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Zpráva o průběhu plnění Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast  
hazardního hraní k 31.12.2017 

1. Naplňování priorit Akčního plánu pro hazardní hraní 2015–2018 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015–2018 pro oblast 
hazardního hraní (dále „Akční plán pro hazardní hraní 2015–2018“) stanovuje priority a definuje 
základní sledované indikátory. Priority by měly být uplatňovány při přijímání rozhodnutí a realizaci 
opatření v rámci jednotlivých intervenčních oblastí integrované protidrogové politiky. Na období 
působnosti Akčního plánu pro hazardní hraní 2015–2018 bylo určeno 9 priorit integrované 
protidrogové politiky v oblasti hazardního hraní.  

Jako problematické lze zatím hodnotit oblasti týkající se prevence rozvoje problémového hráčství a 
včasného odhalení problémových hráčů a intervence u nich. Regulační opatření vyplývající z nového 
zákona o hazardních hrách se dosud v praxi plně neprojevila (ať již kvůli zpoždění v realizaci 
centrálního monitorovacího systému nebo přechodnému období stanovenému novým zákonem pro 
hazardní hry povolené podle sterého loterijního zákona). Počet technických her a herních míst, kde 
jsou provozovány, klesá a bude dále klesat. Lze proto předpokládat, že provozovatelé se budou snažit 
udržet si příjmy z provozování hazardních her i přes to, že v důsledku úbytku hráčských příležitostí 
dojde ke zmenšení hráčské populace. Dochází k rozmachu on-line hraní, a to i her, jejichž strukturní 
charakteristiky jsou velmi rizikové – live kurzových sázek, technických her, živých (kasinových) her. 

Lze tedy předpokládat vyšší míru problémového hraní u zmenšené land-based hráčské populace a 
více problémových on-line hráčů. Proto je potřeba klást zvýšený důraz na opatření směřující 
k prevenci rozvoje problémového hraní a včasné detekce a intervence u problémových hráčů. Řada 
potenciálních opatření (algoritmus detekující rizikový vzorec hráčského chován, zvýšená míra ochrany 
hráčů her se zvýšeným rizikem) je však realizovatelná pouze ze strany provozovatelů. 

Přehledné vyhodnocení naplňování priorit Akčního plánu pro hazardní hraní 2015–2018  

Priorita 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní    

Prevence rozvoje problémového hráčství     

Včasný záchyt a intervence problémového hráčství    

Zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami    

Zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů    

Důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření    

Redukce nelegálního provozování hazardních her    

Realizace komplexní politiky v oblasti haz. hraní a její finanční zajištění    

Pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace     

 

Akční plán dále definoval hlavní očekávané výstupy z realizace aktivit v jednotlivých oblastech. 
Stručný přehled toho, jestli se tyto očekávané výstupy k 31.12.2017 daří naplnit, vyplývají 
z předložených podkladů k jednotlivým aktivitám akčního plánu, viz následující tabulky.  

1.1. Zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní 

Stěžejní aktivitou akčního plánu v této oblasti je příprava národní informační platformy pro prevenci 
problémového hraní a vznik dlouhodobé kampaně v médiích zaměřené na prevenci rozvoje 
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problémového hraní a zvýšení počtu problémových a patologických hráčů v léčbě. S ohledem na 
nedostatek finančních prostředků se tyto dvě aktivity na národní úrovni nepodařilo zrealizovat. 

Prioritu zvyšování informovanosti veřejnosti se daří částečně naplňovat, a to následujícími aktivitami: 

- Spuštění národních stránek hazardni-hrani.cz , které jsou zaměřené na snížení rizik hazardního 
hraní a obsahují mj. odkazy na léčebné a poradenské programy určené problémovým hráčům. 
(Stránky spravuje a provozuje NMS). 

- V rámci projektů/služeb podpořených RVKPP vznikají webové stránky jednotlivých organizací 
zaměřené na hazardní hraní nabízejících pomoc. 

- Také prostřednictvím nově vznikajících služeb podpořených z RVKPP byly realizovány letákové 
kampaně ve městech a obcích, které přispívají k informování veřejnosti o projevech rizikového 
hraní a nabízených službách. Zájem médií o problematiku hazardního hraní byl znatelný v r. 2016 
a 2017. Mimo projekty podpořené RVKPP vznikají také kampaně a webové stránky bez 
finančního přispění státu, např. web neprohrajzivot.cz. 

Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Informování veřejnosti a primární prevence problémového hráčství v 
obecné populaci – stav ke konci r. 2017 

Aktivita/výstup 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Národní informační platforma pro prevenci problémového hraní    

– zadávací dokumentace     

– provoz platformy (web, on-line poradenství, telefonické poradenství    

– realizovat dlouhodobou kampaň určenou hráčům a jiným populačním 
podskupinám (např. příslušníkům ozbrojených složek) 

   

Zavést systém sběru dat a definice v oblasti prevence rizikového chování 
včetně prevence hazardního hráčství 

   

Vytvořit metodické doporučení pro primární prevenci problémů spojených s 
hazardním hraním pro pedagogické pracovníky 

   

 

1.2. Prevence rozvoje problémového hráčství 

1.3. Včasný záchyt a intervence problémového hráčství 

Obě priority akčního plánu spolu souvisí, proto jsou zde vyhodnoceny společně. 

Primární prevence: 

- Přetrvává nízká míra realizace preventivních opatření v oblasti hazardního hraní v ČR. Prevence 
problémového hráčství u dětí a mládeže je formálně součástí systému školské prevence 
rizikového chování, existují také certifikované preventivní programy v oblasti školské prevence, ty 
se však problematiky hraní hazardních her dotýkají spíše okrajově, a to z důvodů neexistence 
poptávky ze strany škol. 

- Jeden ze základních dokumentů MŠMT pro oblast prevence, Metodické doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, bylo v r. 
2016 rozšířeno o přílohu č. 21, věnovanou problematice hazardního hraní. 

- Na r. 2018 se plánuje vytvoření analýzy současného stavu a nabídky preventivních aktivit 
v oblasti hazardního hraní. 

Prevence v hráčské populaci a včasná intervence: 

- Pro hráče jsou vytvářeny letáky a informační sdělení, která se umísťují také do prostředí heren. 
- Provozovatelé hazardních her mají ze zákona povinnost nabízet hráčům pomoc a odkazovat je 

na služby prevence a léčby (většinou je odkazují na stránky hazardní-hraní.cz s mapou pomoci). 
- Trvá nízká míra zapojení zaměstnanců provozovatelů hazardních her a prodejců do včasné 

identifikace a intervence u problémových hráčů. V letech 2015 až 2017 realizovala Společnost 
Podané ruce program pro pracovníky herního průmyslu zaměřený na včasnou identifikaci 
problémového hráčství a intervenci u hráčů v hernách. V tomto období bylo proškoleno 143 
pracovníků z 34 heren v krajích Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský. Od r. 2018 není 
toto vzdělávání zajištěno. 
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- Opatření prevence rozvoje problémového hráčství obsažená v zákoně o hazardních hrách, který 
je platný od r. 2017, se zatím výrazněji neprojevila z důvodů přechodného období, které 
umožňuje provozovatelům hazardních her povolených podle starého zákona o loteriích 
provozovat hazardní hry podle tohoto starého zákona. I takto provozované hazardní hry musí od 
1. ledna 2018 splnit některé podmínky obsažené v novém zákoně – registrace a uživatelské 
konto u technických her, registrace u kurzových sázek a registrace a informační povinnost u 
online her. Řada online provozovatelů kurzových sázek již zavedla možnost sebeomezujících 
opatření pro hráče a to přesto, že povinnost toto učinit mají až jeden rok od vyhlášení technické 
specifikace nového informačního systému, který zatím není v provozu. Z důvodu neexistence 
informačního systému zatím nefunguje ani rejstřík fyzických osob vyloučených z hazardních her. 
Zavedení opatření jako je povinná přestávka ve hře či uzavření heren od 3 do 10 hodin se 
výrazně projeví až v roce 2018, kdy v prvních dvou měsících tohoto roku skončí většina povolení 
provozovat TH podle starého loterijního zákona.  

- S ohledem na růst počtu hráčů v prostředí on-line a vysokou rizikovost technických her je 
klíčovou aktivitou v oblasti včasného záchytu a intervence u problémových forem hraní záměr 
vytvořit algoritmus pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a centrálně řízených 
technických hrách a tvorba nástroje na hodnocení rizik všech typů hazardní her. Tyto aktivity 
budou plněny ve spolupráci MF a sRVKPP v rámci projektu Online sázky a loterie II., který bude 
realizovat MF z prostředků EU fondů. 

- Do oblasti zavádění opatření prevence problémového hraní v hráčské populaci se plánovalo také 
zapojení hazardního průmyslu prostřednictvím Fóra zodpovědného hraní jako platformy pro 
komunikaci a realizaci aktivity zodpovědného hraní. Plnění aktivity ale bylo pozastaveno s 
ohledem chybějící hodnocení rizik spolupráce s hazardním průmyslem. 

 

Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Snižování rizik a prevence problémového hráčství v hráčské populaci ke 
konci r. 2017 

Aktivita/výstup 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Tvorba informační sdělení o rizicích problémového hráčství    

Veřejně dostupný seznam poradenských a léčebných služeb v oblasti 
hazardního hraní 

    

Vytvořit algoritmus pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a 
na centrálně řízených technických hrách 

  * 

Vytvořit nástroj na hodnocení rizikovosti všech typů hazardních her 
v ČR 

  * 

Vzdělávání zaměstnanců a odpovědných osob v oblasti včasné 
identifikace a intervence u problémových hráčů 

   

Vytvoření Fóra zodpovědného hraní jako platformy pro komunikaci a 
realizaci aktivity zodpovědného hraní 

   

Vytvořit Etický kodex provozovatelů a profesních sdružení 
provozovatelů účastnících se Fóra zodpovědného hraní  

   

* Plnění obou výstupů je plánováno zrealizovat z evropského projektu MF Online sázky a loterie II 

1.4. Zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami 

1.5. Zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů 

Obě priority akčního plánu spolu souvisí, proto jsou zde vyhodnoceny společně. 

Vliv na postupné naplnění obou priorit akčního plánu má zejména stabilní financování, vyšší místní a 
časová dostupnost služeb a účinnost lokálních informačních kampaní a aktivit na zvýšení povědomí o 
negativních dopadech hazardního hraní. 

- RVKPP zvýšila alokaci finančních prostředků na vybudování služeb pro hazardní hráče z 5 mil. 
Kč (v r. 2015) na 20,1 mil. Kč (v r. 2017).  

