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Úvodní slovo 

Vážené dámy a pánové, 

jsem rád, že jste přijali pozvání na národní konferenci Hazardní hraní v České republice 2016, během 

této konference by měly zaznít příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech 

hazardního hraní na obyvatele České republiky.  Chci zde přivítat odborníky, kteří nesou tíhu každý den 

při řešení složitých problémů, které se týkají závislostí. Vítám zde nevládní organizace a zástupce 

orgánů státní správy a samosprávy. Chtěl bych také na tomto místě vyzvat přítomné zástupce 

hazardního průmyslu, aby vnímali, že kromě snahy o zisk je třeba zapojit i odpovědný přístup a pokusit 

se co nejvíce kultivovat svět hazardního podnikaní. 

Dámy a pánové, jsme první vláda, která si vytyčila řešení negativních dopadů hazardu jako jednu ze 

svých priorit, a i tato konference je ukázka toho, že do poslední chvíle hledáme nástroje ke zlepšení 

situace, která byla v České republice donedávna skutečně neúnosná.  Snažíme se hledat komplexní  

a vyvážené řešení. Jak jistě víte, vláda v posledních letech přijala několik opatření jak v oblasti regulace 

hazardu, tak v oblasti prevence a léčby patologického hráčství. V roce 2014 jsme koncepčně integrovali 

téma hazardního hraní do protidrogové politiky vlády a v roce 2015 schválila vláda první akční plán pro 

oblast hazardního hraní. Ten si klade za cíl konkrétní kroky a preventivní úkoly s cílem měnit špatný 

stav v České republice, pokud jde o situace v oblasti hazardu ve srovnání s okolním světem. Akční plán 

by nám měl zajistit, že téma hazardního hraní, jeho aktuální situace a diskuse o odpovídajících 

opatřeních bude pravidelnou součástí debat mezi jednotlivými ministerstvy. 

V oblasti regulace hazardu a legislativních opatření je klíčový zákon o hazardních hrách, který vláda 

schválila v letošním roce, respektive Parlament ČR schválil v letošním roce, a který vstoupí v účinnost 

od začátku příštího roku. Povedlo se po dlouhých letech diskusí, které skutečně nebraly konce, schválit 

zcela novou legislativní úpravu. Tento zákon je moderním právním předpisem, jsem přesvědčený  

o tom, že vrátí Českou republiku v oblasti regulace hazardního hraní mezi vyspělé státy Evropy. 

Osobně považuji za důležité, že nový zákon, tak jak byl schválen, umožní snížit dostupnost hazardních 

her. 

Už nyní, mezi lety 2014–2015, výrazně klesl počet heren a provozoven se zvláštním režimem. 

Meziročně o více než 20 %. Nový zákon přispěje k ještě vyššímu omezení dostupnosti hazardních her. 

Nebude možné hrát automaty v restauracích či na benzinových pumpách, ale pouze v herně nebo 

kasinu. Bude zavedena povinná zavírací doba heren a orgány státního dozoru dostanou nové 

kompetence v boji proti nelegálnímu hazardu. Máme přirozeně ambici snížit počet problémových 

hráčů a ulehčit tak nejen samotným hráčům, ale i jejich blízkým i jejich rodinám, na které důsledky 

rizikových forem hazardního hraní dopadají nejvíce. 

Proto došlo v oblasti prevence a léčby hazardního hraní v posledních letech k nárůstu prostředků na 

protidrogovou politiku. Jsem rád, že naše vláda je první vládou, která začíná vyčleňovat pravidelně 

finanční prostředky určené také na preventivní a léčebné programy pro patologické hráče. Podle 

dostupných údajů z odhadovaného počtu patologických hráčů je v léčbě velmi nízký podíl lidí. Hovoří 

se o tom, že v České republice je kolem 40 tisíc patologických hráčů, v léčbě jsou lidé v řádu 

jednotlivců. 

Jedním z cílů, který si vláda stanovila ve schváleném akčním plánu pro oblast hazardního hraní, je 

zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní. To souvisí také s podporou 

prevence rozvoje problémového hráčství a vybudováním sítě poradenských a léčebných služeb pro 

hazardní hráče v regionech. Pokud zvýšíme dostupnost preventivních a poradenských programů, tak  

s velkou pravděpodobností snížíme počet problémových hráčů a pomůžeme tím i jejich rodinám. 

Důležitou oblastí, která nesmí být a není opominuta, je potírání nelegálního hazardu. 

Pozitivně vnímám uzavření dohody mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra o společném 

týmu specializovaném na boj proti nelegálnímu hazardu, který je aktivní v potírání všech forem 



nepovolených her. V současné době zejména tzv. kvízomatů a černých heren, které se skrývají  

v soukromých klubech. Jsem velmi rád, že tato spolupráce již přinesla své první výsledky a vláda bude 

podporovat, aby i do budoucna se potírání nelegálního hazardu věnovala náležitá pozornost. Jak jistě 

víte, diskuse o kvízomatech plnila velmi intenzivně veřejný prostor. My jsme na posledním jednání 

Rady vlády pro protidrogovou politiku byli informováni už o konkrétních číslech správních řízení, 

policejních zásahů. Čili je evidentní, že postup finančních úřadů a policie proti kvízomatům začíná být 

konečně efektivní a statisticky významný. 

Vážené dámy, vážení pánové, přijatá opatření, která jsem zde zmiňoval, jsou jen začátek. Je 

nevyhnutelné, abychom v započatém úsilí pokračovali, abychom dosáhli dlouhodobého zlepšení 

situace. Chci jasně říci, že vláda je připravena podniknout potřebné kroky ke změně situace a ke 

zvýšení ochrany hráčů před negativními dopady hazardu, pokud to bude aktuální situace vyžadovat. 

Neplánujeme prohibici, ale určitě budeme velmi pozorně sledovat dopady nového zákona o hazardním 

hraní. Bude-li to nutné, tak nastavení ochranných opatření, známých jako „adiktologické brzdy“, 

samozřejmě budeme připraveni vyhodnocovat, eventuálně přehodnocovat. Budeme sledovat také 

vývoj nových trendů a problémů v oblasti hazardního hraní, zejména pokud jde o aktuálně extrémně 

rychle narůstající trend v oblasti on-line hraní, kterého se účastní bohužel stále více mladistvých. 

Budeme také vyhodnocovat a nastavovat opatření v oblasti potírání nelegálního trhu s hazardním 

hraním a přirozeně hledat nová řešení. 

Já jsem velmi rád, že Úřad vlády České republiky díky práci národního protidrogového koordinátora  

a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se podílí na koordinaci politiky v oblasti 

hazardního hraní, na pravidelném monitoringu situace, což vládě umožňuje a především do budoucna 

by mělo umožnit včas reagovat na aktuální vývoj. 

