
Hazardní hraní v České republice a jeho dopady 

Doporučení opatření v oblasti 
hazardního hraní v ČR 
Doporučení pro politiku a regulaci obecně 
1. Doporučujeme co nejdříve přijmout novou legislativu v oblasti provozování sázkových her, která 

by představovala moderní komplexní právní rámec pro provozování sázkových her a zohlednila 
v maximální možné míře níže uvedená doporučení. Jednotlivá opatření včetně regulace 
jednotlivých typů her by měla být navzájem konzistentní a vyvážená. Vzhledem k dynamice 
herního trhu by jednostranné opatření mohlo vést k pouhému přesunu problému do jiných 
oblastí tohoto trhu. Co nejrychlejší přijetí nového zákona je nutné i s ohledem na Evropskou 
komisí zahájené řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, v opačném případě se 
ČR vystavuje riziku značných peněžitých sankcí ze strany EU. 

2. V oblasti prevence problémového a patologického hráčství a souvisejících zdravotních 
a sociálních dopadů doporučujeme posílit regulaci trhu s hazardními hrami na národní úrovni. 
V této souvislosti doporučujeme rovněž rozšířit zákonem stanovený soubor povinností 
a opatření, jejichž cílem je snížení rizika rozvoje problémového a patologického hráčství, a to pro 
všechny typy her a herních prostředí. 

3. Doporučujeme formulovat politiku v oblasti hazardního hraní včetně vymezení konkrétních 
regulačních opatření a zásadně ji po určitou dobu neměnit, resp. citlivě ji upravovat. V této 
souvislosti doporučujeme vypracování národní strategie, resp. vhodnou úpravu oblasti 
hazardního hraní v Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018, která princip 
integrace politik již obsahuje, a vypracování návazného samostatného akčního plánu zaměřeného 
na hazardní hraní. 

4. Jakékoliv změny nastavení regulačních parametrů doporučujeme pečlivě monitorovat 
a vyhodnocovat jejich dopad. Výsledky tohoto hodnocení by měly zpětně sloužit jako podnět 
k úpravě regulačních a preventivních opatření. 

5. Doporučujeme specifikovat úlohu obcí tak, aby nadále mohly nabídku hazardních her na svém 
území „doregulovat“, tj. upřesnit národní pravidla v závislosti na lokální situaci. Otázkou zůstává 
role a zodpovědnost krajů, nabízí se ji stanovit např. v oblasti zajištění dostupnosti preventivních 
a léčebných služeb. 

6. Další prioritní oblastí s rostoucím významem je on-line hazardní hraní. Zatímco provoz 
„domácích“ internetových herních portálů je v ČR regulován, zahraniční poskytovatelé on-line 
her dostupných v ČR se nacházejí mimo českou legislativu (a českou daňovou správu). Je nanejvýš 
vhodné stanovit a vymáhat jednotné podmínky chránící české internetové hráče před riziky 
problémového hráčství na všech internetových portálech dostupných v ČR bez ohledu na jejich 
původ a přitom umožnit přístup zahraničních provozovatelů na český trh. V případě 
nelicencované on-line nabídky hazardních her účinně blokovat přístup na takové stránky. 

7. Stanovit jednotná pravidla pro regulaci reklamy na hazardní hry a formulovat principy 
tzv. zodpovědné reklamy s ohledem na ochranu zejména dětí a mladistvých. 

8. Zavést a podporovat informační, preventivní, poradenské a léčebné služby, včetně linek pomoci a 
webového poradenství. 
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9. Metodicky vést a zvyšovat kompetence orgánů uplatňujících regulaci a kontrolujících dodržování 
podmínek provozování sázkových her na úrovni státní správy a samosprávy. 

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

11. Část odvodů z hazardních her použít na realizaci regulačních, preventivních, léčebných 
a výzkumných aktivit formou zákonem stanoveného účelového určení části odvodů do k tomu 
zřízeného státního fondu nebo jiného mechanismu. Obdobně nastavit podporu sportu, kultury, 
případně jiných obecně prospěšných aktivit. 

12. Vzhledem k závažnosti a dynamice fenoménu hazardního hraní doporučujeme, aby byl do 
budoucna monitorován kontinuálně. Doporučujeme, aby byl tento úkol zadán příslušné státní 
instituci, např. Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti, které na 
základě pověření vládou kontinuálně monitoruje situaci v oblasti návykových látek. 

Doporučení ke změně parametrů a podmínek 
provozování hazardních her 
K hazardním hrám obecně 
1. Úprava technických parametrů (tj. strukturních charakteristik) her, zejména prodloužení prodlevy 

mezi jednotlivými hrami, resp. sázkovými příležitostmi, úprava minimální a  maximální výše 
sázek, proher, výher a jejich poměrů, zpomalení hry s rostoucí výší sázek tak, aby se snížila 
atraktivita hry a její negativní finanční dopady, a to zejména u nejrizikovějších typů her. 