- RVKPP podpořila vznik krajských center pro patologické a problémové hráče v 9 krajích. 
Současně byly podpořeny další projekty zaměřené na pomoc problémovým a patologickým 
hráčům. 

- Vedle kamenných služeb prevence a léčby byla spuštěna i on-line léčba pro hazardní hráče na 
webových stránkách organizace SANANIM s názvem Končím s hraním. 
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- Byly realizovány lokální informační kampaně a byly spuštěny/rozšířeny webové stránky o 
problematice hazardu. 

- Narostl počet měst, ve kterých existuje specializovaný program ambulantních služeb pro 
hazardní hráče (21 v r. 2015, 39 v r. 2017) i počet klientů v kontaktu se službami (400 v r. 2015, 
1177 v r. 2017).  

- Výrazně vzrostl celkový počet kontaktů (přímých i nepřímých) s klienty a výkonů specializovaných 
ambulantních programů (4172 v r. 2015, 17 998 v r. 2017). 

- Je možné konstatovat, že počet problémových hráčů a jejich blízkých v kontaktu se službami 
postupně narůstá. 

- Je obtížné hodnotit, zda dochází k nárůstu podílů problémových hráčů v léčbě. Poslední odhady 
prevalence problémového hráčství v nejvyšším riziku (patologického hráčství) narostly na 80-120 
tis. osob. Podíl hráčů v léčbě tak zůstává na velmi nízké úrovni a velmi pravděpodobně se (přes 
mírný nárůst počtu osob v léčbě) spíše snížil. V kontaktu s léčebnými službami je v ČR ročně cca 
3000 problémových hráčů. 

Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Poradenství a léčba problémových hráčů ke konci r. 2017 

Aktivita/výstup 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Postupný vznik a podpora krajských center pro patologické hráče    

Podporovat poradenské a léčebné služby pro patologické hráče v síti 
adiktologických služeb 

    

Vytvořit intervenční program pro patologické hráče ve výkonu trestu    

Podpora vzniku vzdělávacích kurzů pro pracovníky ve službách na 
zvýšení kompetence v poskytování péče problémovým hráčům 

   

Metodicky podporovat pracovníky ve službách pracujících 
s patologickými hráči 

   

Vytvořit vzdělávací kurz a podporovat vzdělávání v oblasti dluhového 
poradenství pro pracovníky v adiktologických službách 

   

Podpora mezinárodní výměny zkušeností v poradenství a léčbě pro 
patologické hráče pomocí zahraničních lektorů a stáží v zahraniční 

  * 

* Vzdělávací stáže nebylo možné financovat z prostředků RVKPP s ohledem na omezené prostředky určené na oblast 
hazardního hraní. RVKPP však podpořila činnost A.N.O., která zorganizovala konferenci pro pracovníky ve službách za účasti 
zahraničních hostů a také dále metodicky podporuje poskytovatele služeb problémovým, patologickým hráčům a jejich blízkým.  

1.6. Důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření 

Od roku 2017 je účinný nový zákon o hazardních hrách, jenž otevírá český trh zahraničním 
provozovatelům, upravuje kategorizaci hazardních her a stanovuje podmínky pro jejich provozování, 
zavádí centrální informační systém (AISG), umožňuje provozování většiny typů her na internetu 
a stanovuje pro něj podmínky.  

- Od r. 2012 dochází k redukci dostupnosti technických her (TH) – klesá počet povolených TH i 
počet provozoven s TH. 

- Po nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách dochází k další redukci dostupnosti TH 
v prostředí land based. Počet TH se za rok účinnosti snížil o přibližně 4 tis. přístrojů na necelých 
53,5 tis. přístrojů k 31. 12. 2017. Výrazný pokles počtu TH však nastává v prvních dvou měsících 
roku 2018. V důsledku dobíhání povolení TH podle starého loterijního zákona doběhlo jen za 
měsíc leden 2018 16 tis. přístrojů povolení od MF. K velkému poklesu dojde ještě v průběhu 
února 2018. 

- Komplikací je posunutí termínu spuštění Agendového informačního systému gambling (AISG) – 
nefunguje centrální rejstřík osob vyloučených (i sebevyloučených) ze hry. 

- V r. 2017 začali provozovatelé kurzových sázek nabízet možnost sebeomezení při hře. 
- Ostatní opatření přispívající ke snížení škod působených hazardem (povinná přestávka ve hře, 

přerušení provozu heren) budou plně uplatněna až v průběhu roku 2018. 
- V r. 2017 byla v prostředí land based realizována celostátní kontrolní akce Hazard, alkohol a děti 

2017 (koordinovaná Ředitelstvím pořádkové policie Policejního prezidia ČR) zaměřené mimo jiné 
na hru nezletilých. 

- Reklama na povolené hazardní hry je průběžně sledována KŽU, v r. 2017 bylo zaznamenáno 
pouze 7 porušení zákona (16 případů bylo pro nepříslušnost postoupeno (reklama na nepovolené 
hazardní hry). 
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Přestože zákon neumožňuje účast na hazardní hře osobám mladším 18 let, výsledky studií (např. 
ESPAD 2015) ukazují, že nezletilí hazardní hry hrají, zejména on-line kurzové sázky a v land-based 
prostředí loterie. K další diskusi je hodnocení, zda je současná ochrana nezletilých před přístupem 
k on-line hazardu dostatečná. 

Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Kontrola a zajištění vymáhání práva ke konci r. 2017 

Aktivita/výstup 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Pravidelné vyhodnocování kontrolní činnosti a jejích výsledků     

Zviditelnění nástroje k hlášení průběžných podnětů o výskytu 
nepovoleného hazardu (tzv. ohlašovny nelegálního hazardu) 

    

Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání 
v rámci veřejné správy 

   

Vyhodnocení vymáhání pravidel pro reklamu na hazardní hry    

1.7. Redukce nelegálního provozování hazardních her 

- V roce 2016 operovala na českém trhu 55 nelicencovaných zahraničních společností 
provozujících online hazardní hry cílící na české hráče. ČR přicházelo na odvodech 
z nelicencovaných on-line hazardních her odhadem až o 1 mld. Kč ročně. MF v r. 2016–2017 
obdrželo přibližně 50 podnětů/podezření na porušení zákona o hazardních hrách. Další desítky 
porušení, zvláště týkající se neoprávněného provozování na internetu, zjistilo MF z vlastní 
činnosti. 

- V r. 2016 byl založen „Společný specializovaný tým na boj proti nelegálnímu hazardu“ (tzv. 
hazardní kobra). Avšak spíše než koordinovaný postup je uplatňován aktivní, avšak samostatný 
přístup orgánů při potírání nelegálního hazardu. 

- V roce 2017 dostala dozorování land-based trhu na starost celní správa. Ta v r. 2017 zadržela 
téměř 1 tis. nelegálních technických her a zajistila finanční hotovost spojenou s nelegálním 
provozováním hazardních her ve výši 2,7 milionu Kč.  

- V r. 2017 byla téměř úplně zrušena nabídka nelicencovaný on-line hazardních her. Většina z 
původních 55 nelicencovaných zahraničních společností provozujících online hazardní hry cílící 
na české hráče, které MF evidovalo na konci r. 2016, upustila od nabízení hazardních her 
českým hráčům. K prosinci 2017 vedlo MF správní řízení o blokaci internetových stránek s 25 
společnostmi. V polovině února 2018 bylo na seznamu nepovolených on-line hazardních her 8 
internetových stránek.  

- V prvních 10 měsících r. 2017 prověřila celní správa 86 případů nepovolené reklamy v 
internetovém prostředí, z toho v 53 případech se potvrdilo podezření z porušování zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 
 

Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Kontrola a zajištění vymáhání práva ke konci r. 2017 (viz 
výše). 

1.8. Realizace komplexní politiky v oblasti hazardního hraní a její finanční zajištění 

Prioritu se daří naplňovat: 

- V roce 2014 se problematika hazardního hraní stala součástí Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2010–2018  

- V r. 2015 byl schválen Akční plán pro oblast hazardního hraní na období 2015−2018.  
- Byly revidovány poradní a pracovní orgány RVKPP s ohledem na problematiku hazardu.  
- Kraje postupně začleňují problematiku hazardního hraní do svých strategických dokumentů 
- Kraje a obce jsou metodicky vedeny k rozšíření protidrogové politiky o oblast hazardního hraní 

v souladu s principy integrované protidrogové politiky. 
- RVKPP již stabilně každoročně vyhlašuje dotační řízení pro oblast hazardního hraní – z 5 mil. Kč 

(v r. 2015) se objem alokovaných prostředků zvýšil na 21,6 mil. Kč v r. 2017.  
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Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního 
hraní ke konci r. 2017 

Aktivita/výstup 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Pravidelně projednávat problematiku hazardního hraní na jednáních 
RVKPP 

   

Vytvořit stály poradní orgán RVKPP pro oblast hazardního hraní     

Začlenit problematiku hazardního hraní a služeb pro patologické hráče 
do krajských protidrogových politik 

   

Metodická podpora krajů a obcí v politice pro oblast hazardního hraní     

Pravidelně jednou ročně organizovat národní, popř. mezinárodní 
konferenci na téma hazardní hraní 

   

Vytvoření stabilního dotačního titulu, kterým se budou financovat 
programy prevence a léčby v oblasti hazardního hraní 

   

Do financování poradenských a léčebných programů pro patologické 
hráče postupně zapojit krajské a obecní rozpočty a další zdroje  

   

Vyčlenění prostředků státního rozpočtu na realizaci akčního plánu 
národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 

   

Vytvoření finančního mechanismu (fondu, nadace apod.) společenské 
odpovědnosti s cílem podpory preventivních a vzdělávacích aktivit na 
platformě Fóra zodpovědného hraní v souladu s Etickým kodexem 
společensky odpovědného provozovatele 

   

1.9. Pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace v oblasti 
hazardního hraní 

Hlavní úkoly v oblasti zajištění sběru, analýzy a vyhodnocování informací o drogové situaci se daří 
dlouhodobě plnit. Od r. 2015 je vládě pravidelně předkládaná zpráva o stavu hazardního hraní v ČR, 
jednou ročně se sleduje plnění akčního plánu pro hazardní hraní a v rámci dotačního řízení RVKPP 
byly také podpořeny výzkumné projekty zaměřené na problematiku hazardního hraní v ČR. 

