



DLUHY PATOLOGICKÝCH HRÁČŮ 

 Patologický hráč prohraje všechny peníze, které si dokáže 
legálním i nelegálním způsoben opatřit. Patologičtí hráči jsou 
mistrní lháři a manipulátoři. 

 780 000,-Kč je průměrný dluh patologických hráčů v léčbě 

 1 300 000,- je průměrný dluh patologických hráčů, kteří se 
obrátili na oddlužovací poradny 

 dluhy jsou často nesplatitelné a neřešitelné, patologický hráč 
je zahnán do šedé ekonomiky, neplatí daně 



VYSOKÁ KONCENTRACE HAZARDU  
V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 

 Hazardní hry jsou mimořádně přitažlivé pro osoby s nižším 
socioekonomickým statusem. (K výhře a zisku peněz stačí štěstí, 
nemusí prokazovat svoje schopnosti, kvalifikaci, pracovat mnoho 
hodin, čekat na mzdu. Tyto osoby snadno propadnou hráčským 
bludům, pletou si hernu se spořitelnou.) 



PŘÍNOS HAZARDNÍCH HER PRO OBEC 

 Když budete chtít prodat  kradení zboží nebo koupit drogy, kam půjdete? 

 Do pekařství? Do cukrárny? Do knihkupectví? 

 Hazardní hraní v obci vytvoří množství osob zcela bez finančních 
prostředků, zahnaných do šedé ekonomiky 

 V sociálně vyloučených lokalitách a jeich blízkosti by měly být hazardní hry 
zcela zakázány! 



TRESTNÁ ČINNOST  
PATOLOGICKÝCH HRÁČŮ 

podvody 

krádeže peněz a zboží 

 zpronevěry 

pojistné podvody 

násilná majetková trestná činnost 

 



WWW.NEPROHRAJZIVOT.CZ 

 

 

 

Děkuji za pozornost 