2. Stanovení časového limitu pro hraní v jednom tahu u her, kde je to technicky možné, a to jak 
u on-line her, tak u technických her.  

3. Stanovení povinnosti pro provozovatele zavést možnost sebevyloučení a sebeomezení 
(např. časem, maximální výší sázek a/nebo proher) a stanovení jednotných pravidel tohoto 
opatření (sebevyloučení/sebeomezení bez možnosti okamžitého zrušení nebo změny, s tím, že 
změna nastavení se projeví až po uplynutí dostatečně dlouhé doby např. 7 dnů). 

4. Zvýšení praktické vymahatelnosti sebeomezení nebo sebevyloučení např. formou centrální 
(elektronické) registrace sebevyloučených hráčů sdílené všemi poskytovateli hazardních her se 
zákazem umožnit hru sebevyloučenému hráči a s nemožností okamžitého předčasného zrušení 
tohoto opatření. Tato opatření totiž ztrácejí účinnost, jestliže platí pouze v jedné provozovně či na 
jedné internetové stránce za existence mnoha jiných hráčských příležitostí. 

5. Zvážení možnosti centrální (elektronické) registrace hráčů pro všechny nebo pro některé typy her 
s cílem umožnění účasti na těchto hrách pouze registrovaným osobám, s cílem uplatňování 
preventivních opatření na hraní vůbec v případě účasti na více hrách současně a s cílem zamezení 
hraní osobám ve zvýšeném riziku nebo splňujícím definovaná kritéria (např. děti a mladiství, 
osoby podstupující léčbu patologického hráčství, osoby zadlužené, osoby pobírající pomoc 
v hmotné nouzi).  

6. U vybraných typů her stanovení povinnosti informovat hráče v pravidelných intervalech o čase 
hry a o celkové prohrané částce (kontrola skutečného stavu hry – informace, po jakou dobu hráč 
hraje, kolik vyhrál, kolik prohrál). Stanovení povinnosti kvalifikovaně intervenovat v případě 
identifikace příznaků problémového hráčství.  
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7. Povinnost umístit na každé hráčské místo informace (principy „zodpovědného hraní“) s kontakty 
na pomáhající organizace. V závislosti na typu hry podmínit začátek každé hry absolvováním 
informačního minima a/nebo samotestováním problémového hráčství.  

8. Zvážení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v určitých typech provozoven. 

Specificky k elektronickým technickým hrám a kamenným provozovnám 
Vzhledem k tomu, že zdrojem největších problémů souvisejících s hazardními hrami je v současné 
době v ČR hraní na EHZ (zejména IVT) v kamenných provozovnách, týká se poslední část doporučení 
nabídky, způsobu provozování a technických parametrů specificky těchto her. Řada doporučení 
uvedených v předchozích částech se vztahují i k tomuto segmentu herního trhu. V závislosti na tom, jak 
rychle a v jaké míře se výše uvedená doporučení podaří zavést do praxe, doporučujeme zvážit realizaci 
následujících specifických opatření: 

1. Omezení dostupnosti hráčských příležitostí např. stanovením maximálního počtu herních 
provozoven a/nebo přístrojů na počet obyvatel s případným odstupňováním podle velikosti obce 
a/nebo typu lokality. Limity pro počet provozoven mohou být stanoveny zvlášť pro jednotlivé 
typy provozoven, tedy např. zvlášť pro herny, pro kasina, případně pro jiné typy provozoven.  

2. Stanovení přísných minimálních kritérií pro provozovny všech typů s odstupňováním podle typu 
provozovny, ale s povinností realizovat definovaná opatření (viz doporučení výše) k prevenci 
rozvoje problémového hráčství bez ohledu na typ provozovny. Stanovená kritéria by měla 
např. zabránit tomu, aby změnu z provozovny typu herna na provozovnu typu kasino nebylo 
možno provést pouze technicky a formálně. 

3. Zvážit zákaz vybraného typu herních prostředí, zejména těch poskytujících tzv. příležitostný 
hazard, tj. v ČR zejména provozoven se zvláštním režimem. 

4. V období, než bude zavedena centrální (elektronická) registrace sebevyloučených 
a sebeomezených hráčů (viz doporučení výše), zavést povinnost umožnit sebevyloučení 
a sebeomezení v kamenných provozovnách.  

5. Vymezení rizikových oblastí a míst, ve kterých nebude hraní hazardních her dostupné vůbec 
(např. sociálně vyloučené lokality, rezidenční čtvrti). 

6. Omezení provozní doby provozoven, zejména heren, v podobě stanovení maximální otevírací 
doby (resp. stanovení dostatečně dlouhé přestávky v nočních hodinách) jako prevence hraní 
v tahu, zákaz non-stop provozu heren. Herna by neměla být jediným otevřeným restauračním 
podnikem s nočním provozem v obci. 

7. Omezení dostupnosti peněz (např. zákaz umístění bankomatů v provozovnách a v jejich blízkosti), 
zákaz bezhotovostních sázek u vybraných typů her prostřednictvím platebních karet. 
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