Klíčové výstupy Akčního plánu v oblasti Monitorování situace a evaluace opatření ke konci r. 2017 

Aktivita/výstup 
Vyhodnocení naplňování 

Plní se Částečně Neplní se 

Zpracovat a publikovat výroční zprávu o stavu ve věcech hazardního 
hraní v ČR 

   

Zřídit stálou pracovní skupinu pro monitorování situace v oblasti 
hazardního hraní 

    

Zpracovat a distribuovat odborné publikace o hazardním hraní v edici 
NMS 

   

Pravidelně monitorovat přípravu, zpracování výstupů a implementaci 
opatření akčního plánu pro oblast hazardního hraní 

   

Vyhodnotit výstupy/dopady akčního plánu pro oblast hazardního hraní    

Podporovat výzkumné projekty v oblasti zjišťování příčin problémového 
hraní a efektivity opatření 
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Hodnocení plnění jednotlivých aktivit 

 

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2015–2018 pro oblast hazardního hraní 

Průběžné hodnocení za období 2015 až 2017 

 

Oblast aktivit 1: Informování veřejnosti a primární prevence problémového hráčství v obecné populaci 

 Aktivity Termín/výstupy 

A) Odpovědná 
instituce 

B) Spolupráce 

Stav plnění Průběh realizace aktivity 

1.1.  Zpracovat návrh na zřízení a provoz národní 
informační platformy pro prevenci problémového 
hraní (informace na webu, internetové poradenství, 
telefonická linka pomoci, odkazování do poradenství 
a léčby, tvorba a distribuce informačních sdělení, 
dlouhodobé informační kampaně, poradenství 
nositelům rozhodovacích pravomocí na obecní 
úrovni). 

12.2015 – zadávací 
dokumentace 

A) sRVKPP 

B) poskytovatelé 
služeb 

nesplněno S ohledem na omezené zdroje financování nebyla zadávací 
dokumentace pro přípravu např. ucelené informační kampaně 
dosud připravena. 

od 2016 – provoz 
platformy (web, on-line 
poradenství, telefonické 
poradenství) 

A) sRVKPP, vybraný 
realizátor informační 
platformy 

částečně 
plněno 

Aktivitu se nepodařilo realizovat v plánovaném rozsahu 
s ohledem na omezené finanční a lidské zdroje. NMS v rámci 
svých kapacit připravilo a v roce 2017 spustilo webové stránky  
hazardni-hrani.cz, kde jsou uvedeny informace o problémových 
formách hraní hazardních her a odkazy na odbornou pomoc. 
V rámci dotačního titulu RVKPP byl také podpořen projekt 
organizace SANANIM s názvem Končím s hraním, který 
umožňuje provést intervenci s hráčem on-line ve spolupráci 
s proškoleným personálem poradny. 

od 2016 do 2018 –
realizovat dlouhodobou 
informační kampaň 
určenou obecné populaci 

A) sRVKPP, vybraný 
realizátor informační 
platformy 

nesplněno S ohledem na omezené zdroje financování se ucelenou 
informační kampaň určenou obecné populaci nepodařilo 
realizovat. Informování veřejnosti o hazardním hraní probíhá 
prostřednictvím vydávání tiskových zpráv či organizování 
tiskových konferencí k vydání Výroční zprávy o stavu 
hazardního hraní v ČR. 
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od 2016 do 2018 –
realizovat dlouhodobou 
informační kampaň 
určenou hráčům 
hazardních her 

A) sRVKPP, vybraný 
realizátor informační 
platformy 

B) provozovatelé 

částečně 
plněno 

S ohledem na omezené zdroje financování se ucelenou národní 
informační kampaň určenou hráčům hazardních her nepodařilo 
realizovat. V rámci dotačního řízení RVKPP byl podpořen vznik 
služeb pro hazardní hráče. Tyto služby v r. 2016 a 2017 
realizovaly lokální informační kampaně upozorňující na 
problémy spojené s hazardním hraním a propagující nově 
vzniklé služby pro hazardní hráče v dané lokalitě. 

A.N.O.: V roce 2017 byl ve spolupráci se Společností Podané 
ruce, sekcí A.N.O. a provozovateli hazardu zpracován návrh 
informačních materiálů k distribuci v provozovnách hazardních 
her. 

od 2016 do 2018 – 
realizovat dlouhodobou 
informační kampaň 
určenou jiným populačním 
podskupinám 
(např. příslušníkům 
ozbrojených sil) 

A) sRVKPP, vybraný 
realizátor informační 
platformy 

B) MO 

plněno 
průběžně 

MV: Informační balíček o problematice hraní hazardních her, 
včetně informací o dluhovém poradenství a souvisejícím (viz 
www.hazardni-hrani.cz), připravilo NMS a 11.12.2017 byl 
předán členům Metodické rady pro prevenci kriminality PČR 
(předsedou je policejní prezident); bude tedy využit při 
preventivním působení na příslušníky PČR. 

MO: Problematice hazardního hraní je v rezortu MO věnována 
dlouhodobá pozornost. Od  roku 2013 jsou pro personál rezortu 
MO průběžně na toto téma realizovány vzdělávací aktivity 
včetně související problematiky finanční gramotnosti. 

V roce 2016 pokračovalo MO v rámci své dlouhodobé 
informační kampaně určené příslušníkům ozbrojených sil v řadě 
aktivit průběžně realizovaných od roku 2013.  

Rezortní komise pro prevenci (RK) zařadila na rok 2016 mezi 
priority primární prevence rizikového chování (P-RCH) realizaci 
vzdělávacího tématu Prevence hazardního a problémového 
hraní. V rámci mimorezortní spolupráce seznámili pracovníci 
NMS členy RK (20 osob) s výsledky Výroční zprávy o 
hazardním hraní v ČR v roce 2015. U vojenských útvarů a 
zařízení, kde nebyla v roce 2015 prezentována problematika 
hazardního hraní, bylo v průběhu roku 2016 provedeno 11 
vzdělávacích aktivit zaměřených na  tuto problematiku. V 
březnu 2016 byly výkonné orgány pro prevenci (122 osob) 
seznámeny v rámci odborné přípravy s aktualitami v oblasti 
nelátkových závislostí. V březnu 2016 byl na Univerzitě obrany 
zahájen kurzu Lektor prevence, do kterého nastoupilo 15 osob 
připravujících se k rezortní lektorské činnosti. Do obsahu kurzu 
bylo zařazeno téma nelátkových závislostí včetně hazardu. V 

http://www.hazardni-hrani.cz/
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září 2016 byl zorganizován rezortní seminář v oblasti P-RCH 
pro nově příchozí zaměstnance. Noví zaměstnanci (94 osob) 
byli kromě jiných témat z oblasti P-RCH proškoleni v 
problematice hazardního hraní a dalších nelátkových závislostí. 
V listopadu 2016 byla do odborné přípravy nových a stávajících 
lektorů prevence (26 osob) zařazena např. témata Adiktologie 
jako obor, současný stav ve světě; Prevence, léčba a programy 
minimalizace rizik a škod – postavení prevence v systému sítě 
služeb a vztah k dílčím službám; Možnosti a současný stav 
prevence s dospělými; Preventivní metody a strategie; Časná 
diagnostika a intervence.  

V roce 2016 spolupracovalo MO při zabezpečení aktivit 
vztahujících se k dlouhodobé informační kampani určené 
příslušníkům ozbrojených sil s externími odborníky Kliniky 
adiktologie 1. LF UK a NMS. 

V roce 2017 navázalo MO v rámci dlouhodobé informační 
kampaně na řadu aktivit  realizovaných v předešlém období. 

RK stanovila v květnu 2017 priority rezortní P-RCH na rok 2018. 
Do doporučených vzdělávacích témat pro personál rezortu MO 
bylo zařazeno téma hazardní hraní – zákon č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách. 

V rámci obligatorního vzdělávání (4 hodiny ročně) bylo v oblasti 
integrované protidrogové politiky podle požadavků vedoucích 
organizačních celků v roce 2017 zrealizováno 5 přednášek 
zaměřených na problematiku hazardního hraní. Pro nově 
příchozí zaměstnance rezortu byl zrealizován seminář k P-
RCH. V rámci semináře byli účastníci (185 osob) seznámeni s 
problematikou hazardního hraní a dalších nelátkových 
závislostí. Výkonné orgány pro prevenci (128 osob) se v rámci 
odborné přípravy seznámily s Výroční zprávou o hazardním 
hraní v ČR v roce 2015, která byla prezentována pracovníky 
NMS pro drogy a závislosti. Účastníkům všech odborných 
příprav byla prezentována dostupnost odborné pomoci při 
problémech souvisejících s hraním hazardních her a kontakty 
na pomáhající organizace, které byly následně vyvěšeny na 
rezortní intranetové stránky k P-RCH. 

V únoru 2017 byl na Univerzitě obrany ukončen kurz Lektor 
prevence, v jehož rámci získala 1 osoba kvalifikaci k lektorské 
činnosti v oblasti problematiky hazardního hraní. Agenturou 
personalistiky AČR byl připraven Projekt vzdělávání v oblasti 
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integrované protidrogové politiky na rok 2018. Součástí projektu 
je mimo jiné zabezpečení 57 vzdělávacích aktivit vztahujících 
se k problematice hazardního hraní (20 aktivit k oblasti 
hazardního hraní, 37 aktivit k oblasti finanční gramotnosti). V 
roce 2017 byla průběžně prováděna aktualizace informací a 
dokumentů k hazardnímu hraní na rezortních intranetových 
stránkách k P-RCH. 

Při zabezpečení aktivit vztahujících se k dlouhodobé informační 
kampani určené příslušníkům ozbrojených sil pokračovala i v 
roce 2017 spolupráce rezortu MO s odborníky NMS pro drogy a 
závislosti a Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK. 
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1.2.  Popsat současný stav a nabídku preventivních 
aktivit v oblasti hazardního hraní, popsat příklady 
dobré praxe a navrhnout případná opatření pro 
posílení jejich nabídky. 

06.2016 – zavést systém 
pro sběr dat a definice 
výkonů v oblasti primární 
prevence rizikového 
chování včetně prevence 
hazardního hráčství 

A) MŠMT 

B) Klinika adiktologie, 
kraje a poskytovatelé 
služeb 

splněno MŠMT spolupracuje s Národním ústavem pro vzdělávání na 
tvorbě systému výkaznictví a každoročně podporuje realizaci 
tohoto systému v rámci svého dotačního řízení. Do systému 
bylo během školního roku 2016/17 zapojeno 1665 škol. 
Kategorie hazardní hráčství byla zařazena do tématu 
závislostního chování. Z výkazů vyplývá, že 51 % škol zahrnuje 
toto téma do svého preventivního programu. 