Vážené dámy, vážení pánové, přeji úspěch vašemu dnešnímu jednání a věřím, že pravidelné setkávání  

k této problematice povede k nastavení podmínek přijatelných pro fungování hazardního průmyslu, ale 

současně zvýší úroveň ochrany zdraví obyvatel ČR a zvýší úroveň ochrany před všemi možnými riziky  

a patologickými jevy. 

 

předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Reportáž z konference   

Závislost, kterou nelze poznat na první pohled. Tak bychom mohli nahlížet na hazardní hraní. 

Patologickým hráčem se může stát člověk, který žije spořádaný život, je zaměstnaný, má rodinu  

a o jeho závislosti neví ani ti nejbližší. U patologických hráčů je však otázkou času, kdy se díky 

hazardnímu hraní dostanou do kolotoče dluhů, rozvrácených vztahů, psychického vyčerpání  

a postupného osobního úpadku. Patologické hráčství je specifickým typem závislosti, která má rozsáhlé 

zdravotní, sociální a ekonomické dopady nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost.  

Zástupci sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pozvali do Lichtenštejnského 

paláce v Praze přes sto expertů z oblasti léčby, regulace, ekonomiky, neziskového sektoru, státní  

a veřejné správy, aby se tématu patologického hráčství věnovali. Program byl rozdělen do čtyř panelů:  

 Politika v oblasti hazardního hraní 

 Prevence a léčba 

 Regulace a legislativa 

 Realizované projekty 

První kroky ke změně: Akční plán pro oblast hazardního hraní a nový zákon 

Konferenci zahájil předseda vlády Bohuslav Sobotka. Vláda v předminulém roce představila akční plán 

pro oblast hazardního hraní, který má v letech 2015–2018 zlepšit možnosti prevence a léčby 

patologických hráčů. Jde o vůbec první strategický dokument, který uceleně popisuje kroky státu pro 

zlepšení situace v oblasti prevence a léčby hazardního hraní. Zároveň vláda v roce 2016 schválila nový 

zákon o hazardních hrách, který vstoupil v platnost počátkem roku 2017 a který zavádí celou řadu 

regulačních i preventivních opatření. Předseda vlády svou přítomností podtrhl význam konference  

a zároveň zdůraznil, že současná vláda považuje řešení negativních dopadů hazardního hraní za jednu 

ze svých priorit.  

Politika v oblasti hazardního hraní – Nelegální hazard, nová legislativa a regulace na příkladu města 

Brna 

Prvním řečníkem konference byl náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který se zaměřil na již 

zmíněný nový zákon o hazardních hrách a na opatření, která se v souvislosti s novým zákonem zavádí. 

Zmínil také problém nelegálních provozovatelů on-line hazardu.  

Slova se následně ujal národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ve svém příspěvku upozornil, 

kromě jiného, na potřebu včasné intervence a vyvážené regulace a také na to, že v politické rétorice  

a v rétorice průmyslu dochází příliš často k nesprávnému a zjednodušujícímu dělení na tvrdý a měkký 

hazard, přičemž tento pohled může být rizikový. Vobořil dále zmínil některé trendy, které se 

k problémovému hraní vážou, například nárůst on-line hraní dětí a mladistvých.  

První konferenční blok uzavřel náměstek primátora města Brna Matěj Hollan, který již několik let razí ve 

svém městě politiku přísné restrikce hazardu. Ve svém příspěvku přinesl jiný pohled na nový zákon  

o hazardních hrách a poukázal na některé jeho nedostatky, například příliš vysoké limity, které podle 

něj nebudou problémové hráče dostatečně omezovat.  

Prevence a léčba – trendy   

V druhém bloku jako první vystoupila dvojice spoluautorů Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR 

v roce 2015 z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Barbora Drbohlavová  

a Zdeněk Rous. Společně představili výsledky nedávné studie Patologičtí hráči v léčbě (2015) a přinesli 

tak aktuální vhled do statistik a trendů v oblasti hazardního hraní. Současný nejdiskutovanější trend 

potvrdil národní protidrogový koordinátor, který opakovaně uvedl, že čísla jasně potvrzují rozmach  

on-line sázení, a to nejen mezi dospělými, ale také mezi mladistvými pod 18 let. 



Kateřina Škařupová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny pak mluvila o včasné intervenci  

a identifikaci problémového hráčství. Mimo jiné seznámila posluchače s metodou, která pomocí 

algoritmů a nástrojů rozezná problémového hráče v on-line prostředí.  

Blok zakončil vedoucí doléčovacího centra PREVENT 99 Jiří Koreš, který představil předběžné výsledky 

dotazníkového šetření v síti služeb pro patologické hráče. Poukázal například na vytíženost těchto 

služeb, neochotu některých zařízení s patologickými hráči pracovat či nedostatek služeb následné péče 

pro hráče.   

Regulace a legislativa – co čekat od nového zákona? 

V rámci třetího konferenčního bloku představil Karel Blaha ze Státního dozoru nad hazardními hrami 

Ministerstva financí novou legislativu v kontextu rizik a příležitostí. Richard Boka z téhož útvaru pak 

přiblížil technické možnosti vznikajícího centrálního informačního systému (AISG) se zaměřením na 

ochranu hráčů, který bude mimo jiné obsahovat seznam registrovaných hráčů či rejstřík osob 

vyloučených z hazardních her. 

Realizované projekty z praxe  

Národní konferenci uzavřel blok prezentací některých realizovaných projektů v oblasti hazardního 

hraní. Editor webových stránek pomoci patologickým hráčům www.neprohrajzivot.cz a bývalý 

patologický hráč František Trantina přiblížil téma hazardního hraní na sociálních sítích a představil 

stránky Neprohraj život, které poskytují závislým hráčům informace o odborné pomoci.  

O spolupráci neziskových organizací a provozovatelů hazardních her mluvil Lukáš Carlos Hrubý ze 

Společnosti Podané ruce. Informoval o snahách neziskových organizací vstoupit do kontaktu 

s provozovateli s nabídkou pomoci jim s informační povinností o nabídkách služeb pomoci a léčby 

gamblingu.   

V závěru představil nově založenou Gambling ambulanci pražské organizace SANANIM její vedoucí 

Marcel Ambrož. 

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil uzavřel národní konferenci s tím, že reflektuje 

aktuální výzvy v oblasti hazardního hraní a z pozice národního koordinátora a místopředsedy Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky je řadí mezi priority ve své funkci. Dále ocenil veřejnou 

diskusi a poděkoval přítomným za účast a řečníkům za jednotlivé příspěvky.    

