
Hazardní hraní v České republice a jeho dopady 

Souhrn výsledků 
Trh se sázkovými hrami 

Nejvyšší podíl na trhu hazardních her – měřeno objemem vložených peněz – dlouhodobě 
zaujímají elektronická herní zařízení (EHZ), zejména videoloterijní terminály (VLT), které podle 
dostupných údajů zaznamenaly prudký nárůst v období 2008−2012. V r. 2012 dosáhly vklady do 
sázkových her v ČR v souhrnu 135,5 mld. Kč, vyplaceno bylo 103,7 mld. Kč, příjmy ze hry (celková 
výše prohraných částek) dosáhly 31,8 mld. Kč. Největší podíl na celkovém objemu vkladů 
představovaly hry na EHZ (73 %), nejvíce na VLT (44 %).  

Hazardní průmysl je zdrojem příjmů do veřejných rozpočtů (celkem 7,7 mld. Kč za r. 2012), za
současné úpravy odvodů zejména do rozpočtů obecních (odhadem 5,2 mld. Kč). Jestliže obce 
hodnotí vliv hazardu jako pozitivní, je to právě v oblasti příjmu do obecního rozpočtu a existence 
pracovních příležitostí v obci. 

Dostupnost sázkových her měřená dostupností EHZ je v ČR vysoká, a to jak v evropském, tak 
pravděpodobně v celosvětovém měřítku, i když nejsou k dispozici komplexní, zcela srovnatelné 
a aktuální údaje. V r. 2013 připadalo v ČR 7,5 EHZ na 1000 obyvatel, což podle dostupných údajů 
představovalo nejvyšší nabídku mezi sledovanými evropskými zeměmi (např. sousední Slovensko 
má 3,7; Německo 3,0; Polsko 0,6; Rakousko 0,3). 

Nabídka EHZ a dostupnost (hustota) heren a provozoven, kde lze sázet na EHZ, se liší geograficky. 
Nejvyšší nabídka je v oblastech na severu a na západě Čech (např. v r. 2013 měl okres Tachov 
26 EHZ na 1000 obyvatel) a na jihu Moravy (např. okres Znojmo 16 EHZ na 1000 obyvatel). Vyšší 
nabídka EHZ a dostupnost heren je také ve větších (krajských) městech a turistických centrech 
ČR. 

V současnosti je nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentem hazardního trhu on-line hazard. 
V r. 2012 představoval on-line hazard 10 % trhu se vklady ve výši 14 mld. Kč u provozovatelů 
licencovaných v ČR. Češi hrají poměrně ve stejné míře na v ČR licencovaných (regulovaných 
a zdaněných) a zahraničních (neregulovaných a nezdaněných) webech a míra on-line hraní 
aktuálně roste. 

Sázkové hraní v populaci 
S hraním jakékoli sázkové hry alespoň jednou v životě má zkušenost cca 60 % české dospělé 
populace ve věku 15−64 let, v posledním roce 25–40 % a v posledním měsíci cca 15 %. 

Nejrozšířenější sázkovou hrou v ČR jsou číselné a okamžité loterie (někdy v životě 50 %, 
v posledním roce 15–30 % dospělé populace). Druhé místo v celoživotních zkušenostech 
zaujímají v obecné populaci zkušenosti s hraním na EHZ (16−18 %). V aktuálních zkušenostech 
během posledního roku jsou na druhém místě kurzové sázky (v kamenných pobočkách i on-line) 
následované EHZ. V posledních 30 dnech má zkušenost s hraním hazardních her kromě loterií 
a drobných sázek 4−6 % dospělé populace (5−8 % mladých dospělých ve věku 15−34 let). 