06.2017 – analýza situace A) MŠMT 

B) sRVKPP, MPSV, 
Agentura pro sociální 
začleňování (ASZ), 
odborné společnosti 
a poskytovatelé 
služeb 

plní se MŠMT: Analýza v době hodnocení AP (počátek ledna 2018) 
nebyla dokončena. Výsledky analýzy budou zaslány do konce 
ledna 2018 sekretariátu RVKPP. 

ASZ: Podrobnější popis příkladů dobré praxe bude uveden na 
specializovaných webových stránkách www.dobrepraxe.cz, jež 
je součástí Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti 
realizované ASZ. Jednou z tematických oblastí stránek 
www.dobrepraxe.cz je bezpečnost a prevence kriminality, zde 
budou zveřejňovány příklady dobré praxe prevence rizikového 
chování, včetně prevence hazardního hráčství. Cílem je posílit 
nabídku příkladů dobré praxe preventivních aktivit v oblasti 
hazardního hraní. 

12.2017 – příklady dobré 
a doporučované praxe 

A) MŠMT 

B) sRVKPP, odborné 
společnosti 
a poskytovatelé 
služeb 

plní se MŠMT: Příklady dobré praxe budou uvedeny ve výsledcích 
analýzy, která bude zaslána do konce ledna 2018. 

1.3.  Vytvořit metodické doporučení pro primární prevenci 
problémů spojených s hazardním hraním pro 
pedagogické pracovníky. 

12.2016 – vytvořené 
metodické doporučení 

A) MŠMT 

B) sRVKPP, odborné 
společnosti 

splněno Příloha k metodickému doporučení je od konce roku 2016 
přístupná na webových stránkách MŠMT: 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-
dokumenty-doporuceni-a-pokyny. 

A.N.O.: Společnost Podané ruce dokončila překlad a úpravu 
pro podmínky ČR programu prevence problémového hraní 
s názvem Hra na hraně, vznikl tištěný materiál Průvodce 
facilitátora, k němuž je nabízen vzdělávací kurz. 

Klinika adiktologie: Téma je obsaženo v návrhu struktury MPP v 
doporučené podobě. Problémem je zde však praktická a 
metodická pomoc školám a organizacím v terénu. Bylo 
promítnuto do AP Prevence rizikového chování v rámci Zdraví 
2020 (spolupráce MŠMT a MZ), nicméně nepodařilo se ze 

http://www.dobrepraxe.cz/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny
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strany MZ zajistit financování této aktivity. Projektové záměry 
proto nebyly podány, neboť nebyl vhodný finanční program. 
Celý úkol proto čeká na další kroky až v závislosti na 
možnostech financování přesahující možnosti resortního 
rozpočtového rámce. 

1.4.  Finančně podporovat preventivní programy v oblasti 
všeobecné, selektivní, indikované prevence 
problémového hraní. 

průběžná každoroční 
podpora z dotačních titulů 
resortů 

A) MŠMT 

B) sRVKPP, MZ 

částečně 
plněno 

MŠMT podporuje programy primární prevence částkou 20 mil. 
Kč Jedno z témat, které zahrnují podporované aktivity a 
certifikované programy, je hazardní hraní. Vzhledem k tomu, že 
je téma hazardního hraní zahrnuto v programech všeobecné 
primární prevence, které se týkají závislostního chování 
(zahrnuje i jiné látkové či nelátkové závislosti), není možné určit 
přesné finanční náklady pouze na prevenci hazardního hráčství 

sRVKPP: V rámci dotačního titulu zaměřeného na nová témata 
protidrogové politiky podpořila RVKPP v r. 2015 celkem 2 
projekty za 779 tis. Kč v r. 2016 celkem 10 za 2 542 tis. Kč a 
v r. 2017 celkem 7 preventivních programů. V roce 2017 bylo 
na oblast prevence hazardního hraní vyčleněno celkem 2 412 
tis. Kč (vč. on-line poradenství a léčby Končím s hraním). 

Klinika adiktologie: Viz předchozí bod. Nové EU programy 
bohužel v rámci resortu školství tento krok neumožňují a je 
třeba hledat jiné zdroje, především v rámci Zdraví 2020 či 
zdrojů v rámci programů přes MPSV. Doporučujeme další 
jednání mezi MŠMT, MZ a sRVKPP. 

A.N.O.: Poskytovatelé služeb vytvořily a nabízí preventivní 
programy v oblasti prevence problémového hraní. Zájem škol je 
limitován finančními prostředky. Pokud jsou programy nabízeny 
v rámci dotace, tedy zdarma, zájem převyšuje kapacity 
poskytovatelů. Téma se potkává se značným zájmem a s 
potřebami škol rezonuje. Pokud však mají školy volit placený 
program, zájem opadá. 
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Oblast aktivit 2: Snižování rizik a prevence problémového hráčství v hráčské populaci 

 Aktivity Termín/výstupy 

A) Odpovědná 
instituce 

B) Spolupráce 

Stav plnění Průběh realizace aktivity 

2.1.  Vytvořit informační sdělení o rizicích problémového 
hráčství pro různé typy hazardních her a různé typy 
prostředí. 

06.2016 – analýza potřeb 
a návrh 

A) sRVKPP  

B) poskytovatelé 
služeb, 
provozovatelé 

plněno průběžně sRVKPP: Informační brožury a letáky, včetně tematicky 
zaměřených webových stránek, vznikají v rámci projektů 
podaných do dotačního řízení RVKPP jako součást aktivit nově 
vznikajících služeb pro hazardní hráče. Analýza potřeb je 
součástí žádosti o dotace RVKPP. 

V rámci projektu „Experimentální ověření vybraných opatření 
pro zodpovědné hraní“, podpořeného v roce 2017 RVKPP, byla 
realizována rovněž studie, jejímž cílem je nastavení optimální 
podoby informačních sdělení, nabídky sebeomezení a 
sebevyloučení z hraní on-line hazardních her. Závěry ze studie 
byly předány MF.  

12.2016 – realizace A) sRVKPP 

B) poskytovatelé 
služeb, 
provozovatelé 

plněno průběžně 

2.2.  Vytvořit a vést veřejně dostupný seznam 
poradenských a léčebných institucí v oblasti 
hazardního hraní. 

12.2015 – aktualizovaná 
Mapa pomoci na 
www.drogy-info.cz 

A) sRVKPP splněno sRVKPP: NMS spravuje Mapu pomoci, kde si mohou uživatelé 
vyhledat kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a 
prevenci. Kontakty jsou členěny podle jednotlivých krajů a 
druhů poskytovaných služeb – zvláštní kategorii tvoří služby 
v oblasti hazardního hraní (hazardní hráčství). 

2.3.  Sledování kriminality spojené s hazardním hraním 
a návrh opatření. 

 

03.2016 – vypracování 
přehledu o registrovaných 
trestných činech 
souvisejících s hazardním 
hraním za dané období 

A) MV, MS splněno MV: V březnu 2016 byl sRVKPP zaslán Přehled registrované 
kriminality primárně související s hazardním hraním. 

MS: Kriminalita spojená s hazardním hraním je průběžně 
sledována. Ze zatím získaných dat bylo zjištěno, že v roce 2015 
bylo pravomocně skončeno celkem 15 věcí týkajících se 
trestných činů spojených s hazardním hraním a v I. pololetí roku 
2016 to bylo 16 věcí, a to konkrétně TČ dle: 
- § 201 odst. 2 TZ – 4 věci (2015)/6 věcí (2016) 
- § 213 TZ – 4 věci (2015)/1 věc (2016) 
- § 252 TZ – 7 věcí (2015)/9 věcí (2016) 

03.2016 – sledování 
porušení loterijního zákona 
a výskytu nelegálního 
hazardu 

A) MF – GFŘ 

B) provozovatelé 
hazardních her 

plněno průběžně MF: Ministerstvo financí analyzuje obdržené podněty a 
spolupracuje s Policií ČR – viz shrnutí obsahující postup 
Ministerstva financí v problematice kvízomatů a nelegálních 
heren v dopisech ministra financí adresovaných 

http://www.drogy-info.cz/
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místopředsedovi RVKPP ze srpna 2016. MF v roce 2016 
obdrželo cca 55 podnětů, stížností, oznámení (včetně 
anonymních telefonátů) nebo podezření na porušení ZoL.. 
V roce 2017 obdrželo cca 45 až 50 podnětů, stížností, 
oznámení (včetně anonymních telefonátů) nebo podezření na 
porušení Zákona o hazardních hrách. Další desítky porušení, 
zvláště týkající se neoprávněného provozování na internetu, 
zjistilo MF z vlastní činnosti. 

Podněty a ohlášení předalo buď Celní správě anebo v rámci 
své působnosti řešilo neoprávněné provozování hazardních her 
na internetu. Ministerstvo financí od počátku roku 2017 uložilo 
pokuty ve výši téměř 200 mil. Kč, které se snaží průběžně 
vymáhat. Sankce uložené MF v případě jejich neuhrazení 
znemožňují provozovatelům hazardních her úspěšně žádat o 
licenci k provozování na území České republiky. Z původních 
55 společností cílících na české hráče, které MF evidovalo na 
konci roku 2016, drtivá většina společností upustila od cílení na 
české hráče. Aktuálně se objevují stále nové společnosti, na 
které MF obratem reaguje. K 5. 12. 2017 vedlo MF správní 
řízení o blokaci internetových stránek s 25 společnostmi. Z toho 
v 5 případech došlo k zápisu na seznam nepovolených 
internetových her, v 8 případech provozovatelé sami přestali 
cílit na české hráče. 

03.2016 – sledování 
výskytu a potírání reklamy 
na nepovolené hazardní 
hry 

A) Celní správa 

B) Rada pro 
rozhlasové 
a televizní 
vysílání 

plněno průběžně Celní správa monitoruje výskyt nelegálního hazardu na území 
České republiky. S nabytím nové kompetence od 1. ledna 2017 
vykonává dozor nad provozováním hazardních her. Od 1. ledna 
2017 do listopadu 2017 bylo zadrženo 861 nelegálních 
technických her a zajištěna finanční hotovost spojená 
s nelegálním provozováním hazardních her ve výši téměř 2,7 
milionu Kč. Podařilo se též zadržet 62 ks kvízomatů tzv. 1. 
generace. V současné době (počátek ledna 2018) probíhá 
analýza provozování nastupující generace kvízomatů, které 
kromě jednoduchých kvízových otázek nabízejí též dovednostní 
úkoly typu sestavení puzzle na interaktivní obrazovce. 