 

  

 

 

 
 

  

http://www.neprohrajzivot.cz/


2. Program konference  

8:30–9:00 Registrace 

9:00–9:10 Zahájení 

 Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky 

9:10–9:30 Úvodní slovo 

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR a předseda Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky 

9:30–10:30 I. POLITIKA V OBLASTI HAZARDNÍHO HRANÍ 

 Moderuje Lucia Kiššová, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Aktivity státu v boji proti nelegálnímu hazardu 

Ondřej Závodský, náměstek ministra, Ministerstvo financí České republiky 

Prevence rizikového hraní a návrh legislativních opatření 

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky 

Zkušenosti s regulací hazardu v Brně 

Matěj Hollan, náměstek primátora, Statutární město Brno 

10:30–11:15 Přestávka 

10.45–11.15 Tisková konference 

11:15–12:30 II. PREVENCE A LÉČBA 

 Moderuje Tomáš Sadílek, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Situace a trendy v oblasti hazardního hraní 

Barbora Drbohlavová a Zdeněk Rous, spoluautoři Výroční zprávy o hazardním hraní 

v ČR v roce 2015, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

Včasná intervence a identifikace problémového hráčství 

Kateřina Škařupová, vědecká pracovnice, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, 

Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně 

Síť služeb pro patologické hráče 

Jiří Koreš, vedoucí zařízení, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT 

 Diskuse 

12:30–13:15 Oběd 

13:15–14:30 III. REGULACE A LEGISLATIVA 

Moderuje Karel Blaha, Ministerstvo financí ČR 

Nový zákon o hazardních hrách: Příležitosti a rizika 

Karel Blaha, ředitel Státního dozoru nad hazardními hrami, Ministerstvo financí ČR 

Technické možnosti systému AISG se zaměřením na ochranu hráčů 

Richard Boka, vrchní ministerský rada, Státní dozor nad hazardními hrami, 

Ministerstvo financí ČR 

Licencování hazardu v kontextu lokálních společenských dopadů  

hazardního hraní 

Aleš Rod, ředitel výzkumu, Centrum ekonomických a tržních analýz 



Diskuse 

14:30–15:00 Přestávka 

15:00–16:15 IV. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Moderuje Jindřich Vobořil, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

Hazardní hry na sociálních sítích a internetové stránky pro pomoc 

patologickým hráčům a jejich blízkým 

František Trantina, editor webových stránek pomoci patologickým hráčům 

www.neprohrajzivot.cz 

Spolupráce neziskových organizací a provozovatelů hazardních her 

Lukáš Carlos Hrubý, výkonný ředitel, Společnost Podané ruce 

Specializované zařízení pro hazardní hráče a jejich blízké 

Marcel Ambrož, vedoucí zařízení, Gambling ambulance SANANIM 

Diskuse 

16:15–16:30 Závěrečné shrnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Profily řečníků  

ZÁVODSKÝ, Ondřej 
Náměstek ministra, Ministerstvo financí České republiky 

Ondřej Závodský je právník a státní úředník oceněný Nadačním fondem proti korupci. Od února 2014 

je náměstkem ministra financí ČR pro oblast majetku státu. 

Název příspěvku: Aktivity státu v boji proti nelegálnímu hazardu 

VOBOŘIL, Jindřich 
Národní protidrogový koordinátor, Úřad vlády ČR 

Jindřich Vobořil patří mezi přední české odborníky na drogovou problematiku, je výkonným 

místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a ředitelem Odboru protidrogové 

politiky Úřadu vlády České republiky. 

Název příspěvku: Prevence rizikového hraní a návrh legislativních opatření 

HOLLAN, Martin 
Náměstek primátora, Statutární město Brno 

Martin Hollan působí v Brně jako náměstek primátora pro dopravu, kulturu a sociální oblast  

a zastupitel městské části Brno-střed. Jeho občanské sdružení Žít Brno se přičinilo o přijetí vyhlášky, 

která z území města Brna vypovídá herní automaty a výrazně reguluje hazard.  

Název příspěvku: Zkušenosti s regulací hazardu v Brně 

DRBOHLAVOVÁ, Barbora 
Spoluautorka Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v roce 2015, Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti 

Barbora Drbohlavová působí v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti, kde 

spoluodpovídá za monitoring sociálně-patologických dopadů hazardních her na společnost. Je 

spoluautorkou studie Hazardní hraní v České republice a jeho dopady, v rámci které zodpovídala za 

analýzu kvantitativních dat.  

Název příspěvku: Situace a trendy v oblasti hazardního hraní 

ROUS, Zdeněk 
Spoluautor Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR v roce 2015, Národní monitorovací středisko pro 

drogy a závislosti 

Zdeněk Rous působí v Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti, kde spoluodpovídá 

za monitoring sociálně-patologických dopadů hazardních her na společnost. Podílel se na přípravě 

Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR a spolupracoval na studii Hazardní hry v České republice a jeho 

dopady.  

Název příspěvku: Situace a trendy v oblasti hazardního hraní 

ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina 
Vědecká pracovnice Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova 

Univerzita v Brně 

Kateřina Škařupová vystudovala Mediální a komunikační studia a Sociální psychologii na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde nyní působí jako odborná asistentka a vědecká 

pracovnice na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny.  



Název příspěvku: Včasná intervence a identifikace problémového hráčství 

KOREŠ, Jiří 
Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT  

Adiktolog Jiří Koreš je vedoucím Poradny pro nelátkové závislosti a vedoucím Poradny pro nelátkové 

závislosti jihočeské neziskové organizace PREVENT 99 z. ú. Je jedním ze zakladatelů organizace 

PREVENT 99 z. ú. 

Název příspěvku: Síť služeb pro patologické hráče 

BLAHA, Karel 
Státní dozor nad hazardními hrami, Ministerstvo financí ČR 

Karel Blaha působil v sekci Legislativní rady Úřadu vlády jako odborník na hodnocení dopadů zákonné 

regulace. Nyní je ředitelem Státního dozoru nad hazardními hrami Ministerstva financí ČR.  

Název příspěvku: Nový zákon o hazardních hrách: Příležitosti a rizika 

BOKA, Richard 
Státní dozor nad hazardními hrami, Ministerstvo financí ČR 

Richard Boka působil v odboru Státní dozor nad hazardními hrami Ministerstva financí ČR dříve jako 

osoba podílející se na vzniku zákona o hazardních hrách a předpisů souvisejících, nyní působí jako 

osoba mající na starost právně-technickou stránku hazardních her, rovněž oblast správního trestání. 

Název příspěvku: Technické možnosti systému AISG se zaměřením na ochranu hráčů 

ROD, Aleš 
Centrum ekonomických a tržních analýz 

Aleš Rod je ředitelem výzkumu v Centru ekonomických a tržních analýz. Zabývá se problematikou 

regulace vlivem nástrojů fiskální politiky na veřejné finance a analýzou stínové ekonomiky, Věnuje se 

také výzkumu v oblastech bankovnictví a ekonomie luxusu.  