Na základě výsledků celopopulační studie vloží každý dospělý obyvatel ČR do sázkového hraní 
průměrně přibližně 1500 Kč ročně. Hráči sázkových her, kteří hráli v posledních 12 měsících, 
prosázeli v průměru cca 6000 Kč ročně. 
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Vyšší výskyt hraní hazardních her vykazují muži (prevalence hraní sázkových her bez loterií 
a drobných sázek v posledním roce je u mužů 3–5krát vyšší než u žen). Výjimku tvoří číselné 
a okamžité loterie, kde je míra účasti obou pohlaví v posledním roce srovnatelná. 

Zatímco míra hraní číselných a okamžitých loterií je vyšší ve věkových skupinách nad 35 let 
(přibližně 20 % v posledním roce), aktuální zkušenosti s EHZ nebo on-line hraním je nejvyšší ve 
věkové skupině 15−24 let (10–11 %, resp. 5–15 % v posledním roce). 

O hraní hazardních her u dětí a adolescentů jsou v ČR k dispozici pouze omezené údaje. S hraním 
na EHZ uvedlo v r. 2011 zkušenost 9,6 % šestnáctiletých (vzhledem k jejich věku lze předpokládat, 
že jde o aktuální zkušenosti). Za pravidelné hráče (jednou měsíčně a častěji) lze označit 3,1 % 
šestnáctiletých. Přestože je dlouhodobý trend klesající, tyto údaje naznačují relativně vysoký 
výskyt hazardního hraní ve věkové skupině, pro kterou je hraní hazardních her (a EHZ především) 
nelegální a mělo by být zcela nedostupné. Hraní hazardních her je součástí syndromu rizikového 
chování v dospívání, protože je zřejmá souvislost hraní na EHZ s kouřením, užíváním alkoholu 
i nelegálních drog. 

Problémové a patologické hráčství 
Z hlediska rozvoje problémového a patologického hráčství představují v ČR nejvyšší riziko EHZ. 
Hráči na EHZ tvoří zdaleka nejvyšší podíl patologických hráčů (83 % osob léčených pro patologické 
hráčství v r. 2013). Z dostupných dat dále vyplývá, že ve zvýšeném riziku se nacházejí také on-line 
hráči, kteří podobně jako hráči EHZ vykazují v průměru vysoké skóre problémového hraní 
a vysokou průměrnou výši sázek. 

Vyšší rizikovost her vyplývá především z jejich tzv. strukturních charakteristik a z faktorů 
prostředí, kde se hry hrají – tyto faktory podněcují vtažení do hry, pohlcení hrou, rychlé a časté 
opakování sázek, hraní v jednom tahu, překračování původní zamyšlené maximální výše sázek 
apod. Z tohoto hlediska jsou právě EHZ a live sázky velmi rizikové. 

Podíl osob v riziku v souvislosti s hraním sázkových her dosahuje 4,5–5,0 % obecné populace ve 
věku 15–64 let, což odpovídá 325 až 364 tis. osob. Problémoví hráči (tj. hráči ve vyšším riziku 
vzniku problémů) tvoří 1,7–2,3 % dospělé populace ČR ve věku 15–64 let (tj. přibližně 123–
170 tis. osob), z toho ve vysokém riziku (tj. v riziku vzniku patologického hráčství) se nachází 
0,6−1 % populace (tj. přibližně 40−80 tis. osob). Polovina z nich jsou osoby ve věku 15–34 let. 
Většina patologických hráčů jsou muži (cca 85–90 %). 

Typickým problémovým/patologickým hráčem v ČR, který se v r. 2013 dostal do léčby, je 
svobodný či rozvedený muž kolem 35 let se středním vzděláním a mírně nadprůměrně finančně 
situovaný. Průměrný věk léčených patologických hráčů se v posledních letech zvyšuje. 

Mezi patologickými hráči v léčbě byly nejčastěji navštěvovaným místem pro hraní hazardních her 
herny, dále provozovny se zvláštním režimem a kasina. Také hráči hazardních her v posledních 
12 měsících v obecné populaci uváděli nejčastěji hraní v hernách, v provozovnách se zvláštním 
režimem a dále v soukromí. U hráčů na EHZ je hraní v hernách a v provozovnách se zvláštním 
režimem zastoupeno výrazně častěji. 