Z hlediska nabídky hazardu byly stanoveny postupy boje 
s nelegální reklamou provozovatelů hazardních her, a to jak 
v terénu, tak na internetu. Tuto činnost celní správa kontinuálně 
vykonává, nyní již na základě nastavené metodiky kontrol. Od 
1. ledna 2017 do listopadu 2017 bylo prověřeno 86 případů 
nepovolené reklamy v internetovém prostředí, z toho v 53 
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případech se potvrdilo podezření z porušování zákona č. 
40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Do správního řízení bylo 
předáno 41 spisů a pravomocně uložená pokuta je prozatím v 5 
případech. Pro zajímavost lze uvést, že bylo uloženo rozhodnutí 
(v lednu 2018 ještě nepravomocné) o uložení sankce ve výši 5 
milionů Kč za zpracování a šíření reklamy na nepovolené 
hazardní hry v prostředí internetu na minimálně 18 
elektronických adresách jedním subjektem. 

09.2016 – souhrnná 
analýza kriminality spojené 
s hazardním hraním s 
návrhem opatření 

A) sRVKPP 

B) MS, MV 

plněno průběžně Kriminalita spojená s hraním hazardních her je pravidelně 
monitorována v rámci výroční zprávy o hazardním hraní v ČR, 
kterou zpracovává NMS, ve dvouletých intervalech sleduje 
NMS výskyt kriminality spojené s hazardním hraním též v rámci 
studie mezi hazardními hráči v léčbě, jejíž výsledky jsou rovněž 
zpracovávány ve výroční zprávě. 

2.4.  Podporovat aktivity a projekty prevence kriminality 
samospráv spojené s hazardním hraním. 

průběžně A) MV 

B) obce, kraje, 
Agentura pro 
sociální 
začleňování 

plněno průběžně MV: V lednu 2016 byla vládou schválena Strategie prevence 
kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (UV č. 66 ze 
dne 25. ledna 2016). Problémy s patologickým hráčstvím, 
nelegálním hazardem a potažmo i zadlužením jako 
kriminogenním faktorem jsou touto Strategií výslovně 
zmiňovány a doporučovány k řešení pomocí preventivních 
projektů. Jejich vyzdvihnutí ve Strategii umožňuje financování 
potřebných projektů v rámci dotačního titulu Programu 
prevence kriminality na místní úrovni, který je každoročně 
vyhlašován (viz http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-
prevence-kriminality-na-rok-2017.aspx).  

Aktuálně MV neeviduje zájem ze strany žadatelů o projekty 
zaměřené přímo na hazardní hraní, nicméně problematika 
hazardního hraní a s tím souvisejících negativních jevů bývá 
zahrnuta do komplexních projektů. Hazard a související 
negativní jevy (mj. navazující přestupková či trestná činnost) se 
pak objevují výslovně zmiňovány v bezpečnostních analýzách 
mezi problémy, které je třeba projektem řešit. Jedná se např. o 
projekty situační prevence (zejména městské kamerové 
dohlížecí systémy), ale také o projekty sociální prevence 
(projekty na práci s ohroženou cílovou skupinou či pachateli 
jako prevence recidivy  - programy ve spolupráci s Probační a 
mediační službou v rámci různých omezujících opatření 
pachatelům apod.).  Zaměření na tuto oblast je možné vhodným 
způsobem i v rámci činnosti Asistentů prevence kriminality, 

http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2017.aspx
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působících zejména v sociálně vyloučených lokalitách. 

Dále v r. 2017 vydalo MV komplexní metodický materiál pro 
obce: Metodické doporučení k činnosti územních 
samosprávných celků (dostupné online https://goo.gl/jmQtjt pod 
č. 5) 

ASZ: V rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám ASZ provází obec od analýzy situace a sestavení 
lokálního partnerství, přes sestavení Strategického plánu 
sociálního začleňování k jeho naplňování a vyhodnocování, vč. 
revize plánu pro další období. 

ASZ poskytuje obcím intenzivní komplexní podporu, která je 
mimo jiné zaměřena na koordinovaný rozvoj veřejných politik v 
územích zejména na bázi komunitního rozvoje a participace 
místních aktérů. Jednou z oblastí, jimž ASZ věnuje při 
spolupráci s obcemi soustavnou pozornost, je i oblast 
bezpečnosti a prevence kriminality, jejíž nedílnou součástí je 
téma hazardního hraní. 

Při mapování témat pro analytickou část strategických plánů, 
kterou zajišťuje ASZ,  je využíván check-list, který uvádí 35 
kritérií. Problém hazardního hraní je zaznamenáván při 
identifikování bezpečnostních problémů a rizik obce a 
posuzován při popisu využívání možností v řešení hazardu a 
souvisejících jevů na svém území. Stejně tak existence 
regulačních nástrojů, jejichž přijetí ASZ aktivně podporuje. 

Vstupní analýzy prováděné v roce 2017 v sociálně vyloučených 
lokalitách SVL zmiňují problém hazardního hraní jako zásadní 
problém oblasti bezpečnosti. 

V rámci spolupráce s obcí poskytuje ASZ rovněž poradenství s 
přípravou projektů podávaných ve specializovaných výzvách 
pro sociálně vyloučené lokality. Průběžně tak využívá možnosti 
podpořit aktivity a projekty prevence kriminality samospráv 
souvisejícími s hazardním hraním. 

2.5.  Vytvořit algoritmus pro vyhledávání problémových 
hráčů na internetu a na centrálně řízených 
technických hrách. 

12.2016 – návrh algoritmu A) sRVKPP 

B) provozovatelé 

plněno průběžně sRVKPP: na plnění aktivity úzce spolupracuje sRVKPP s MF. 
Realizace bude financována z navazujícího projektu Online 
sázky a loterie II., který podalo MF a jehož financování je 
schváleno. 

Dále v prosinci 2017 proběhla schůzka ohledně vytvoření 
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algoritmu mezi zástupcem NMS a zástupci APKURSU. 
APKURS tento návrh projednává v rámci svojí organizace.  

12.2017 – pilotní provoz A) doporučení – 
provozovatelé 

probíhá Nástroj zatím není vytvořen, APKURS ho diskutuje v rámci svojí 
organizace.  

2.6.  Vzdělávání zaměstnanců a odpovědných osob 
v oblasti včasné identifikace a intervence 
u problémových hráčů. 

06.2015 – curriculum 
vzdělávacího kurzu a jeho 
pilotní ověření 

A) sRVKPP 

B) odborné 
společnosti, 
vzdělávací 
instituce či 
agentury 
a poskytovatelé 
služeb 

splněno RVKPP v r. 2015 a r. 2016 podpořila projekt Společnosti 
Podané ruce, která prováděla školení personálu heren a kasin 
v oblasti problémových forem hraní. Během školení byli 
zástupci informování o projevech problémového a 
patologického hraní a možnostech pomoci těmto osobám. 
Projekt byl realizován převážně na území Jihomoravského, 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. V rámci projektu 
byla připravena metodika školení pro ostatní poskytovatele 
služeb. Na r. 2018 nebyl tento projekt podán do dotačního 
řízení. 

A.N.O.: Na výše zmíněné původní aktivity reaguje Společnost 
Podané ruce komplexním projektem, kde školení personálu je 
jednou z dílčích aktivit směrujících k zavedení HR přístupu do 
herního prostředí. Projekt by se měl začít realizovat od r. 2018 

od 2016 – vzdělávání 
zaměstnanců a 
odpovědných osob 

A) doporučení – 
provozovatelé 

plněno průběžně viz výše. 

2.7.  Vytvoření Fóra zodpovědného hraní jako platformy 
pro komunikaci a realizaci aktivit zodpovědného 
hraní. 

06.2015 A) sRVKPP 

B) státní správa, 
provozovatelé, 
odborníci 

plněno průběžně V srpnu r. 2016 se setkali zástupci sRVKPP a MF k otázce 
přípravy Fóra odpovědného hraní. Během jednání byly 
stanoveny obecné předpoklady fungování Fóra. V r. 2017 
proběhla rešerše zahraničních příkladů spolupráce průmyslu se 
státní správou. Vzhledem k trvající diskuzi nebyla aktivita plně 
realizována. 

od r. 2015 – pravidelné 
setkávání 

A) sRVKPP nesplněno Realizace aktivity se posouvá na r. 2018. Je navázána na 
předchozí bod. 

2.8.  Vytvořit Etický kodex provozovatelů a profesních 
sdružení provozovatelů účastnících se Fóra 
zodpovědného hraní a kontrolovat jeho dodržování. 

12.2015 A) doporučení – 
provozovatelé 

B) sRVKPP, 
odborná veřejnost 

nesplněno sRVKPP: Aktivita navazuje na vytvoření a pravidelné setkávání 
Fóra zodpovědného hraní. Její plnění se posouvá do dalšího 
období. 

Etické kodexy jsou zpracovávány dobrovolně jednotlivými 
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provozovateli hazardních her. 

2.9.  Vytvořit nástroj na hodnocení rizikovosti všech typů 
hazardních her v ČR. 

12.2015 – návrh nástroje 
pro hodnocení rizikovosti 
typů her 

A) sRVKPP 

B) provozovatelé 

plněno průběžně Na plnění aktivity úzce spolupracoval sRVKPP s MF. Termín 
realizace aktivity se posouvá. Realizace měla být financována z 
navazujícího projektu Online sázky a loterie II., který podalo 
MF. Projekt MF financovaný z ESF zatím není realizován. 

12.2016 – ověření nástroje A) doporučení – 
provozovatelé 

nesplněno Aktivita navazuje na předchozí aktivitu (viz výše). 

 

Oblast aktivit 3: Poradenství a léčba problémových hráčů 

 Aktivity Termín/výstupy 

A) Odpovědná 
instituce 

B) Spolupráce 

Stav plnění Průběh realizace aktivity 

3.1.  Rozvoj poradenských a léčebných služeb pro 
patologické hráče. 

průběžně – postupný vznik 
a podpora krajských 
programů pro patologické 
hráče, podle popisu v úvodu, 
pokud možno na bázi 
existující sítě 
adiktologických služeb 

A) sRVKPP 

B) MZ, 
poskytovatelé 
služeb 

částečně plněno  sRVKPP v souladu s prioritami tohoto akčního plánu podpořila 
v r. 2016 a 2017 vznik a provoz krajských center pro 
problémové a patologické hráče v 9 krajích (Zlínský, Ústecký, 
Plzeňský, Liberecký, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, 
Praha a Královéhradecký). V některých krajích však tyto 
ambulance neposkytují služby v rozsahu definovaném tímto 
akčním plánem pro označení služby za krajské centrum pro 
problémové a patologické hráče. 