Název příspěvku: Licencování hazardu v kontextu lokálních společenských dopadů hazardního hraní 

TRANTINA, František 
Editor webových stránek pomoci patologickým hráčům www.neprohrajzivot.cz 

František Trantina studuje adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a je tajemníkem České 

asociace studentů adiktologie. Pan Trantina se iniciativně zapojuje do pomoci patologickým hráčům – 

mimo jiné pro ně vytvořil webové stránky pomoci www.neprohrajzivot.cz 

Název příspěvku: Hazardní hry na sociálních sítích a internetové stránky pro pomoc patologickým 

hráčům a jejich blízkým 

HRUBÝ, Lukáš Carlos 
Společnost Podané ruce 

Lukáš Carlos Hrubý je odborným ředitelem Společnosti Podané ruce. V současnosti se angažuje ve 

vzniku nové odborné sekce pro patologické hráčství na půdě Asociace nestátních organizací 

poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.  

Název příspěvku: Spolupráce neziskových organizací a provozovatelů hazardních her 

AMBROŽ, Marcel 
Vedoucí Gambling ambulance SANANIM 



Marcel Ambrož působí v Pracovní a sociální agentuře a nově také v nedávno vzniklé Gambling 

ambulanci pražské neziskové organizace SANANIM. Gambling ambulance je specializované zařízení 

poskytující komplexní ambulantní služby osobám ohroženým hazardním hraním a jejich blízkým. 

Název příspěvku: Specializované zařízení pro hazardní hráče a jejich blízké 

 

  



4. Výstupy z prezentací 

4.1.  Aktivity státu v boji proti nelegálnímu hazardu 

Ondřej Závodský 

Česká republika se v současné době vypořádává s velkým podílem ilegálního hazardu a dynamickým 

rozvojem on-line hazardu, zároveň již několik let čelí řízení kvůli porušení evropského práva. 

Nový zákon o hazardních hrách, který vstoupí v platnost od ledna příštího roku, je oproti současnému 

legislativnímu rámci restriktivnější a představí celou řadu nástrojů k potlačení ilegálního hazardu 

včetně možnosti zablokování a likvidace ilegálních provozovatelů na internetu. Zákon přináší 

komplexní úpravu provozování hazardních her na území České republiky, sjednocuje nelogickou 

roztříštěnost jednotlivých druhů hazardních her a naplňuje závěry a doporučení Evropské komise pro 

regulaci hazardu. Vláda si od nového zákona slibuje především efektivnější regulaci hazardu a potírání 

ilegálního hazardu.  

Výběr opatření obsažených v novém zákoně, které mají 

přispět k prevenci vzniku patologického hráčství:  

 sebeomezující 

opatření a rejstřík vyloučených osob 

 zavedení dalších limitů (povinná zavírací hodina  

u heren, pauza pro hráče u technické hry) 

 úplné zrušení provozu herních automatů  

v pohostinských zařízeních a na benzinových pumpách 

 povinné monitorování herních prostor 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Zkušenosti s regulací hazardu v Brně 

Matěj Hollan 

Brno je příkladem města, které se vydalo cestou striktního omezení hazardu. Vyhláška z prosince 2014 

zde úplně zakázala herní automaty a kasinové hry, problémem je ovšem pomalé a neefektivní 

vyřizování rozhodnutí o zrušení heren. Pozitivním trendem je, že na místech bývalých heren vznikají 

nové podniky a obchody, které zároveň vytváří nová pracovní místa, město vypadá kultivovaněji. Nový 

zákon z pozice města vítá, ale shledává v něm několik nedostatků: účinnost může postrádat například 

povinná registrace hráčů, limity nastavení výše sázek a proher jsou podle Hollana nastaveny příliš 

vysoko. Aby byl zákon v regulaci hazardu účinný, v budoucnu bude potřeba jej zpřísnit cestou 

novelizace. Hollan upozornil, že proces regulace hazardu zdaleka není dokončen – i s novým 

legislativním rámcem je ČR teprve na půli cesty řešení problému.   



4.3. Prevence rizikového hraní a návrh legislativních opatření 

Jindřich Vobořil 

V České republice se v roce 2014 evidovalo 438 000 problémových hráčů, přičemž ambulantně je 

léčeno pouze 1 400 hráčů ročně. Překvapivá čísla přinesla studie ESPAD, podle které dynamicky 

narůstá podíl on-line kurzového sázení (v roce 2015 tvořilo 25 % z trhu).  

Stát nyní přijal v oblasti hazardního hraní novou legislativu, kterou bude potřeba v příštích letech 

monitorovat a vyhodnocovat. Zároveň byl v roce 2015 představen tříletý akční plán pro hazard. Mezi 

priority patří zvýšení informovanosti, prevence, včasný záchyt a intervence problémového hráčství, 

zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami, zvýšení dostupnosti poradenských  

a léčebných programů a důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření. 

Vláda také vyčlenila prostředky na podporu projektů protidrogové politiky. V roce 2016 bylo vypsáno 

mimořádné dotační řízení na nové oblasti integrované protidrogové politiky, především hazardní hraní. 

Podpořeno bylo celkem 29 projektů, typově šlo o:  

 vznik krajských ambulancí pro hazardní 

hráče (v 7 krajích) 

 podporu specifických programů pro 

hazardní hráče v síti adiktologických služeb 

 podporu vzniku internetového poradenství  

 podporu preventivních programů  

a informačních projektů 

 výzkumné projekty 

Vobořil upozornil, že v budoucnu by se pozornost 

měla především zaměřit na oblast hraní nezletilých, 

zavést opatření prevence rizikového hraní (např. 

systém včasné identifikace a intervence u 

problémových hráčů on-line), dále na snižování 

dostupnosti hazardních her a zlepšování 

spolupráce s obcemi.  

Hazard je oblastí lidského života, která existovala 

dávno předtím, než vznikly herny a kasina a svým 

způsobem patří k lidské přirozenosti. Role státu by 

v této oblasti měla být moderující – stát by měl 

vytvářet mantinely bezpečí, což není možné bez 

hluboké spolupráce všech zúčastněných stran včetně nevládních organizací, obcí a bez prohlubování 

etiky samotného hazardního průmyslu.  

4.4. Situace a trendy v oblasti hazardního hraní 

Barbora Drbohlavová a Zdeněk Rous 

Od roku 2014 narůstá v ČR hazardní hraní. Novým trendem je pokles dominance herních automatů  

a rozmach internetového kurzového sázení. Nejvyšší příjmy z hazardu evidují příhraniční okresy 

(sousedící s Německem a Rakouskem), prvenství v počtu herních automatů na obyvatele má 

Karlovarský kraj. Roste počet obcí, které hazard regulují nebo úplně zakazují, mezi největší města, která 

zakázala herní automaty, patří Brno, České Budějovice a Jihlava. Místní regulace ovšem může mít za 

následek přesun příležitostí ke hraní těsně za hranice obce: příkladem je Victory kasino v Popůvkách 

poblíž Brna.  



