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1  Shrnutí  
 

1 .1  Sledované období 
Předložený materiál čerpá z podrobné analýzy webového prostředí včetně 
sociálních sítí za časové období od l istopadu 2013 do poloviny března 
2013. 
 

1 .2  Počet analyzovaných př íspěvků  
Bylo zkoumáno 35 814 př íspěvků . Příspěvkem je článek na zpravodajském 
serveru, blog, diskusní příspěvek pod tímto článkem nebo blogem, zmínka na 
diskusním fóru, pípnutí na Twitteru, komentář na zdi sociální sítě Facebook 
nebo Google+. 
 

1 .3  Zaměření studie 
1. Témata kolem hazardu na českém webu a sociálních sítích 
2. Klasifikace veřejné debaty 
3. Nálady příspěvků – sentiment - kolem hazardu 
4. Co tvrdí aktivisté 
5. Co tvrdí provozovatelé 
6. Co tvrdí Ministerstvo financí 
7. Ekonomika spojená s hazardem 
8. Hazard v zahraničí 
 

1 .4  Věkové kategorie př ispěvatelů  
Věková skladba diskutujících na sociálních sítích a webu pro oblast hazardu 
vykazuje rozložení uvedené v tabulce. 
 

Věková kategorie 
Procenta 

(%) 
20 - 35 let 22 
36 - 45 let 32 
46 - 55 let 29 
56 - 65 let 14 
65 + 3 

Tab. 1: Věkové rozmezí přispěvatelů pro oblast bankovnictví  
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2  Úvod 
 

2.1  Témata 
V tuzemsku je největší koncentrace automatů na světě. Proto i veřejná debata 
s touto problematikou je dosti bohatá. 
 
Veřejný diskurs kolem hazardu, heren, kasin a výherních automatů na 
tuzemských sociálních médiích rezonuje kolem šesti základních témat. 
 
Klasifikace veřejné debaty ohledně hazardu a kvantifikace jednotlivých témat: 
− Lokalita (obsahuje 59 % veřejné debaty) 
− Politika (55 %) 
− Legislativa (41 %) 
− Kriminalita (32 %) 
− Ekonomika (28 %) 
− Sociologie (22 %) 
− Rasismus (19 %) 
 

 
Obr. č. 1: Klíčová témata veřejné debaty o hazardu (%) 

2.1 .1 Lokalita 
Přes polovinu příspěvků je dedikováno konkrétní lokalitě, kde se řeší problémy 
s hazardem. Kromě samotné obce nebo městské části jsou často zmiňovány 
lokality, odkud jsou tradiční obecní aktivity typu obchody, cukrárny, apod. 
vytlačovány hazardem s celonočním provozem.  
 

2.1 .2 Polit ika 
Politické pozadí hazardu je evidentní. Jsou to místní zastupitelé, kteří povolují 
zřizování heren a kasin a jsou k těmto typům aktivit překvapivě benevolentní 
až přátelští. Politické spektrum ve veřejném diskursu o hazardu je rozděleno do 
dvou celků: celostátní úrovně, kde je zejména kritizováno dlouhodobě hazardu 

Rasismus'

Hráčství'

Ekonomika'

Kriminalita'

Legisla8va'

Poli8ka'
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19'
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příznivě nakloněné Ministerstvo financí - a na úroveň komunální, kde defilují 
představitelé místních zastupitelstev. 
 

2.1 .3 Legislativa 
Diskuze kolem zákona o hazardu. Možnosti úprav obecního hazardu pomocí 
vyhlášek. Proč v Česku na jeden herní automat připadá zhruba sto lidí zatímco 
ve Francii 18 tisíc? 
 

2.1 .4 Kriminalita 
Problematika gamblingu velmi úzce souvisí s krádežemi, zpronevěrou peněz, 
rozpady rodin, alkoholismem, drogovou závislostí a prostitucí.  
 

2.1 .5 Ekonomika 
Celkový byznys kolem zkoumané problematiky u nás vykazuje ročně 135.5 
miliardy korun. Z toho videoloterijní terminály představují 87.8 miliardy korun. 
Tudíž v ČR se utratí za sázky v průměru 13 550 Kč na osobu a rok. 
 