A.N.O.: Postupně vznikají odborně zaměřené služby pro 
problémové a patologické hráče. Byla ustanovena odborná 
platforma sekce Služeb v oblasti patologického hráčství 
A.N.O., která se v r 2017 přejmenovala na  sekci ambulantních 
služeb. Tím došlo k rozvolnění sekce na širší pole obecně i k 
jiným tématům. Sekce nicméně je aktivní, členové se schází a 
hlavním tématem zatím zůstává téma hazardního hráčství. 

Je zřejmé, že „síť“ služeb je stále nedostatečná a že není 
naplněno ani minimální zadání, jímž je alespoň jedna 
specializovaná služba na kraj, popř. okres. Řešením je 
navýšení rozpočtu v oblasti protidrogové politiky, která 
zahrnuje i závislostní chování, nebo způsob, který zvolily 
některé vyspělé státy, a to alokace části daňových příjmů z 
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daně z provozování hazardních her na léčbu závislostí. 

průběžně – podporovat v 
dotačních systémech 
poradenské a léčebné 
služby pro patologické hráče 
v síti adiktologických služeb 

A) sRVKPP 

B) MZ, MPSV, 
kraje, obce 

plněno průběžně sRVKPP: V rámci dotačního řízení RVKPP byly podpořeny 
projekty zaměřené na pomoc problémovým hráčům. 
Prostředky jsou poskytovány stabilně i poskytovatelům mimo 
síť krajských center pro patologické hráče a jejich blízké. 
V roce 2015 byla síť služeb pro hazardní hráče podpořena ve 
výši 4 221 tis. Kč, v roce 2016 ve výši 18 808 tis. Kč a v roce 
2017 ve výši 15 902 tis. Kč. 

MZ v rámci dotačního programu Protidrogová politika MZ vždy 
podporovalo i projekty zaměřené na poskytování služeb 
osobám se závislostním chováním obecně, tj. i patologickým 
hráčům. Pokud byly takto zaměřené projekty předloženy, byly s 
ohledem na finanční možnosti podpořeny (výši finančních 
prostředků na hazardní hráče nelze určit). Pro rok 2017 MZ 
uvedlo oblast hazardního hráčství explicitně v metodice 
dotačního řízení jako jednu z podporovaných oblastí, a to tak, 
aby bylo pro předkladatele projektů více zřejmé, že je možné 
předkládat i projekty zaměřené na patologické hráče. Projekty 
zaměřené pouze na poskytování zdravotních služeb této cílové 
skupině předloženy nebyly, nicméně v rámci stávajících služeb 
byla již více akcentována i cílová skupina patologičtí hráči. 

průběžně – podporovat 
činnosti svépomocných 
skupin a aktivit pro 
problémové hráče 

A) sRVKPP 

B) MZ, MPSV 

 sRVKPP: Do dotačního řízení RVKPP nebyla podána žádost o 
dotaci ze strany svépomocných skupin, např. Anonymní 
Gambleři Česko apod. 

MZ: Nebyl předložen žádný projekt, v rámci kterého by MZ 
mohlo podpořit činnost svépomocných skupin. 

průběžně – podporovat 
spolupráci a posílit vazbu 
mezi ambulantní a lůžkovou 
péčí o patologické hráče 

A) doporučení – 
SNN ČLS JEP 
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3.2.  Vytvořit intervenční program pro patologické hráče 
ve výkonu trestu. 

12.2017 A) MS 

B) sRVKPP, 
odborná 
společnost, 
poskytovatelé 
služeb 

splněno Byl zřízen oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených s 
poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním alkoholu 
a patologickým hráčstvím pro odsouzené muže zařazené do 
oddělení s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení ve 
věznici Heřmanice (šlo o transformaci z oddílu pro výkon 
ochranného léčení, čímž je program dostupný i ostatním 
odsouzeným, kteří mohou tento intervenční program 
podstoupit na základě dobrovolné žádosti). 

3.3.  Analyzovat soulad Standardů odborné způsobilosti 
adiktologických služeb s poskytováním služeb 
patologickým hráčům. 

12.2016 A) sRVKPP 

B) odborná 
společnost 

probíhá sRVKPP: Plnění aktivity bude součástí komplexní revize 
hodnoticích standardů v rámci KA 2.1 projektu IP RAS. První 
pracovní výstup lze očekávat v roce 2018 až 2019. 

A.N.O.: V rámci jednání zakládajících členů sekce Služeb v 
oblasti patologického hráčství A.N.O. byla tematizována 
složitost stávajícího systému standardů vzhledem ke 
komplexitě nabízených služeb CKP center. V současném stavu 
by centra musela procházet řadou certifikací na jedinou službu. 
Sekce se tímto tématem bude i nadále zabývat. 

3.4.  Podpora vzniku vzdělávacích kurzů pro pracovníky 
ve službách zaměřených na zvýšení kompetence 
v poskytování péče problémovým hráčům. 

12.2016 – vytvořený 
vzdělávací kurz/kurzy 

A) sRVKPP 

B) MPSV, MZ, 
vzdělávací 
instituce, 
poskytovatelé 
služeb 

plněno průběžně sRVKPP: V rámci dotačního řízení byl podpořen projekt 
A.N.O., v rámci kterého byly realizovány 2 vzdělávací semináře 
pro celkem 26 účastníků. Vzdělávací semináře byly podpořeny 
také v rámci dalších projektů podaných do dotačního řízení 
RVKPP (např. Síť poradenských a léčebných programů pro 
patologické hráče ve Středočeském kraji, organizace 
Magdaléna, o. p. s.). 

Tři vzdělávací semináře realizovala také Společnost Podané 
ruce v r. 2017. Celkem se těchto seminářů účastnilo 32 osob. 

Prev-Centrum připravilo v r. 2017 dvouhodinový blok pro 
učitele, metodiky prevence apod. s názvem Závislosti na 
internetu, kterého se účastnilo dvacet lidí. Kromě toho byl blok 
o hazardním hraní součástí kurzů pro lektory primární 
prevence, celkem se účastnilo 15 lidí. 

Služba Magdalena uskutečnila v r 2017 celkem 3 jednodenní 
kurzy ve Středočeském kraji zaměřené na téma hazardního 
hraní, účast byla celkem asi 23 osob (pedagogové a sociální 
pracovníci). 



21 

od 2017 – realizace 
vzdělávání 

A) realizátor 
vzdělávání 

plněno průběžně Společnost Podané ruce nabízí vzdělávací kurz Úvod do 
problematiky patologického hráčství – gambling (8 hodin, 
akreditace MPSV, MŠMT). 

3.5.  Metodicky podporovat pracovníky ve službách 
pracujících s patologickými hráči. 

průběžně A) sRVKPP 

B) MZ, 
poskytovatelé 
služeb, odborné 
společnosti 

plněno průběžně sRVKPP: RVKPP podpořila činnosti A.N.O. z dotačního 
programu, A.N.O. metodicky podporuje poskytovatele služeb 
problémovým a patologickým hráčům. V rámci projektů 
podaných do dotačního řízení vznikají další metodické 
materiály, které vytváří samotné služby. 

A.N.O.: Sekce Služeb v oblasti patologického hráčství A.N.O. 
byla transformována na Sekci ambulantních služeb. Asociace 
realizuje dva podpůrné projekty, Síťování a Metodická 
podpora. 

3.6.  Vytvořit vzdělávací kurz a podporovat vzdělávání 
v oblasti dluhového poradenství pro pracovníky 
v adiktologických službách. 

12.2016 – vytvořený 
vzdělávací kurz/kurzy 

A) sRVKPP 

B) MZ, MPSV, 
vzdělávací 
instituce, 
poskytovatelé 
služeb, odborné 
společnosti 

splněno sRVKPP: V ČR nabízí kurz zaměřený na vzdělávání v oblasti 
dluhového poradenství pro pracovníky v adiktologických 
službách Společnost Podané ruce. 

SPR: Kurz V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích 
(16 hodin, akreditace MPSV) byl vytvořen a je nabízen ve 
vzdělávacím portfoliu I.E.S. Společnost Podané ruce. 

MPSV v rámci akreditace vzdělávacích programů pro sociální 
pracovníky a pracovníky v sociálních službách k 14.12.2017 
akreditovalo 65 programů zabývajících se dluhovou 
problematikou. 

od 2017 – realizace 
vzdělávání 

A) realizátor 
vzdělávání 

splněno Kurz V pasti dluhů – jak pomoci klientovi v dluzích je nabízen 
ve vzdělávacím portfoliu I.E.S. Společnost Podané ruce. 

3.7.  Podporovat mezinárodní výměnu zkušeností 
v poradenství a léčbě pro patologické hráče pomocí 
zahraničních lektorů a stáží v zahraničí. 

průběžně – vyhlášením 
dotační, grantové výzvy 
zaměřené na podporu 
mobility 

A) sRVKPP 

B) MPSV, MZ 

částečně splněno sRVKPP: Z důvodu nedostatku finančních prostředků 
(požadavky na dotace převýšily disponibilní objem finančních 
prostředků) nebyly aktivity v této oblasti podpořeny.  

V minulých letech byla aktivita částečně naplněna díky 
zajištění zahraničních odborníků na akcích pořádaných v ČR 
(např. Konference A.N.O. v Brně v roce 2016).  
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Oblast aktivit 4: Kontrola a zajištění vymáhání práva 

 Aktivity Termín/výstupy 

A) Odpovědná 
instituce 

B) Spolupráce 

Stav plnění Průběh realizace aktivity 

4.1.  Pravidelné vyhodnocení kontrolní činnosti, jejích 
výsledků a případný návrh opatření pro zlepšení 
vymahatelnosti regulačních zákonných opatření. 

12.2015 – vytvoření a 
průběžná činnost pracovní 
skupiny 

A) sRVKPP) splněno sRVKPP v prosinci 2015 svolal pracovní poradu k výskytu 
nepovolených technických her. Další jednání k tématu 
porušování zákona o loteriích, resp. o hazardních hrách, 
probíhají pravidelně na MV v rámci tzv. hazardní kobry. 

03.2016 – zpřehlednění 
možných podpůrných 
kontrolních mechanismů a 
kontrolních míst pro 
vymáhání platných zákonů v 
dané oblasti 

A) sRVKPP 

B) MF, MZe, 
MV, PČR, další 
relevantní 
instituce 

splněno Koordinační úlohu v oblasti nelegálního provozování hazardu má 
MV, které ustanovilo pracovní skupinu pro nelegální hazard. 