Studie Patologičtí hráči v léčbě, kterou vypracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy  

a závislosti, ukazuje, že nejvíc hrají muži a mladší lidé do 34 let, ti se také věnují spíše on-line hrám  

a technickým hrám, loterie hrají spíše lidé starší 35 let. Další trendy, které ze studie Patologičtí hráči 

v léčbě vyplývají:   

 69,5 % hráčů užívalo během hraní tabák, 22,8 % užívá jako stimulant pervitin, 48,6 % alkohol 

 45,9 % spáchalo krádež, třetina podvod, třetina zpronevěru 

 cca dvě třetiny trpí úzkostně-depresivní poruchou 

 29,3 % se pokusilo o sebevraždu, z toho polovina opakovaně 

 on-line hráči tráví hraním mnohem více času, mají na gambling nejvyšší měsíční výdaje a vyšší 

dluhy – jsou více rizikoví než hráči v kamenných provozovnách 

 problémy v sociálně vyloučených lokalitách: hraní příjemců sociálních dávek (čtvrtina), 

zadluženost hráčů a jejich rodin, opilost v hernách, lichvářství, rušení veřejného pořádku v okolí 

heren, konzumace, výroba či distribuce drog v hernách a okolí 

Podle studie dále klesá v ČR počet technických her – v loňském roce jich bylo kolem 62 000. Zároveň 

klesá počet kasin, heren a provozoven hazardu (vloni jich bylo 4 836), v rámci tohoto počtu roste podíl 

kasin, což je způsobeno větším množstvím provozoven, které se registrují jako kasino. 

4.5. Včasná intervence a identifikace problémového hráčství 

Kateřina Škařupová 

Včasná identifikace a intervence spadá do konceptu zodpovědného hraní a může přispět k omezení 

rozvoje problémového hráčství. Včasná intervence není zpravidla efektivní u hráčů, u nichž se již 

rozvinula patologie. Její realizace vyžaduje mimo jiné trénink zaměstnanců provozoven hazardu, ale 

také zkušenost a sebejistotu. Včasná intervence může mít v praxi různou podobu, například:  

 zvyšování povědomí formou poskytování informací (letáky v provozovnách obsahující 

informace o rizicích a kontakty na pomoc, herní pravidla, pop-up zprávy, sebehodnotící zprávy) 

 usnadnění kontroly prostřednictvím nástrojů k sebeomezení – nastavování sebe omezujících 

limitů, omezování vkladů, systém sebevyloučení ze hry. 

Mezi základní indikátory problémového hráčství v kamenných hernách patří frekvence a délka hraní či 

hráčské chování (například agresivní chování při prohře, zanedbaný vzhled, osamělost). U identifikace 

problémového hráčství v on-line prostředí pomáhá data mining a algoritmy, které vyhodnocují rovněž 

délku a frekvenci hraní, počet a výši sázek, dokážou identifikovat dohánění ztrát. Opatření včasné 

identifikace problémových hráčů naráží také na limity, jako je například vícero účtů či kreditních karet 

hráčů.  

Se zvyšující se dostupností hráčských příležitostí se zvyšuje prevalence hazardního hraní. Pokud jsou 

preventivní opatření zavedena včas, riziko problémového a patologického hraní se snižuje.  

4.6. Síť služeb pro patologické hráče 

Jiří Koreš 

Příspěvek představil aktuální stav probíhající analýzy sítě služeb pro hazardní hráče v ČR v období od 

10. 10. 2016, která má formu dotazníkového šetření pro poskytovatele služeb (psychiatrická lůžková 

zařízení, adiktologické ambulance a neziskové organizace) a další subjekty. Podle Ministerstva 

zdravotnictví byl počet problémových hráčů, kteří navštěvují adiktologické ambulance, celkem 2 346 

pacientů za rok 2016, v léčbě je celkem 719 hráčů. Zařízení, která se účastnila analýzy a která poskytují 

pomoc problémovým hráčům, je v současné době 59 na celou republiku. Nedostatečný je počet 

programů následné péče pro abstinující gamblery. V rámci RVKPP bylo podpořeno 23 projektů 



z celkem 17 organizací v 11 krajích. Součet vytvořených míst pro hráče ve všech těchto projektech je  

1 084.  

Podle krajských koordinátorů narůstá počet hráčů a služby jsou vytížené natolik, že některé jsou  

v různých krajích nuceny odkazovat klienty jinam. Přibývá procento žen a převládá vysoká komorbidita 

(užívání alkoholu a pervitinu během hraní). Z hlediska dostupnosti jsou pořád problematické některé 

lokality (například příhraniční oblasti – Vsetínsko). Funkčnost sítě kromě jiného ovlivňuje ochota 

soukromých a zdravotnických subjektů vůbec s gamblery pracovat.  

4.7. Nový zákon o hazardních hrách: příležitosti a rizika 

Karel Blaha 

Nový zákon obsahuje celou řadu opatření a tzv. adiktologických brzd, které směřují k omezení 

dostupnosti hazardu a prevenci vzniku závislosti na hraní. Zavádí přísnější regulaci hazardních her  

v reakci na výzkumy a studie v oblasti hazardního hráčství.  

Nový zákon tak obsahuje opatření k prevenci rozvoje problémových forem hraní spočívající v omezení 

dostupnosti hazardních her, dále půjde o restrikce v oblasti marketingu, zpřístupnění relevantních 

informací hráčům či různá sebeomezující opatření. Jaká konkrétní opatření tedy nový zákon obsahuje? 

 Minimální počet herních pozic v herně je stanoven na 15, což eliminuje roztříštěné malé herny. 

 Zvláštní provozní režim zanikne (hazardní hry v restauracích, pohostinských zařízeních nebo 

například na čerpacích stanicích – v současné době je jich cca 1 200). 

 Zákon garantuje obcím možnost regulace hazardního hraní pomocí obecně závazných 

vyhlášek. 

 Bude zaveden nový informační systém (AISG) a povinná registrace hráčů (v budoucnu bude 

fungovat povinná registrace všech hráčů). 

 Zákon také stanoví prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry.  

 Vznikne rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, který bude součástí 

AISG (důvodem vyloučení hráče bude např. pobírání dávek v hmotné nouzi). 

 Pro hraní budou platit zákonné limity – bude zavedena povinná zavírací hodina u heren od 

3:00 do 10:00 hod a limity sázek. 

 Informační povinnost: zákaz reklamy na budově či veřejné přístupné části budovy, 

výlohy/okna/vstupy musí být zabezpečeny proti nahlížení. 

 Provozovatelé hazardních her budou muset informovat hráče o rizicích. 

 Sebeomezující opatření: každý hráč bude mít možnost nastavit si omezení (maximální výše 

sázek, výše čisté prohry, maximální počet přihlášení za měsíc atd.). 

 Ochrana hráčů na internetu: ověření totožnosti a věku, registrovaný platební účet a platební 

karta, registrační povinnost účastníka hazardních her. 

 Opatření proti nepovoleným internetovým hrám: bude veden Seznam nepovolených 

internetových her (blacklist), správcem bude Ministerstvo financí. 