Některé populační skupiny jsou ve zvýšeném riziku vzniku problémového hráčství. Především jde 
o zaměstnání s volnou nebo nepravidelnou pracovní dobou, s nižším dohledem a snazším 
přístupem k penězům. Mezi zvlášť rizikové profese patří pracovníci v hazardním průmyslu 
a v prostředí s vyšší dostupností hazardu (včetně pohostinství) a profesionální sportovci. 

Významně vyšší zkušenosti s hraním hazardních her uvádějí vězni. V porovnání s obecnou 
populací se u vězeňské populace objevuje přibližně 10krát vyšší zkušenost s hraním na EHZ 
a 3krát vyšší zkušenost s kurzovými sázkami. 
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Zdravotní a sociální souvislosti a důsledky 
Nabídka hazardních her statisticky významně koreluje na úrovni okresů s negativními 
sociodemografickými ukazateli, jako jsou nezaměstnanost, nízký příjem a úbytek obyvatelstva. 
Na úrovni obcí se souvislost ukazatelů nabídky hazardních her se sociálně negativními jevy, jako 
jsou nezaměstnanost, počet exekucí a poskytnutých dávek mimořádné okamžité pomoci, 
neprokázala. 

Na úrovni obcí byla pozorována souvislost provozování hazardních her v hernách s vyšším 
výskytem rušení veřejného pořádku, opilostí a s hraním osob pobírajících sociální dávky. Jako 
převážně negativní byl v obcích hodnocen vliv hazardu na obecní infrastrukturu, turistický ruch, 
úroveň sportovního a kulturního života, vzhled veřejného prostoru, počet obyvatel, kulturní vyžití 
a úroveň trávení volného času. 

Problémoví hráči vykazují horší duševní zdraví než obecná populace a problémové hraní je 
spojeno se zvýšenou komorbiditou, zejména psychiatrickou z oblasti neurotických, úzkostně 
depresivních poruch a poruch osobnosti. V riziku rozvoje (úzkostně depresivní) duševní poruchy 
je 14 % osob vykazujících znaky problémového hráčství. Z analýzy úmrtnosti osob, které byly 
někdy pro patologické hráčství hospitalizovány, vyplývá, že problémoví hráči mají celkově vyšší 
riziko úmrtí než obecná populace (přibližně 2krát), včetně významně vyššího rizika dokonaných 
sebevražd (přibližně 7krát). 

Problémoví hráči vykazují také vyšší výskyt současného užívání návykových látek a poruch 
spojených s jejich užíváním – týká se to užívání legálních látek (alkoholu, tabáku, energetických 
nápojů, léků), ale také nelegálních drog, především konopných látek a pervitinu. 

Problémoví hráči trpí negativními sociálními dopady hraní – narušení rodinných vztahů a rozpad 
rodiny, problémy v zaměstnání, střídání a ztráta zaměstnání, zadluženost. 

Typické schéma finančních ztrát a zadlužení u patologických hráčů je následující: ztráta osobních 
prostředků a úspor, dále rodinných financí a majetku, posléze bankovní a spotřebitelské půjčky, 
půjčky z nebankovního sektoru a v krajním případě páchání trestné činnosti, především krádeží, 
podvodů, zpronevěry. Třetina patologických hráčů v léčbě uvádí, že se v důsledku hraní dopustila 
krádeže, 23 % zpronevěry a 8 % loupeže. Patologické hráčství jako příčina zadluženosti nebo 
kriminality je však skrytý fenomén, jehož skutečný výskyt je ve výkaznictví pomáhajících 
programů a v oficiálních údajích státních orgánů a institucí pravděpodobně podhodnocen.   