Byla podepsána dohoda o společném týmu specializovaném na 
boj proti nelegálnímu hazardu a pravidlech jeho fungování mezi 
MF a MV. Účelem dohody je stanovení pravidel pro trvalou a 
vzájemnou výměnu informací a společný a koordinovaný postup. 
Dne 30.06.2016 byl založen „Společný specializovaný tým na boj 
proti nelegálnímu hazardu“ (tzv. hazardní kobra), členy výkonné 
skupiny jsou Policie ČR, Finanční správa ČR a Celní správa ČR, 
členy podpůrné skupiny jsou MV, MF a ÚV. Společný 
specializovaný tým na boj proti nelegálnímu hazardu v r. 2017 
vyřešil mj. likvidaci desítek zabavených kvízomatů. ÚSKPV PP 
PČR uspořádal ve dnech 15.–16.10.2017 Instrukčně metodické 
zaměstnání (IMZ) loterie a sázky k problematice provozování 
nelegálního hazardu, kterého se účastnili kromě PČR příslušníci 
CS, státní zástupci a kolegové z MF ČR. 

průběžně – každoročně do 
března za přechozí 
kalendářní rok – zpracování 
informační zprávy 

A) sRVKPP 

B) MF (včetně 
Celní správy), 
MV, MZ, 
příslušné 
kontrolní orgány 
(podle účinnosti 
nového zákona) 

plněno průběžně MV: Činnost kontrolních orgánů (PČR a SFÚ) je vyhodnocována 
průběžně (Informace ministerstva financí o přípravě na 
implementaci zákona o hazardním hraní a Informace ministerstva 
financí a ministerstva vnitra o aktuálním řešení problematiky 
„kvízomat“). Tuto informaci projednala RVKPP v říjnu 2016. 

Celní správa pravidelně každý měsíc vytváří statistiku kontrolní 
činnosti v oblasti hazardních her a správních řízení v oblasti 
porušování právních předpisů v souvislosti s provozováním 
hazardních her. V uvedeném termínu bude zpracována 
informační zpráva se souhrnnou statistikou za první rok činnosti 
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Celní správy ČR v této oblasti. 

4.2.  Analýza implementace zákona o provozování 
hazardních her. 

12.2018 – zpráva pro RVKPP 
o implementaci zákona o 
provozování hazardních her a 
o dopadech zákonné 
regulace 

A) MF 

B) MV, sRVKPP 

Plní se MF: Analýza implementace zákona o hazardních hrách se začne 
zpracovávat na základě prvních výsledků provozování podle 
nového zákona a celkového vývoje v oblasti hazardního hraní. 
Tisíce automatů skončí do konce roku 2017 – jde o VHP 
povolované obcemi. Do 28.02.2018 zaniknou povolení pro tisíce 
automatů povolovaných MF a výrazně se tím i změní situace 
v celé zemi. Dále provozovatelé vlastnící licenci od roku 2008 a 
2009 se od 01.01.2018 musí přizpůsobit novým pravidlům, 
zejména povinnosti registrace hráčů a možnosti nastavení 
sebeomezujících opatření, jinak nemohou legálně provozovat. 
Analýzu tedy bude mít smysl začít zpracovávat na konci prvé 
poloviny roku 2018. 

4.3.  Zefektivnění a zviditelnění nástroje k hlášení 
průběžných podnětů o výskytu nepovoleného 
hazardu (tzv. ohlašovny nelegálního hazardu). 

12.2016 A) MF 

B) sRVKPP 

splněno MF: V provozu je aktivní e-mail cerneherny@mfcr.cz pro 
nahlašování černých heren a nelegálního hazardního hraní. 
Oznamovat výskyt nelegálního hazardu je možné také na 
webových stránkách Celní správy. 

MF dále zřídilo v roce 2017 e-mail alerts@mfcr.cz, na který je 
možné hlásit veškerá podezření na ovlivňování všech typů 
kurzových sázek, ale i živé hry. 

Ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy jsou 
uveřejněny informace v jimi vydávaných měsíčnících a 
periodikách. 

Prohlubující se spolupráce s obcemi a jejich informování a 
metodické vedení při spolupráci na potírání nelegálního hazardu. 
Obce hlásí výskyt nelegálního hazardu (těm to hlásí jejich 
občané), Odbor 34 MF jim poskytuje metodickou pomoc 
spojenou s dalším postupem při potírání nelegálního hazardu 
(konkrétní postupy při kontrolách, aby se dosáhlo eliminace 
výskytu černých heren). 

V květnu 2017 bylo vydáno Metodické doporučení k činnosti 
územních samosprávných celků, které ve spolupráci s MF, GŘC, 
GFŘ a ÚV připravilo MV. 

MF dále poskytuje metodickou, telefonní a v poslední době i 
přednáškovou podporu obcím, aktuálně spojenou 
s objasňováním pravidel pro vydávání povolení k umístění 
herního prostoru a s tím spojenými problémy. 

mailto:cerneherny@mfcr.cz
mailto:alerts@mfcr.cz
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MF rovněž vytvořilo řadu instruktážních videí pro obce i celní 
správu, týkajících se kromě povolování a kontroly také jejich 
práce v informačním systému IS SDSL. 

4.4.  Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika 
korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh 
řešení. 

06.2017 A) Úřad vlády 
(Rada vlády pro 
koordinaci boje 
s korupcí) 

B) BIS 

splněno ÚV: Úřad vlády ČR (Odbor hodnocení dopadů regulace) ke 
splnění úkolu vytvořil neformální pracovní skupinu ze zástupců 
veřejné správy, herního průmyslu a neziskových organizací. K 
výsledné analýze se členové skupiny vyjádřili kladně.  

Jako nejčastější nežádoucí forma vlivu herního průmyslu na 
veřejný sektor byly identifikovány klientelismus, nelegitimní 
lobbing či jednání ve střetu zájmů. Analýza se zaměřuje na 
provozovatele hazardních her, státní správu (zejména MF) a 
obce. Analýza poukazuje na některé nedostatky či nežádoucí 
jevy, ke kterým v minulosti docházelo. Věnuje se také 
problematice regulace hazardu na komunální úrovni 
prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. 

V závěru analýzy jsou předložena doporučení v legislativní i 
nelegislativní rovině, jejichž přijetí a vynucování by mohlo pomoci 
ke snížení korupčních rizik. Jde např. o posílení transparentnosti 
legislativního a rozhodovacího procesu v souvislosti s právní 
úpravou lobbingu, zvýšení ochrany oznamovatelů protiprávního 
jednání či omezení tzv. fenoménu otáčivých dveří. 

Vláda projednala analýzu 24.07.2017. Materiál je zveřejněn na 
webu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 
(www.korupce.cz). 

4.5.  Vyhodnocení vymáhání pravidel pro reklamu na 
hazardní hry. 

12.2017 – vyhodnocení 
dodržování pravidel reklamy 
na povolené hazardní hry 

A) MPO 

B) krajské 
živnostenské 
úřady 

 MPO: Krajské živnostenské úřady již nekontrolují dodržování 
zákona o regulaci reklamy v případě reklamy na hazardní hry a z 
uvedeného důvodu ani MPO není ústředním orgánem státní 
správy, který by k dané věci měl podávat zprávy. Ke změně došlo 
od 17.08.2015. 

Zákonem č. 202/2015 Sb. byly s účinností od 17.08.2015 určeny 
celní úřady za orgány dozoru pro oblast reklamy na „loterie a jiné 
podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle 
zvláštního právního předpisu, a sponzorování v této oblasti, s 
výjimkou působnosti podle písmene a)“, tj. s výjimkou reklamy na 
tyto loterie a hry šířené v rozhlasovém a televizním vysílání, kde 
je orgánem dozoru Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Následně zákonem č. 188/2016 Sb. (doprovodný zákon k zákonu 
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o hazardních hrách) došlo s účinností od 01.01.2017 k úpravě 
slovního vymezení působnosti celních úřadů tak, aby toto 
vymezení odpovídalo terminologii zákona o hazardních hrách – 
nový text zní: „h) celní úřady pro reklamu, propagaci nebo 
podporu hazardních her zakázaných podle zákona upravujícího 
hazardní hry, a sponzorování v této oblasti, s výjimkou 
působnosti podle písmene a)“. 

Dozor v oblasti reklamy na hazardní hry je tedy „nově“ svěřen 
celním úřadům a ústředním orgánem státní správy pro danou 
problematiku je tedy MF. 

MPO II: Reklama na povolené hazardní hry byla KŽÚ průběžně 
sledována, v r. 2017 bylo zaznamenáno pouze 7 porušení 
zákona v dozorové pravomoci KŽÚ, 16 případů bylo pro 
nepříslušnost postoupeno (reklama na nepovolené hazardní hry). 
Lze konstatovat, že pravidla pro reklamu na povolené hazardní 
hry jsou v zásadě dodržována. 

4.6.  Posílení kontrolní činnosti ve vztahu k dodržení 
zákazu hry pro osoby mladší 18 let. 

průběžně A) MF – Celní 
správa 
B) PČR 

plněno průběžně PČR: PCR ve spolupráci s Celní správou a dalšími orgány státní 
správy realizovala sérii celorepublikových multidisciplinárních 
akcí s názvem Hazard, alkohol a děti 2017 (HAD 2017).  

Akce byla zaměřena také na kontrolu dodržování zákazu hry 
hazardu mladším 18 let. Od července do září 2017 bylo 
zkontrolováno téměř 2500 podniků a přes 9000 osob. 

sRVKPP zajišťoval iniciace, mediální podpora akce a monitoring 
průběhu akce HAD 2017. 

12.2017 – souhrn dostupných 
informací 

A) sRVKPP částečně splněno sRVKPP: V roce 2015 byl poprvé do studie ESPAD zařazen 
modul k hraní hazardních her. Výsledky byly popsány ve Výroční 
zprávě o hazardním hraní v České republice v roce 2015 a ve 
Výroční zprávě o hazardním hraní v České republice v roce 2016. 
Dále byla realizována validační studie k ESPAD v roce 2016 
(výsledky popsány ve Výroční zprávě o hazardním hraní v České 
republice v roce 2016). Trendy (mimo hry na „automatech“) 
nejsou k dispozici. 

Bylo by vhodné v budoucnu realizovat kvalitativní studii 
zaměřenou na přístup nezletilých k on-line hazardním hrám. 
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Oblast aktivit 5: Koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 

 Aktivity Termín/výstupy 

A) Odpovědná 
instituce 

B) Spolupráce 

Stav plnění Průběh realizace aktivity 

5.1.  Pravidelně projednávat problematiku hazardního 
hraní na jednáních RVKPP. 

průběžně A) sRVKPP  plněno průběžně V rámci jednání RVKPP jsou pravidelně projednávána témata 
související s hazardním hraním, např. Výroční zpráva o 
hazardním hraní v České republice, ad-hoc materiály k aktuální 
situaci v oblasti hazardního hraní. 

