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•	 Hra	pouze	v	legálním	prostředí	
•	 Odvody	do	veřejných	rozpočtů
•	 Ochrana	dětí	a	mladistvých
•	 Online	kontrola	finančních	toků
•	 Bezpečnostní	kamerové	systémy

•	 Hra	převážně	v	nelegálním	prostředí
•	 Veškeré	peníze	končí	v	kapsách	mafie
•	 Neexistuje	ochrana	rizikových	skupin
•	 Nulová	kontrola	finančních	toků
•	 Žádná	bezpečnostní	opatření



Nález Ústavního soudu  
Obecně závazné vyhlášky.
První nelegální hazard –  

převážně soukromé  
hráčské kluby.

Nelegálové ze zahraničí 
se chopili příležitosti.

Z Polska přivezeny první 
kvízomaty, zažívají  
nebývalý rozmach.

Dopad legislativy - 
 rušení provozoven.

Končící povolení  
pro herní zařízení.

Legální trh je doslova 
nahrazován nelegálním.

Vývoj nárůstu 
nelegálního hazardu

2011 2014 2018



Leden 2014

Kvízomat, trik, jak obejít zákaz hazardu

... Ministerstvo financí, které hazard v Česku reguluje, považuje 

věc za vážnou a obává se bleskového rozšíření těchto zařízení...

Březen 2014

Boj proti gamblingu: nižší sázky  
a povinná registrace
Byznys	už	na	změny	zareagoval	a	zkusil	se	adaptovat	například	takzvanými	kvízomaty:	jde	o	běžný	automat,	který	se	ale	na	za-čátku	hry	ptá	na	triviální	otázku.	Provozovatel	se	tím	snaží	tvářit,	že	hru	neurčuje	náhoda.	„S tím uděláme během pár týdnů ráz-ný šmytec. Stát nebude za šaška,“	říká	Ondřej	Závodský	(KDU-ČSL),	který	má	coby	náměstek	ministerstva	financí	problemati-ku	hazardu	na	starosti.

Duben 2014

Chrastava vyhání z hospod  

nelegální kvízomaty

Provozovatel kvízomaty doprovází listinou, kde 

je uvedeno, že přístroje nemají nic společné-

ho s loterijním zákonem. „Varuji tímto všechny 

majitele a provozovatele, aby nenaletěli maji-

telům kvízomatů na tento trik.... ,“	dodal	Canov	

(starosta).		„Stát	touto	aktivitou	p
řichází	o	nemalé	

daňové	příjmy,“	uvedl	na	webu	MF	ministr	financí	

Andrej	Babiš	(ANO).	„K boji s nelegálním hazar-

dem využijeme veškeré dostupné nástroje,“	

dodal	Babiš.

Duben 2014

Kvízomaty plní bary místo automatů. Podle ministerstva nelegální hazard „Provozovatele nelegálního hazardu nehodláme v žád-
ném případě tolerovat,	jsme	připraveni	přitvrdit	v	jejich	
postizích,“	dodal	Babišův	náměstek	Ondřej	Závodský.	
Ministerstvo	tak	tlačí	na	zpřísnění	trestu	za	provoz	heren	
bez	povolení	až	na	deset	let	vězení.

Listopad  2016 

Policisté v Brně zametli s automaty, některé herny měly i tajný východZároveň	ve	chvíli,	kdy	se	kvízomaty	posunuly	mimo	hru,	vymysleli	provozovatelé	další	dovednostní	a	znalostní	sou-těž	s	názvem	iStars.	Ministerstvu financí ani policii se dosud nepodařilo podřadit tuto činnost pod loterijní zákon. „Pracujeme na tom, abychom znalecký posudek získali. Jediný rozdíl od kvízomatů je totiž v kvalitě otázek,“	vy-světlil	Machala.

Perličky z médií
Politici již v roce 2014 tvrdili, 

 že s nelegály rychle a rázně zatočí

DoSuD Se JiM to nePoVeDLo
Červenec 2015

V Česku se raketově množí 

nelegální hazardní kvízomaty

Nelegální	výherní	au
tomaty,	ze	kterých	obce	

nemají	ani	korunu,	se	za
čínají	šířit	Českou	re

-

publikou.	obcím se tak často nedaří bojovat s 

hazardem, a to ani přes plošné zákazy dané 

obecně závaznou vyhláškou.



Květen 2017

Jihlava vyhnala hazard do 

okolních obcí

„Do jednoho ze soukromých klubů jsme 

se dostali až po odvrtání zámku. V pro-

storách ještě sálalo teplo z výherních 

přístrojů, které obsluha hromadně 

vypnula stiskem tlačítka na dálkové 

ovládání.	Zadním	vchodem	se	pokusili	

uniknout	dva	muži,	šlo	o	hosty	podn
iku,“	

popisoval	jednu	z	ko
ntrol	Jan	Jaroš,	kter

ý	

na	jihlavském	magistrátu	vede	ekon
o-

mický	odbor.