Z dostupných výsledků vyplývá, že celková měsíční ztráta patologického hráče v léčbě za typický 
měsíc v posledním roce před léčbou byla v průměru 39 tis. Kč. Celková uváděná výše aktuálního 
dluhu v důsledku hazardního hraní dosáhla v průměru 0,9 mil. Kč (v průzkumu mezi hráči v léčbě) 
až 3 mil. Kč (v kvalitativní studii). Mezi hráči existují značné individuální rozdíly a výše částek je 
vzhledem k dopadům na jednotlivé hráče a jejich rodinu relativní.  

Po extrapolaci výsledků celopopulačních studií na dospělou populaci v ČR nebo na počet hráčů 
sázkových her v posledních 12 měsících lze celkovou výši sázek v ČR odhadnout na 
12,9−20,9 mld. Kč ročně. Z údajů MF o objemu sázkového trhu lze roční sumu skutečně 
prosázených peněz odhadnout na 39,1 mld. Kč. Rozdíl ve výši 18−26 mld. Kč (tj. 33−53 % 
sázkového trhu) je možno vysvětlit následujícími faktory, případně jejich kombinacemi: 

Respondenti v celopopulačních studií významně podhodnocují prosázené částky. 
Rozdíl je způsoben sázením problémových (patologických) hráčů, kteří mohou být 
nedostatečně zachyceni v celopopulačních studiích. 
Část sázkového trhu v ČR jde na vrub sázení cizinců, kteří nejsou v celopopulačních 
průzkumech zachyceni vůbec. 
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Regulace, prevence, léčba 
Regulace hazardního hraní v ČR podléhá častým změnám a zvratům, vyvolává politické napětí, je 
předmětem nároků a očekávání ze strany odborné i laické veřejnosti a občanských iniciativ 
a středem mediálního zájmu. 

Existuje nerovnováha a tenze při regulaci hazardního hraní mezi národní a obecní úrovní. 
Zejména v důsledku aktuální judikatury Ústavního soudu došlo ke stavu, kdy obce obecně 
závaznými vyhláškami (OZV) mění a určují pravidla pro provozování EHZ a ministerstvo financí 
následně vede k jednotlivým EHZ tisíce správních řízení podle ustanovení § 43 loterního zákona, 
na jejichž základě v případě konfliktu s OZV ruší již vydaná povolení. Obce tímto uplatňují své 
právo na samosprávu a ve větší či menší míře (v závislosti na míře regulace, kterou v OZV zvolí) 
suplují nedostatky regulace v oblasti prevence a ochrany hráčů před rozvojem problémového 
hráčství na centrální úrovni. 

Obce regulují hazardní hraní v různé míře a podobách, což vede ke značným lokálním 
odlišnostem. Představitelé obcí se přitom dostávají pod tlak různých zájmových skupin, jako jsou 
občanští aktivisté, provozovatelé hazardních her, sportovní svazy a kluby, poskytovatelé 
preventivních a léčebných služeb atd. 

V obcích, jež k regulaci přistoupily, nastalo zlepšení v oblastech jako rušení veřejného pořádku 
v okolí provozoven, hraní dětí a mladistvých, hraní osob pobírajících sociální dávky, úroveň 
trávení volného času, vzhled veřejného prostoru, kulturní, sportovní vyžití, cestovní ruch a obecní 
infrastruktura. 

Přes existenci relativně dobře dostupné sítě adiktologických služeb je zastoupení problémových 
hráčů v léčbě nízké (2,5−5 % jejich odhadovaného počtu ročně), což může být způsobeno různými 
faktory, jako jsou absence specializovaných služeb pro problémové hráče, skrývání problému 
před okolím nebo nízká informovanost hráčů a jejich rodin o možnostech pomoci a léčby. 

Využití ověřených a účinných preventivních nástrojů zabraňujících rozvoji problémového hráčství 
je v ČR neúplné a nesystémové. 
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