4.8. Technické možnosti systému AISG se zaměřením na ochranu 

hráčů 

Richard Boka 

Připravovaný nový informační systém, resp. Agendový informační systém pro gambling (AISG) bude 

komplexním a centralizovaným systémem pro výkon státního dozoru nad provozováním hazardních 

her. Jeho primárním účelem bude ochrana hráčů hazardních her. Systém bude plnit i sekundární úkol, 

kterým je zajištění stoprocentního plnění daňové povinnosti a zajištění do budoucna moderní, dále 

rozšiřitelné platformy spravované Ministerstvem financí.  



Správní modul fungující v rámci systému AISG bude obsahovat databázi všech základních povolení  

a povolení k umístění herního prostoru, dále pak i databázi správních řízení pro porušení zákona, 

evidenci uložených pokut aj. Rovněž bude sloužit i jako generátor listin v rámci správních řízení, čímž 

maximálně zjednoduší administrativní činnost. 

Systém AISG bude dále sloužit pro registraci a ověřování hráčů. Provozovatel hazardních her službu 

využije v okamžiku, kdy do herny přijde nový hráč, který dosud není zavedený v systému. Hlavním 

účelem registrace a autorizace je vyloučení osob mladších 18 let a osob vyloučených z účasti na 

hazardních hrách. 

Dalším modulem AISG bude rejstřík vyloučených osob. Zápis do tohoto rejstříku bude probíhat nejen 

na základě vlastní žádosti hráče, ale i z moci úřední – např. pokud hráč pobírá dávky v hmotné nouzi 

nebo jde o osobu v úpadku či na základě rozhodnutí soudu v trestním řízení.  

4.9. Licencování hazardu v kontextu lokálních společenských dopadů 

hazardního hraní 

Aleš Rod 

S negativními dopady hazardních her a přidružených aktivit z hlediska ekonomie se nejvíc vyrovnávají 

obce. Příspěvek se zabýval především 3 otázkami:    

 Působí hazardní průmysl externality?  

 Jde o celospolečenské náklady (stát), lokální společenské náklady (obec) nebo „pouze“ 

ekonomické transfery (rodina)?  

 Je současná regulace dostatečně adresná, aby dokázala těmto externalitám čelit?  

Podle přednášejícího lze říci, že hazardní průmysl opravdu externality způsobuje (obec, která hazard 

povolí a má z ní příjmy, se dělí o negativní dopady hazardu s obcemi ve své spádové oblasti, které ale 

příjem z hazardu nemají). Společenské náklady jsou v tomto případě spíše lokální a současná regulace 

těmto externalitám nedokáže efektivně čelit. Z hlediska ekonomie by situaci mohlo zlepšit například 

podmíněné licencování – v tomto modelu by se obce dělily o výnosy z hazardu v rámci spádové 

oblasti, aby eliminovaly externality v této oblasti. 

4.10. Hazardní hry na sociálních sítích a internetové stránky pro pomoc 

patologickým hráčům a jejich blízkým 

František Trantina 

Obchodní potenciál hazardního hraní prostřednictvím sociálních médií je obrovský, je to nový 

fenomén, který se týká i velmi mladých lidí a zejména dětí. Podle studie ESPAD je 2,7 % mladistvých 

(do 16 let) v riziku vzniku problémového hráčství a až 1,2 % dětí je identifikováno jako hazardní hráči. 

Expanze hraní na sociálních sítích bude ještě snadněji řízena pomocí mobilních telefonů a aplikací. 

Facebook obsahuje různá omezení pro hazardní hry: reklamy a stránky nesmějí propagovat on-line 

hazardní hry bez předchozího povolení od Facebooku a podobně.  

Tato opatření ovšem v praxi nejsou 100% efektivní, problém představuje například hraní hazardních 

her pod legální věkovou hranicí (mladiství si jednoduše zaregistrují Facebookový účet se starším datem 

narození). Děti utrácejí na Facebooku peníze a vystavují se riziku vzniku závislosti. Problémem je  

i on-line sázení, které zažívá dynamický rozvoj – významná část účastníků sázek na eSports je pod 

hranicí 18 let.   

S cílem zlepšit informovanost hráčů o rizicích patologického hráčství vznikly v roce 2014 webové 

stránky www.neprohrajzivot.cz, které kromě jiného obsahují diagnostický test GA 20 či přes 40 

anonymizovaných příběhů hráčů. Výsledky z Google Analytics svědčí o tom, že stránku postupně 

navštěvuje čím dál víc uživatelů, kteří zde mohou získat relevantní informace o závislosti na hraní.  

http://www.neprohrajzivot.cz/


4.11.  Spolupráce neziskových organizací a provozovatelů hazardních her 

Lukáš Carlos Hrubý 

Prezentace byla otevřena otázkami: Jak spolupracují neziskové organizace s provozovateli hazardních 

her? A lze vůbec takovou spolupráci nastolit? Jako příklad uvedl zkušenosti Společnosti Podané ruce, 

která s hernami spolupracuje především formou školení pro personál. Na půdě Asociace nestátních 

organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 

v roce 2016 vzniká i nová odborná sekce pro patologické hráčství. Tato sekce bude sloužit jako 

společná platforma pro organizace, které poskytují služby intervence směřované k hráčům a jejich 

blízkým. V rámci vznikající sekce je diskutována i oblast spolupráce s hazardním průmyslem.  

Povinnost provozovatelů odkazovat na služby prevence a léčby hazardního hraní je příležitostí pro 

spolupráci neziskových organizací s provozovateli. Podle přednášejícího není možné bez definované 

spolupráce s provozovateli efektivně zlepšit stávající situaci. To, jak důležité je komunikovat  

a spolupracovat v oblasti školení či servisních intervenčních služeb, potvrzuje i příklad praxe z Austrálie, 

kde si provozovny hazardních her najímají kliniky, které zde pomáhají zavádět intervenční opatření.  

4.11. Specializované zařízení pro hazardní hráče a jejich blízké 

Marcel Ambrož 

Nová služba Gambling ambulance neziskové organizace SANANIM byla založena v červnu roku 2016. 

Služba nabízí ambulantní léčbu formou strukturovaného programu a individuální či skupinové 

poradenství pro problémové hráče a jejich blízké. Za 6 měsíců své existence eviduje Gambling 

ambulance celkem 80 klientů, 95 % jsou muži. V polovině případů jde o registrované on-line sázkaře, 

jejichž průměrný věk je 38 let. Z hlediska vzdělání a kvalifikace jde v 60 % případů o klienty se 

středoškolským vzděláním, 20 % má vysokou školu. Téměř všichni pracují. Majorita hráčů podle 

vlastních slov stojí o sebevyloučení.  