Květen 2017

Boj s kvízomaty? Jako 

boj s větrnými mlýny. 

Města jsou na jejich vy-

mýcení krátká
Do	automatu	se	vloží	peníze.	Na	

displeji	se	objeví	jednoduchá	kvízo-

vá	otázka.	Po	její	zodpovězení	už	se	

roztočí	válce	jako	na	běžném	výher-

ním	automatu	a	hazardní	hra	začíná.	

A	takto	pořád	dokola.

Květen 2017

Stát je na kvízomaty krátký,  s majiteli strojů vede válku  posudků
Minimálně	dvě	pokutované	firmy	skončily,	aniž	poku-
tu	zaplatily,	a	jejich	činnost	převzal	někdo	jiný.	Několik	
pokut	v	řádu	desítek	tisíc	se	podařilo	vybrat	alespoň	
od	hospodských,	u	nichž	se	přístroj	našel.„Výsledky asi nejsou nijak ohromující, ale hledáme 
další právní nástroje …,“ říká ondřej Závodský,	ná-
městek	ministra	financí,	který	má	na	starosti	zákon	o	
loteriích,	nově	zákon	o	hazardních	hrách.…Provozovatele	kvízomatů	to	nechává	chladnými.	Přou	
se	totiž	s	ministerstvem	o	něco	podstatnějšího	-	o	
to,	zda	jejich	bedny	vůbec	spadají	pod	loterijní	zákon,	
nebo	ne.
…České ministerstvo financí s kvízomatáři nyní vede 
bitvu znaleckých posudků, ale soudní verdikt je za-
tím daleko

Únor 2018

Zákon o omezení hazardu je bezzubý, gambleři hrají dál téměř bez omezení
Výrobci	kvízomatů	se	ohánějí	znaleckými	posudky,	podle	nichž	stroje	nespadají	
pod	zákon	o	hazardu,	protože	nefungují	na	principu	náhody.	A	tudíž	se	ani	ne-
daní.	Stát se musí soudit s každým provozovatelem kvízomatů zvlášť a po-
třebuje i znalecký posudek na každý typ,	aby	rozbil	obhajobu	protistrany.

Duben 2018

Celníci na konci 

března zadrželi 346 

nelegálních  

kvízomatů

Generální	ředitelstv
í	cel	v	rám-

ci	celorepublikové	a
kce	Star	

na přelomu března a dubna 

zadrželo v 79 hernách dohro-

mady 346 nelegálních kvízo-

matů druhé generace a záro-

veň zhruba 750.000 korun. 

Květen 2016

Kabinet přitvrdí proti  

kvízomatům. Je to nelegální  

hazard, shodují se ministři

…už	téměř	rok	funguje	speci
ální	policejní	tým	Výhra,	

který	se	zaměřuje	právě	na	probl
ematiku	kvízomatů.

S	firmami,	které	kvízomaty	provozují,	už	tým
	Výhra	

zahájil	zhruba	devad
esát	trestních	řízení

,	zajistil	600	

kvízomatů	a	téměř	pět	milionů	korun.		Mimo	to	vede	

další	padesát	pět	tre
stních	řízení	proti	sp

olkům,	za	

které	se	hazard	sch
ovává.



•	 O	nelegálnosti	kvízomatů	dosud	neexistuje	žádné	soudní	rozhodnutí.	
•	 Existují	znalecké	posudky	o	tom,	že	se	nejedná	o	vědomostní	soutěž
•	 Provozovatelé	kvízomatů	jsou	na	razie	připraveni
•	 Změní	software	a	přejdou	na	jiné	typy	her	
•	 Následuje	dlouhé	čekání	na	nové	znalecké	posudky
•	 Scénář	se	neustále	opakuje
•	 Bude	tedy	stát	nakonec	platit	těmto	provozovatelům	odškodné?
•	 Padají	vysoké	pokuty,	které	téměř	nikdo	nehradí

ZáSaDní otáZKa
Jsou kvízomaty nelegální?



•	 Tuto	iniciativu	vítáme
•	 Jsme	celní	správě	nápomocni
•	 Jedná	se	však	o	boj	s	větrnými	mlýny
•	 Personálně	náročné	a	velmi	nákladné	akce
•	 Na	boj	s	kvízomaty	je	nasazeno	až	300	celníků!

Razie celní správy
Kontroly celní správy za rok 2017

Kontroly celní správy za leden-březen 2018

2060 kontrol

453 kontrol

10-20 tis. - odhadovaný počet kvízomatů

410 zabavených kvízomatů

956  celkem zabavených strojů

456  celkem zabavených strojů

66  kvízomatů

344  kvízomatů



odhad počtu kvízomatů v ČR

…toto číslo se bude dále zvyšovat.