5.2.  Vytvořit stálý poradní orgán RVKPP pro oblast 
hazardního hraní. 

06.2015 A) sRVKPP 

B) členové 
RVKPP 

splněno V r. 2015 došlo k reorganizaci pracovních skupin RVKPP. 
S ohledem na princip integrované protidrogové politiky byla 
vytvořena Pracovní skupina pro problematiku hazardních her. 

5.3.  Začlenit problematiku hazardního hraní a služeb 
pro patologické hráče do krajských protidrogových 
politik. 

průběžně A) doporučení 
krajům 

B) sRVKPP 

plněno průběžně sRVKPP pravidelně komunikuje se zástupci VZRe, kteří jsou 
informováni o doporučení integrovat oblast hazardního hraní, 
alkoholu a tabáku do protidrogové politiky na krajské úrovni.  

5.4.  Pokračovat v metodické podpoře krajů a obcí 
v politice pro oblast hazardního hraní ze strany MF 
a rozvíjet metodickou podporu ze strany 
sekretariátu RVKPP (metodické příručky, osobní 
konzultace, kulaté stoly apod.). 

průběžně  A) sRVKPP, MF 

B) MV 

plněno průběžně sRVKPP vydal publikaci „Realizace protidrogové politiky 
v krajích a obcích a její koordinace. Metodické doporučení“, 
která doporučuje krajům a obcím integrovat oblast hazardního 
hraní do systému koordinace protidrogové politiky. NMS dále 
vydalo metodiku pro obce a jejich zastupitele „Identifikace a 
řešení rizik spojených s hraním hazardních her“. 

MV: MV připravilo ve spolupráci s MF a sRVKPP komplexní 
metodický materiál pro obce s názvem Metodické doporučení k 
činnosti územních samosprávných celků (dostupné on-line na 
https://goo.gl/jmQtjt pod č. 5). 

Odbor 34 MF realizoval v průběhu měsíců listopadu a prosince 
2016 školení zaměstnanců obcí a krajů týkající se především 
nového zákona o hazardních hrách a konkrétních podmínek 
jeho aplikace. Celkem se 14 školení (1 v každém kraji) 
zúčastnilo více než 850 hostů. 

MV: Zástupci obecní a krajské samosprávy mohou využít 
metodické podpory ze strany konzultantů odboru bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality MV, kteří jsou v úzkém kontaktu 

https://goo.gl/jmQtjt
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s manažery prevence kriminality. 

5.5.  Pravidelně, jednou ročně, organizovat národní, 
popř. mezinárodní konferenci na téma hazardní 
hraní. 

každoročně A) sRVKPP 

B) MF 

plněno průběžně V r. 2017 sRVKPP zorganizoval národní konferenci Hazardní 
hraní v České republice 2017, která se uskutečnila v Praze dne 
3. října. Jednalo se o již třetí ročník národní konference 
k tématu hazardního hraní, na které se sRVKPP organizačně 
podílel. MF se každoročně na realizaci této aktivity spolupodílí. 

5.6.  Zpracování projektu spolufinancovaného 
z evropských fondů na realizaci vybraných aktivit 
tohoto akčního plánu. 

12.2015 A) sRVKPP splněno sRVKPP měl konzultační roli při přípravě projektu MF Online 
sázky a loterie II. z operačního programu Zaměstnanost. 
V rámci tohoto projektu dojde k plnění aktivit tohoto akčního 
plánu (2.5 a 2.9). Zároveň zahájil svou realizaci projekt pod 
sRVKPP „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v 
rámci integrované protidrogové politiky“ financovaný z ESF, 
v rámci kterého se bude mimo jiné řešit aktivita 3.3. 

5.7.  Vytvoření finančního mechanismu (fondu, nadace 
apod.) společenské odpovědnosti s cílem podpory 
preventivních a vzdělávacích aktivit na platformě 
Fóra zodpovědného hraní a v souladu s etickým 
kodexem společensky odpovědného 
provozovatele. 

06.2016 A) doporučení – 
provozovatelé 
(sdružení 
provozovatelů) 

nesplněno sRVKPP: Aktivita se váže k vytvoření Fóra odpovědného hraní 
(aktivita 2.7).Aktivita bude plněna v závislosti na zhodnocení 
přínosů působení Fóra odpovědného hraní a identifikaci 
možných rizik komunikace se zástupci hazardního průmyslu.. 

5.8.  Vytvoření stabilního dotačního titulu pro oblast 
hazardního hraní, kterým se budou financovat 
programy prevence a léčby v oblasti hazardního 
hraní. 

12.2015 A) Úřad vlády 

B) RVKPP 

splněno Rozpočet sRVKPP byl v r. 2016 oproti předchozím rokům 
navýšen z důvodu nové oblasti hazardního hraní. Celkem bylo 
projektům na oblast hazardního hraní přiděleno v r. 2016 z 
dotací RVKPP 24 516 tis. KČ. Také v roce 2017 RVKPP 
poskytla dotace na oblast hazardního hraní v rámci řádného 
dotačního řízení, a to v celkové výši 21 625 tis. Kč. 

5.9.  Do financování poradenských a léčebných 
programů pro patologické hráče postupně zapojit 
krajské a obecní rozpočty a další zdroje 
financování. 

průběžně A) doporučení 
krajům 

plněno průběžně Kraje a obce většinou nevyhlašují samostatné dotační tituly na 
oblast hazardního hraní. Tato oblast je podporována v rámci 
financování služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené. 
Zapojení krajů a obcí do financování nových služeb pro 
hazardní hráče souvisí zejména s ochotou začlenit službu do 
komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a ochota povolit 
novou nebo rozšířit stávající registraci službám pro 
vznik/rozšíření služby na území kraje/obce. 

5.10.  Vyčlenění prostředků státního rozpočtu na 
realizaci akčního plánu národní strategie 

06.2015 A) vláda splněno V r. 2016 došlo k navýšení finančních prostředků státního 
rozpočtu na protidrogovou politiku. V r. 2017 byly podpořeny 
projekty v oblasti snížení škod působených hazardním hraním 
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protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní. B) sRVKPP podpořeny částkou 21 625 tis. Kč.. 

 

Oblast aktivit 6: Monitorování situace a evaluace opatření 

 Aktivity Termín/výstupy 

A) Odpovědná 
instituce 

B) Spolupráce 

Stav plnění Průběh realizace aktivity 

6.1 Zpracovat a publikovat výroční zprávu 
o hazardním hraní v ČR. 

každoročně do konce května A) sRVKPP splněno V září 2017 byla vládou vzata na vědomí Výroční zpráva o 
hazardním hraní v ČR za rok 2016. NMS vydává Výroční 
zprávu každoročně od r. 2014. 

6.2 Zřídit stálou pracovní skupinu pro monitorování 
situace v oblasti hazardního hraní. 

06.2015 A) sRVKPP 

B) členové 
RVKPP 

splněno Pracovní skupina pro monitorování situace v oblasti hazardních 
her vznikla v r. 2013 a je začleněna do pracovních skupin 
NMS. Informace o složení skupiny jsou dostupné na 
www.drogy-info.cz. 

6.3 Zpracovat a distribuovat odborné publikace 
o hazardním hraní v edici Národního 
monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 
v oblasti hazardního hraní. 

pravidelně A) sRVKPP částečně splněno Odborné publikace jsou dostupné na stránkách www.drogy-
info.cz. V r. 2017 nebyly publikovány nové monografie z oblasti 
hazardního hraní. Souhrn nejdůležitějších zjištění Výroční 
zprávy o hazardním hraní v ČR za rok 2016 vyšel jako číslo 3 
bulletinu Zaostřeno, anglická verze tohoto souhrnu bude 
zveřejněna v lednu 2018. Souhrn Výroční zprávy o hazardním 
hraní v ČR za rok 2015 byl vydán v bulletinu Zaostřeno také 
v roce 2016. 

6.4 Pravidelně monitorovat přípravu, zpracování 
výstupů a implementaci opatření akčního plánu pro 
oblast hazardního hraní. 

každoročně do února za 
předchozí rok 

A) sRVKPP 

B) členové 
RVKPP 
a pracovní 
skupiny RVKPP 
pro hazardní 
hraní 

plněno průběžně Vzhledem k pozdnímu schválení AP pro oblast hazardního 
hraní vládou (konec r. 2015) byl AP průběžně hodnocen 
poprvé po skončení r. 2016. Hodnocení po skončení r. 2017 je 
předloženo RVKPP v 1.1/4 roku 2018.  

6.5 Vyhodnotit výstupy/dopady akčního plánu pro 
oblast hazardního hraní. 

11.2016 – průběžné 
hodnocení  

A) sRVKPP 

B) pracovní 
skupiny RVKPP 

plněno průběžně Vyhodnocení dopadů akčního plánu za období 2015-2016 bylo 
předloženo RVKPP v lednu 2017. 

http://www.drogy-info.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.drogy-info.cz/
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pro hazardní 
hraní 

11.2018 – závěrečné 
hodnocení  

A) sRVKPP 

B) pracovní 
skupiny RVKPP 
pro hazardní 
hraní 

 Jde o závěrečné zhodnocení – to by mělo proběhnout v r. 
2018-2019. (Oprava termínu tohoto milníku). 

6.6 Podporovat výzkumné projekty v oblasti zjišťování 
příčin problémového hraní a efektivity opatření. 

průběžně od r. 2016 A) sRVKPP 

B) MŠMT, MZ, 
provozovatelé 

částečně splněno  V dotačním řízení v roce 2017 bylo na výzkum alokováno 
celkem 2 706 tis. Kč. Podpořeny byly celkem 4 projekty. V r. 
2016 byly tyto projekty podpořeny částkou 2 871 tis. Kč a 
celkem se jednalo o 8 projektů. 
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Seznam zkratek: 
 
A.N.O. – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby 
ohrožené závislostním chováním 
Akční plán pro hazard 2015–2018 – Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2015–2018 pro oblast hazardního hraní 
AsTERiG - Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products 
ASZ – Odbor (Agentura) pro sociální začleňování 
BIS – Bezpečnostní informační služba 
ESPAD – Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (European School Survey Project on 
Alkohol and Other Drugs)  
GFŘ – Generální finanční ředitelství 
MF – Ministerstvo financí 
MO – Ministerstvo obrany 
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MS – Ministerstvo spravedlnosti 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV – Ministerstvo vnitra 
MZ – Ministerstvo zdravotnictví 
NMS – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 
PČR – Policie České republiky 
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
SFÚ – Specializovaný finanční úřad 
SNN ČLS JEP – Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty 
Purkyně 
sRVKPP – sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
TH – technická hra 

 
 

 


