
Průběžná bilance zaváděných 
opatření v oblasti hazardního 
hraní  

Mgr. Jindřich Vobořil 
národní koordinátor pro protidrogovou politiku 

15. května 2018 | Praha 



Zákon o hazardních hrách 

§ 49 

Informační povinnost u technické hry 

(1) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným 
způsobem na technické hře zveřejnit varování, že účast na hazardní hře může 
být škodlivá. 

(2) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a viditelným 
způsobem po celou dobu účasti účastníka hazardní hry na technické hře 
zveřejnit ukazatel délky účasti na hazardní hře a celkový přehled čistých proher 
od aktivace uživatelského konta. 

(3) Provozovatel je povinen na každé herní pozici čitelným a pro účastníka 
hazardní hry kdykoliv dostupným způsobem zveřejnit 

a) zůstatek na uživatelském kontu účastníka hazardní hry, 

b) částku nejvyšší sázky, nejvyšší výhry a nejvyšší hodinové prohry. 

(4) Provozovatel je povinen účastníka hazardní hry upozornit na nabídku 
využití a stav nastavených sebeomezujících opatření, a to po každém přihlášení 
do uživatelského konta. 
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Síť služeb 

Síť služeb je nejlépe rozvinuta pro uživatele 
nelegálních drog, v kontaktu se službami je až 
70 % odhadované populace, v kontextu 
ostatních evropských zemí je to vysoký 
nadprůměr. 

Naproti tomu u ostatních rizikových skupin je 
podíl osob v kontaktu s preventivní/léčebnou 
intervencí/službou nízký: u tabáku cca do 1 %, u 
alkoholu max. 25 %, u hazardních hráčů cca 5 %. 
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Síť služeb 

Dostupnost služeb pro hazardní hráče není 
rovnoměrná – řada služeb v jednotlivých 
regionech chybí např. krajská centra pro 
gambling. 

Z důvodu nedostatku financí se snižuje časová 
dostupnost služeb a jejich personální zabezpečení 
(zejména je nedostatek psychoterapeutů, 
psychiatrů a dalších lékařů).  
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Dostupnost ambulantních programů pro 
problémové hráče podpořených RVKPP 
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Síť služeb 

V ČR není dostatek programů následné péče. 

Programy následné péče jsou zaměřené na 
podporu a udržení abstinence klientů po léčbě v 
základním léčebném programu a pomáhají jim v 
navrácení do podmínek běžného života. 

V rámci dotačního řízení RVKPP byly v r. 2017 
podpořeny 3 projekty následné péče pro hazardní 
hráče. 

6 



Síť služeb 

Prioritou je vybudování a rozvoj sítě preventivních a 
léčebných programů/služeb pro hazardní hráče a 
vybudování sítě krajských center pro hazardní 
hráče. 

V l. 2013–2015 vypisovala RVKPP dotační řízení na 
podporu projektů v oblasti prevence a léčby 
problémového hráčství ve výši 3–5 mil. Kč ročně.  

V r. 2016 byla tato částka zvýšena na přibližně 
24,5 mil. Kč 

V roce 2017 byla vyhrazena na podporu projektů 
v oblasti prevence a léčby problémového hráčství 
částka ve výši 20,3 mil. Kč.  
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Síť služeb 

V současné době je provozováno celkem 7 krajských 
zařízení služeb pro prevenci a léčbu osob závislých 
na hazardním hraní a dále existují lokální služby pro 
gamblery. 

Na zřízení a provoz dalších služeb pro závislé 
hazardní hráče tak, aby plný rozsah služeb (dluhová 
poradna, doléčovací programy atp.) byl pro tyto 
osoby dostupný ve všech 14 krajích ČR včetně Prahy, 
je v roce 2018 potřebné zajistit další objem 
finančních prostředků v rozsahu cca 30 mil. Kč. 
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Síť služeb 

V oblasti primární prevence chybí prostředky na 
prevenci rizikového chování (drogy, alkohol, tabák, 
hazard a další).  

MŠMT v tomto smyslu administruje dotační titul na 
prevenci rizikového chování v rozmezí do 20 mil. 
Kč pro celou ČR. 
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Strategie 

Národní strategie 2010-2018 připravena jako 
strategický dokument na období 9 let, čímž 
reflektuje požadavek dlouhodobé kontinuity 
protidrogové politiky. 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2015−2018 pro oblast hazardního 
hraní – historicky první akční plán pro hazard 

Účelem Akčního plánu je detailněji rozpracovat 
plánované postupy pro naplňování cílů Národní 
strategie 
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Akční plán hazard – hodnocení 

Nepodařilo se získat dostatek prostředků na plné 
krytí aktivit tohoto akčního plánu 

národní informační platformu prevence problémového hraní 

celostátní kampaň na zvýšení povědomí o rizicích hazardních her 

Z dotačního titulu RVKPP však bylo možné plnit i 
některé aktivity tohoto akčního plánu  

3.1 rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče nebo aktivitu  
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Nová strategie 

1,5 % spotřební daně na alkohol a tabák a také z 
hazardní daně 

Dobudování sítě služeb 

Hazard on-line 

Detekce problémových hráčů on-line a land base 

Diferenciace rizik hazardních her 

Opatření proti hře nezletilých – zastavit/narušit hraní 
on-line u nezletilých 

ESPAD 9 % nezletilých má zkušenost s hraním o peníze a 3% hrálo rizikově 

Zapojení industrií do řešení negativních dopadů hazardu 
Využití matematického algoritmu pro detekci problémových hráčů 

Vize licenčního řízení na základě herního plánu 
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Děkuji za pozornost 