A překvapivě - jako u prostituce - se zde příliš neplatí daně. To se pak díra ve 
státním rozpočtu zaceluje těžce. Kolik finančních prostředků se z hazardu 
odvádí zpět do rozpočtu obce, resp. na sport? A kolik nás stojí odstraňování 
následků z gamblingu? 
 

2.1 .6 Hráčství  
Vznik závislosti, patologické hráčství, rozpad rodiny a zvýšené riziko 
rozvodovosti. To je pouze několik klíčových témat spojených s hazardem. 
 

2.1 .7 Rasismus 
Podle vyznění některých příspěvku by se mohlo zdát, že herním automatům 
v tuzemsku propadají pouze občané romské národnosti. Avšak není tomu tak.  
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2.2  Klasifikace veřejné debaty 
 

 
Obr. č. 2: Klasifikace veřejné debaty kolem hazardu 

2.2.1 Hazard 
Hraní hazardních her a kdo mu nejčastěji propadá. Proč jsou čeští politici – a 
to na všech úrovních tak benevolentní k bujení hazardu všude kolem nás? 

2.2.2 Herny 
Herny vytěsnily z center našich měst a obcí obchody, cukrárny a trafiky. Tři 
herny vedle sebe na 50 metrech čtverečních nejsou ničím ojedinělým. Hovoří 
se o uplácení obecných zastupitelů provozovateli v částkách od pěti milionů 
ročně za hernu v obci. Častá je debata o údajné nesmyslnosti zákazu heren 
z důvodu vzniku tzv. černých heren nebo přechodu hráčů na internet. Časté 
jsou i případy zřizování heren vedle škol, pošt a jiných lokalit, kde je 
předpoklad okamžité solventnosti.  

2.2.3 Automaty 
Výherní automaty, na kterých může dlouhodobě vyhrávat pouze jejich 
provozovatelé. Budou tito při zákazu heren v budoucnu vybavovat své 
gamblery tablety zdarma, aby dál utráceli ve virtuálních internetových 
hernách? 

2.2.4 Gambling 
U gamblerství se jedná se o psychickou poruchu, jež vyvolává psychickou 
závislost na hraní, kdy mozek už nevykazuje formu standardního myšlení a 
může docházet i k jeho trvalým poškozením. 

2.2.5 Kasina 
V současnosti dochází k masovému přerodu obecních heren na tzv. kasina, 
kde by měla panovat přísnější kontrola nad řádně registrovanými hráči, kteří 
se zde mají scházet z důvodu potěšení ze hry - po vzoru někdejší zábavy 
anglických gentlemanů v pánských klubech.  
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2.3  Nejčastě jš í  r izika spojená s hazardem 
 

 
Obr. č. 3: Nejčastější rizika spojena s hazardem 

 
Charakteristické projevy rizik jsou dále rozepsány v tabulce. Riziko finančních 
problémů a finanční tísně hráčů a často i jejich blízkého okolí bylo ze seznamu 
vyjmuto. Toto riziko totiž prostupuje všechna uváděná rizika a je společným 
jmenovatelem hráčství. Případy, kdy gambler svojí hrou soustavně vyhrával a 
zlepšoval si tak svou ekonomickou situaci nebyly nalezeny. 

Rodinné zázemí Povinnosti  
Rodinné problémy Zanedbávání povinností 
Rozvraty v rodině Zanedbávání školy a kvalitních zájmů 
Rozvody Ztráta zaměstnání 
Absence rodinné komunikace Krach podnikání 
Nedostatky ve výchově dětí Snižování pracovního výkonů 
Osobní Kriminalita 
Patologické hráčství Zpronevěry 
Osamělost Krádeže 
Deprese a úzkosti Podvody 
Alkoholismus Násilné činy 
Závislost na omamných látkách Sebevražedné tendence 
Zanedbávání zdraví Prostituce  
Stres a nemoci jím navozené Nebezpečné způsoby opatřování 

peněz 
Ekonomika Bydlení 
Dluhy, nesplácení půjček Ztráta bydlení 
Lichva Bezdomovectví 
  