MiniMáLně 10.000

Roční obrat mafie 

2,4 miliardy Kč

Měsíční	tržba	cca	20.000/stroj=

4,8 
miliardy Kč

za rok

1,2 
miliardy Kč
za 1/4 roku Více než 

5,7 miliardy Kč

900
mil. Kč

Prokázaný propad příjmů státu z hazardu  
v návaznosti na legislativu

Roční únik na  
daních za provoz 

kvízomatů

CeLKeM PRoPaD



PoČet StRoJů  
V ČR cca 60 000

legálních
automatů

cca 40 000
legálních
automatů

nelegálové se neleknou
•	 Kde	je	nabídka,	vždy	bude	poptávka
•	 Lidé	hrát	nepřestali,	jen	hrají	jinde
•	 Výsledek	–	počet	peněz	vložených	do	hry	se	nezmenšil
•	 Přesunul	se	do	šedé	zóny
•	 Tyto	peníze	končí	v	kapsách	nelegálů
•	 Nelegální	prostředí	=	výhoda	pro	hráče	(není	nutná	registrace)

cca 10 - 20 tis.
KVíZoMatů?

KVěten 2017 KVěten 2018



PoČet HeRníCH PoZiC LoteRní Daň

LeDen - 
BřeZen 2017

59 700

33 200

LeDen -  
BřeZen 2017

1,94
milliard Kč

922 mil. Kč

LeDen -  
BřeZen 2018

LeDen -  
BřeZen 2018

Celkový pokles za pouhého čtvrt roku je více než  
1,018 miliardy Kč a očekávají se další daňové propady!

MeZiRoČní SRoVnání

PoKLeS  

56%
PoKLeS  

48 %



PříKLaDY Z oStatníCH ZeMí
řeCKo 
•	 2002	-	prohibice	v	oblasti	loterního	průmyslu	(s	výjimkou	několika	kasin)
•	 Výsledek	-	cca	150	000	ilegálních	strojů	
•	 Roční	objem	nelegálních	sázek	ve	výši	6	miliard	EUR.	
•	 Nyní	–	legalizace	loterií	(OPAP)	–	jediná	cesta,	jak	se	zbavit	mafie

MaďaRSKo 
•	 2012	prohibice,	povoleno	pouze	několik	kasin.	
•	 Maďarsko	přichází	přibližně	o	100	mil.	EUR	ročně,	provoz	ukončily	tisíce	restaurací	a	barů.	
•	 O	práci	přišlo	na	40	000	lidí	a	zemi	ovládá	černý	trh.	

uKRaJina 
•	 2009	-	prohibice,	povolena	pouze	státní	loterie
•	 Práci	ztratilo	220	000	osob,	rozpočet	je	chudší	o	500	mil.	EUR	ročně	
•	 Herní	byznys	ovládla	mafie.	Hraje	se	na	každém	rohu,	rozvoj	korupce

PoLSKo 
•	 2010	prohibice	(povoleno	1	kasino	na	250	000	obyvatel)
•	 Země	plná	nelegálních	přístrojů,	kvízomatů,	černých	heren	apod.
•	 Státní	rozpočet	je	chudší	o	desítky	milionů	EUR,	o	práci	přišly	desetitisíce	lidí
•	 Z	Polska	se	tisíce	nelegálních	strojů	stěhují	do	ČR	



PříKLaDY Z oStatníCH ZeMí
RuSKo 	
-	 2009	–	zákon,	povolující	hazard	pouze	ve	4	zónách
-	 Uzavřeno	28	000	nelegálních	heren	a	1000	kasin,	zabaveno	cca	půl	milionu	automatů	
-	 Reakce	Finska	–	výstavba	obřího	kasina	na	finsko-ruské	hranici	
-	 Reakce	Běloruska	-	cestovky	pro	ruské	hráče,	které	vozí	do	místních	kasin	

HoLanDSKo 
-	 Likvidační	daňová	zátěž	legálních	provozovatelů	loterií	
-	 V	konečném	důsledku	museli	někteří	podnikatelé	ukončit	činnost
-	 Evropský	soud	=	nepřiměřená	regulace	v		rozporu	s	evropským	právem

DánSKo 
-	 Zvýšení	daňové	zátěže	pro	loterní	firmy	na	30%	=	zemi	ovládl	z	50%	nelegální	hazard
-	 Proto	vláda	přistoupila	ke	snížení	daňové	sazby	na	20%
-	 Mafie	se	dala	na	ústup,	opět	se	plní	veřejné	rozpočty

ČeSKá RePuBLiKa 
-	 Změna	legislativy	-	nebývalý	rozmach	černé	hazardu
-	 Tisíce	nelegálních	strojů,	stovky	černých	heren,	nelegální	online	servery
-	 Mafie	okamžitě	obsazuje	místa,	která	musely	opustit	legální	firmy
-	 Padají	mnohamilionové	pokuty,	které	nikdo	nehradí
-	 Řada	obcí	a	měst	přehodnocuje	svá	rozhodnutí	a	vrací	se	zpět	k	regulovanému	provozu