Důvodem pro specializaci nové služby je skutečnost, že hráči tvoří zcela odlišnou cílovou skupinu 

oproti uživatelům drog – řeší odlišné problémy (dluhy, dlouhodobé dopady na rodinu) a je potřeba se 

jim věnovat jinak, než je tomu u dalších závislostí. Tým Gambling ambulance tvoří zkušení 

adiktologové, terapeuti, pracovní/kariérní poradce, právnička s několikaletou praxí u exekutorských 

úřadů a finanční poradce.  

Průměrný dluh klienta Gambling ambulance je 870 000 korun (nejvyšší případ až 5 milionů). Klienti 

často přichází ve velkém stresu v okamžiku, kdy je pro ně situace dále neudržitelná. O jejich problému 

často nevědí příbuzní ani přátelé, navenek dokážou roky vést spořádaný život. Tým Gambling 

ambulance s klientem ze začátku řeší především finanční problémy (zadlužení, nebankovní půjčky, 

lichva). Hráč je pak veden na jedné straně k tomu, aby o skutečnosti informoval rodinu, na straně 

druhé je veden k abstinenci od hazardního hraní. Proces léčby trvá 4–6 měsíců, u klientů je potřeba 

vybudovat nové hodnoty a do programu bývá zapojena celá rodina.  

 

  



5. Tisková zpráva  

Hazardní hraní nese sociální, zdravotní i ekonomické dopady. Řešení musí být jak v regulaci, tak  

v prevenci, léčbě a ochraně hráčů a jejich rodin. 

PRAHA, 21. 11. 2016 – Národní konference Hazardní hraní v České republice 2016 otevřela otázky 

zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů hazardního hraní na obyvatele, legislativních změn  

a rozšiřujícího se on-line hraní. Aktivity státu a prevence rizikového hraní, to jsou hlavní témata 

náměstka ministra financí Ondřeje Závodského a národního protidrogového koordinátora Jindřicha 

Vobořila, který vyzval k hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s patologickým hráčstvím.  

Více než sto zástupců odborné veřejnosti, neziskových organizací a státní správy se za přítomnosti 

zástupců hazardního průmyslu sešlo v Lichtenštejnském paláci, aby řešili současnou situaci v oblasti 

hazardního hraní.  

Národní konferenci podpořil osobně svou účastí, a tím podtrhl její význam, také předseda vlády 

Bohuslav Sobotka. Premiér ČR v úvodu zdůraznil, že současná vláda si vytyčila řešení negativních 

dopadů hazardu jako jednu ze svých priorit a vyzdvihl ambici snížit počet problémových hráčů,  

a ulehčit tak nejen jim samotným, ale i jejich blízkým, na které důsledky rizikových forem hazardního 

hraní dopadají nejvíce. 

Vláda schválila nový zákon o hazardních hrách, který vstoupí v účinnost od začátku roku 2017. Díky 

zákonu se sníží dostupnost hazardních her. Například již nebude možné hrát automaty v restauracích či 

na benzinových stanicích, ale pouze v herně nebo v kasinu. Dále bude zavedena povinná zavírací doba 

heren a orgány státního dozoru dostanou nové kompetence v boji proti nelegálnímu hazardu. „Tento 

zákon přináší opravdovou revoluci v oblasti hazardního hraní, které bude pro hráče mnohem bezpečnější, 

a zároveň nabízí provozovatelům hazardních her férové podmínky pro podnikání na našem trhu,“ uvedl 

náměstek ministra financí Ondřej Závodský. 

V riziku vzniku problémového hráčství (15+) se nachází přes 400 tisíc Čechů, problémových hráčů je 

přes 100 tisíc, přitom ambulantně se léčí ročně pouze 1 400 – 2 000 z nich. Hospitalizováno je 500 

hráčů ročně. I přesto, že mezi lety 2014–2015 výrazně klesl počet heren a provozoven se zvláštním 

režimem (meziročně o 1 100, tj. –20,4 %), počty rizikových hráčů se prozatím výrazně nesnižují. Národní 

politika se neobejde bez tzv. měkkých opatření, a těmi jsou prevence a léčba. 

>>> v ČR je jen 10–20 zařízení, která poskytují služby problémovým hráčům<<< 

V posledních letech se také zvyšují možnosti hazardního hraní na internetu. Viditelné je to  

u mladistvých hráčů. Podle nedávno zveřejněné evropské studie ESPAD, která mapuje závislostní 

chování mezi šestnáctiletými, tráví hraním kurzových sázek v kamenných hernách 4,3 % studentů, 

zatímco on-line 6,4 % studentů. Hraním kostek či karet se v kamenných hernách baví 4,2 % 

šestnáctiletých, ale on-line už 7 %. U loterií jsou čísla srovnatelná. Studie ESPAD navíc dokládá, že se 

radikálně zvýšil počet hodin, které děti tráví doma u počítače, a snížil počet hodin, které tráví venku 

s kamarády.  

„Na hazard výrazně dopadá silný vliv technologií a my nesmíme situaci s rozrůstajícím se on-line hraním 

podcenit. I nejlepší moderní zákonné normy nejsou účinné stoprocentně a je třeba také investovat do 

preventivních a léčebných programů,“ řekl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že 

on-line hráči tráví hraním více hodin denně než hráči jiných typů her. Také mají průměrně vyšší dluhy 

než hráči karetních her nebo kurzových sázek. Dluh hráčů v léčbě dosahoval v průměru 600 tisíc Kč. 

Legislativní změny 

Od roku 2017 budou tvořit zákonný rámec hazardního hraní nový zákon o hazardních hrách  

(č. 186/2016 Sb.) a nový zákon o dani z hazardních her (č. 187/2016 Sb.). To bude znamenat otevření 

trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřísnění regulace a umožnění 



provozování většiny hazardních her na internetu. Technické hry (TH) budou od roku 2017 zdaněny  

35 %, ostatní hazardní hry 23 %.  

Podle náměstka ministra financí Ondřeje Závodského přináší zákon o hazardních hrách komplexní 

úpravu provozování hazardních her, sjednocuje roztříštěnost jednotlivých druhů her, zkvalitňuje státní 

dozor a především zlepšuje postavení obcí, které jsou oprávněny vydávat povolení k umístění herního 

prostoru. „Zákon reaguje na základní problémy v oblasti hazardních her tím, že eliminuje patologické 

hráčství a zlepší vymahatelnost práva, což i podle zahraničních expertů přináší. Pokud budou použity 

všechny nástroje zákona, situace se radikálně zlepší,“ dodal Závodský. 

Akční plán pro oblast hazardního hraní 

Kromě zákonných opatření je dalším nástrojem strategie Akční plán pro oblast hazardního hraní na 

období 2015‒2018 schválený vládou v listopadu 2015. Tento akční plán si klade za cíl konkrétními 

kroky měnit donedávná velmi špatný stav v České republice v oblasti hazardu ve srovnání se světem. 

Zabývá se především potřebou včasného záchytu a intervence problémového hráčství, zvýšením 

dostupnosti poradenských a léčebných programů a důslednou kontrolou dodržování přijatých 

regulačních opatření. 

