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Snížení škod působených hazardem jako 
priorita vlády 
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r. 2014 – 
1) zpráva 
Hazardní hraní v 
ČR 
2) Studie k 
odhadu 
společenských 
nákladů hazardu 

1) zmapování 
situace  
2) poukázání na 
problémy 
3) doporučení 
opatření  
 

r. 2015 –  
Akční plán hazard 

r. 2016 –  
zákon o hazardních 
hrách a další legislativní 
opatření 



Akční plán hazard - zvýšení 
informovanosti 

Úspěchy 
veřejně dostupný seznam 
poradenských a léčebných 
služeb 

lokální informační kampaně  

informační sdělení o rizicích 
problémového hráčství na 
lokální úrovni 
prostřednictvím služeb 

metodika primární prevence 
problémů spojených s 
hazardním hraním pro 
pedagogické pracovníky 

 

 Cíle 
zřídit Národní informační 
platformu pro prevenci 
problémového hraní 

realizovat dlouhodobé 
národní informační 
kampaně pro obecnou 
a hráčskou populaci 
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Akční plán hazard - prevence 

Úspěchy 
do zákona o hazardním hraní 
zakotvit některá z opatření 
prevence rozvoje 
problémového hráčství 

rejstřík fyzických osob vyloučených 
z účasti na hazardní hře, 
optimalizace počtu technických 
herních zařízení, zákonné limity pro 
časovou dostupnost atd. 

je umožněno hráči uplatnit 
sebeomezující opatření 

4 

 Cíle 
výraznější rozvoj 
preventivních programů 

do spuštění centrálního 
registru není zavedeno 
plošné sebevyloučení 

potřeba posílit ochranu 
hráčů zejména on-line 

 

 



Akční plán hazard - včasný záchyt  
a intervence 

Úspěchy 
ojedinělé programy na 
vzdělávání zaměstnanců v 
oblasti rozpoznání 
rizikového chování u hráčů 
alespoň v některých krajích 
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 Cíle 
zavedení algoritmu pro 
vyhledávání problémových 
hráčů na internetu 

 vytvoření Fóra 
odpovědného hraní jako 
platformy pro komunikaci a 
realizaci aktivity 
zodpovědného hraní 

vytvoření Etický kodex 
provozovatelů a profesních 
sdružení provozovatelů 



Akční plán hazard - včasný záchyt  
a intervence 

existence algoritmů a data-miningových technik rozpoznávání 
problematických vzorců hraní, které mohou být použity on-line 

první měsíc aktivit on-line je postačující a klíčový pro 
rozpoznání hráče s potenciálními problémy 

frekvence, intenzita a variabilita hraní v prvních týdnech aktivity hráče významně 
predikuje jeho chování a ztráty v budoucnosti 

poskytnutí personalizované zpětné vazby o době hraní, výhrách 
a prohrách, počtu hracích dnů a odehraných her významně 
snižuje útratu i dobu strávenou hraním a zlepšuje schopnost 
sebe-hodnocení a sebe-regulace 
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Akční plán hazard - včasný záchyt  
a intervence 

na základě chování hráče jsou aplikace schopné vyhodnotit a 
interpretovat elektronicky získaná data 

například PlayScan nebo Observer 

případě identifikace problémového hráče systém vyšle včasné 
varování a doporučí odbornou pomoc 

tyto aplikace se běžně využívají například v Norsku, Švédsku 
nebo Austrálii 

opatření realizovaná provozovateli mohou být dána zákonem 
nebo se stanovují při schvalování hry (udělování licence) 
příslušným regulačním orgánem a/nebo jsou realizována 
provozovateli v rámci jejich společenské odpovědnosti  
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Akční plán hazard – síť služeb 

Úspěchy 
začátek vzniku 
poradenských a léčebných 
služeb pro patologické 
hráče 

metodická podpora pro 
pracovníky ve službách a 
vzdělávaní 
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 Cíle 
stabilní systém financování 
nově vzniklých služeb a 
nízká místní a časová 
dostupnost 

vytvoření finančního 
mechanismu (fondu, nadace 
apod.) společenské 
odpovědnosti s cílem 
podpory preventivních a 
vzdělávacích aktivit 



Akční plán hazard – síť služeb 

Dostupnost ambulantních programů pro problémové hráče podpořených RVKPP v r. 2016 
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Akční plán hazard – nelegální trh 

Úspěchy 
ohlašovny nelegálního 
hazardu 

zřízení pracovní skupiny 
tzv. hazardní kobry 

blokace nepovolených her 
on-line 

kontrolní a hernách  
a kasinech (HAD 2017) 
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 Cíle 
eliminace tzv. 
kvízomatů a nových 
typů hazardních her 
mimo povolovací 
proces MF např. iSTARS 



Akční plán – koordinace a monitoring 

Úspěchy 
oblast hazardního hraní je 
začleněna do koordinačních 
mechanismů protidrogové 
politiky – RVKPP a jejich 
pracovních skupin 

pravidelný roční 
monitoring situace a 
odborné publikace 
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 Cíle 
stabilita ve financování 



Akční plán hazard – další období 

realizovat aktivity zaměřené na problematiku on-line  
i land-base hazardu 

podpora rozvoje sítě služeb a prevence ve školských 
zařízení 

formulovat principy tzv. zodpovědné reklamy s 
ohledem na ochranu zejména dětí a mladistvých 

zavést a podporovat informační, preventivní, 
poradenské a léčebné služby, včetně linek pomoci a 
webového poradenství 
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Akční plán hazard – další období 

vzdělávat provozovatele hazardních her, jejich 
personál a zvyšovat jejich dovednosti v oblasti 
prevence problémů spojených s hazardním hraním 

podpořit adiktologické brzdy v legislativě 

povinnost provozovatelů informovat majitele herních účtů 
o celkové prohrané částce apod. 

zavést efektivní nástroj včasné identifikace a cílené 
intervence v prostředí on-line 

zvýšit praktickou vymahatelnost a rozšířit 
sebeomezení nebo sebevyloučení 
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Děkuji za pozornost 