„V následujících měsících bychom se měli zaměřit na oblast hraní nezletilých a zejména posílit oblast 

kontroly her nezletilých v prostředí on-line,“ vyjádřil se Vobořil k dalším možným změnám s tím, že by 

zavedl také limit na celkový počet technických her, limit maximální sázky a maximální výhry či zvýšení 

daňových sazeb nebo alternativně i zavedení neziskových heren po vzoru AustralianClubs. Vobořil dále 

nedoporučuje dělit hazard zjednodušeně na tzv. měkký a tvrdý, ale spíše sledovat rizikovost 

jednotlivých her na základě vytvořeného herního plánu, v rámci něhož by měli sami provozovatelé 

povinnost zavést preventivní opatření vůči patologickému hraní. 

Publikace ZAOSTŘENO NA HAZARDNÍ HRANÍ: http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-

drogy/2016-zaostreno/04-2016-hazardni-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2015/ 

  

http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/04-2016-hazardni-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2015/
http://www.drogy-info.cz/publikace/zaostreno-na-drogy/2016-zaostreno/04-2016-hazardni-hrani-v-ceske-republice-v-roce-2015/


6. Národní konference v médiích  

Ohlas národní konference v médiích byl vyhodnocen z mediálního monitoringu v období 18.–30. 11. 

2016. Okruh témat, který se v souvislosti s národní konferencí dostal do médií, se týkal především 

nového zákona o hazardních hrách, statistik kolem hazardního hraní v ČR, zmíněn byl i nový trend 

v podobě výrazného vzestupu on-line gamblingu či hraní mladistvých. Několikrát bylo zmíněno i téma 

chybějící prevence patologického hraní v ČR (tomu se věnoval například příspěvek rádia Frekvence 1). 

V médiích byli nejčastěji citováni: národní protidrogový koordinátor Vobořil (především k tématu  

on-line hazardu, hraní dětí a mladistvých, ale i vyjádření k novému zákonu) a náměstek ministra financí 

Ondřej Závodský (vyjadřoval se k nové legislativě a k tomu, jak bude nový zákon postihovat 

provozovatele ilegálního hazardu v on-line prostředí). Rozhovor poskytla Barbora Drbohlavová  

z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (ČRO Radiožurnál) a František Trantina, 

autor stránek www.neprohrajzivot.cz (Zprávy Seznamu).  

Souhrn mediálních výstupů z konference Hazard 2016 

Medium Titulek Datum 

Parlamentní listy Premiér Sobotka zahájí konferenci Hazardní hraní v ČR 18. 11. 2016 

ČRO Radiožurnál Ministerstvo financí plánuje zpřísnit pravidla pro okamžité loterie 20. 11. 2016 

Rozhlas.cz 
Hazard mezi mladými: téměř třetina sedmnáctiletých už někdy prohrála 
peníze 

21. 11. 2016 

Rozhlas.cz 
V Česku je až sto tisíc patologických hráčů. Vláda chce se závislostí na 
hazardu bojovat 

21. 11. 2016 

Interaktivni.rozhlas.cz 
INFOGRAFIKA: Hazardní byznys roste. Automaty mizí, nahrazují je 
nebezpečné on-line sázky 

21. 11. 2016 

ČT 1 Události Hlavní téma Události ČT: Hazard v Česku 21. 11. 2016 

ČT 1 Události Hlavní téma Události ČT: Hazard v číslech 21. 11. 2016 

ČT 1 Události Hlavní téma Události ČT: Omezení hazardu 21. 11. 2016 

ČT 1 Zprávy v 12 Boj proti hazardu 21. 11. 2016 

ČT 24 Události, 
komentáře 

Hazardu na internetu se věnuje čím dál víc dětí 21. 11. 2016 

ČTK Vobořil: Přibývá dětí, které hrají hazardní hry na internetu 21. 11. 2016 

Blesk.cz Školáci se baví hazardem: Na internetu prohrávají kapesné i 15leté děti 21. 11. 2016 

Novinky.cz 
Hazard láká navzdory rušení heren. Mladiství nejčastěji hrají on-line 
poker 

21. 11. 2016 

Týden.cz Alarm! Přibývá dětí, které propadají hazardu na internetu 21. 11. 2016 

Rozhlas.cz 
Koupili byste stírací los, na kterém proděláte 300 korun? Přesto naláká 
tisíce lidí ročně 

20. 11. 2016 

ČRO Plus 
Nový zákon o hazardu: Hmotná nouze nepůjde prohrát, tři čtvrtiny heren 
zmizí 

21. 11. 2016 

ČT24.cz 
Obcí, které zakazují hazard, přibývá. Češi loni přesto prosázeli  
o desetinu víc peněz 

22. 11. 2016 

Frekvence 1 V Česku chybí prevence hraní hazardních her 21. 11. 2016 

MF DNES Hazard za tátovy peníze 22. 11. 2016 

MF DNES Když dítě prohraje 40 tisíc 22. 11. 2016 

Právo Protidrogový koordinátor: Stále více dětí hraje hazard na internetu 22. 11. 2016 

ČRO Plus  V Česku přibývá dětí, které hrají hazardní hry na internetu 21. 11. 2016 

ČRO Radiožurnál 
V Česku přibývá dětí, které utrácejí nemalé sumy za hazardní hry na 
internetu 

21. 11. 2016 

E15 / E15.cz Boj o miliardy z hazardu láká desítky zahraničních firem 22. 11. 2016 

Idnes.cz Přibývá dětských hráčů, varuje stát. Nejčastěji hrají o peníze na webu 21. 11. 2016 

Seznam Zprávy 
Desetitisíce Čechů podlehly nenápadné nemoci, léčí se jen stovky  
z nich 

21. 11. 2016 

Seznam Zprávy Nemoc, která vysává peníze. Čech přišel o desítky milionů 27. 11. 2016 

http://www.neprohrajzivot.cz/


Seznam Zprávy Přibývá mladých lidí, kteří propadli hazardu. Jsou jich už desítky tisíc 21. 11. 2016 

Byznys noviny Hazard loni zakázalo 322 obcí. Češi přesto prosázeli 152 miliard 22. 11. 2016 

Radio Prague Online gambling spreading like wildfire among Czech teenagers 21. 11. 2016 

Reflex V Česku je 100 tisíc závislých na hazardu. Horáček for president! 22. 11. 2016 

Echo 24 
Cenzura internetu, nebo peníze pro stát? Komu pomůže zákon o 
hazardu 

28. 11. 2016 

Echo24 
Stát vybere ročně z hazardu kolem 10 miliard, ale na gamblery peníze 
nejsou 

29. 11. 2016 

Euro Návrh na financování protidrogové činnosti ovlivňuje protikuřácký zákon 30. 11. 2016 

Novinky.cz 
Dejme na léčbu alkoholiků a gamblerů o stovky miliónů víc, navrhuje 
Bartošek 

30. 11. 2016 
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