2 .4  Sentiment 
Nálady příspěvků veřejného diskurzu na klíčová témata ohledně tuzemského 
hazardu jsou vesměs negativní. Lze ovšem najít i jisté pozitivní příspěvky, které 
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upozorňují na to, že pakliže bude hazard ze společnosti vytěsněn, nebude kde 
brát na provoz obcí, sport, kulturu, atd. K tomu se ohrazují odpůrci této 
myšlenky, kteří tvrdí – když zastupitelé nedovedou zajistit udržitelný rozvoj 
obcí bez podnikání s hazardem, pak to zřejmě nebudou lidé na svých místech.  
 
Podobná – pozitivní – argumentace směrem k hazardu se odbývá v rovině 
udržitelné zaměstnanosti. Když nebudou v obcích herny, nebudou pracovní 
místa a poroste zaměstnanost. Tento postoj snad ani nepotřebuje vysvětlující 
komentář. Jak uvádějí jiní uživatelé sociálních sítí – budeme se těšit i 
z prostituce, která zabraňuje nezaměstnanosti? 
 
Co ale mají příspěvky vedené v pozitivním duchu společné, je jistá zarputilost 
až dogmatičnost, která budí podezření z placených, či jinak motivovaných 
přispěvatelů těchto k hazardu tak benevolentních komentářů. Velmi často tito 
autoři táhnou proti odpůrcům hazardu v obcích pod praporem předstíraného 
liberalizmu.  
 

 
Obr. č. 4 Sentiment témat kolem hazardu 
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2.5  Nejfrekventovaně jš í  domény   
 

 
Obr. č. 5: Kde se na webu o hazardu nejvíc hovoří (vztaženo k sledovanému období) 
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2 .6  Nejpilně jš í  diskutéř i  
 

 
Obr. č. 6: Kdo na webu o hazardu nejvíce diskutuje (vztaženo k sledovanému období) 
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3  Př íspěvky ze sociálních sít í  

3.1  Herny a obce 
 
Banky, zlatnictví, kasina a herny vytlačily z náměstí našich měst standardní a 
tradiční pultový prodej někam na periférii 
 
Evropská komise žádá členské státy včetně České republiky, aby při regulaci 
služeb hazardních her zajistily soulad s právními předpisy EU. 
 
Proč má Holešov vypadat jako Las Vegas nebo Monte Carlo? 
 
Nikdy jsem nebyla hernám, barům s automaty a ruletou nakloněna. U nás o 
tomto ale bohužel nerozhodují občané, obyčejní lidé. Je to v rukou města. 
 
Podle ní by město mělo umístění heren a jejich vizuál v centru regulovat. Nezdá 
se jí být v pořádku, když například na historickou budovu nedaleko kostela 
povolí radnice umístit obrovský nápis hlásající reklamu herny.  
 
Zvlášť, když vím, že dělají problém s každou cedulkou, když si chce nějaký 
obchodník nebo třeba kadeřnice dát před podnik svoji reklamu. A tohle 
najednou ničemu nevadí? - diví se mladá podnikatelka. 
 
Každému normálnímu, soudnému člověk mělo být jasné, že to, co se ve městě 
děje není v pořádku. 
 
Všude se proti tomu bojuje a tady se to nějak rozmáhá. Myslím si, že v centru 
by podobné podniky být neměly. 
 
Přítomnost hazardu v centru může ovlivnit nejenom mládež, ale i jiné občany. 
Čím větší je totiž nabídka, tím hůř člověk odolává a je větší šance, že může k 
takové činnosti sklouznout. 
 
Starosta Holešova Pavel Svoboda (ODS) ale nepřipouští, že by město mělo 
problém s gamblerstvím. „Zatím neregistrujeme, že by ve městě byly nějaké 
problémy z toho titulu, že bychom se setkávali s nějakými gamblery. Nejsou 
tady lidé, kteří mají s hráčstvím problémy," míní  
 
Pryč s hazardem v Opavě. Není pro město ničím přínosný. Kumulují se zde 
pouze opilci, gambleři, feťáci a jiná podobná verbež. Nemám nic proti 
solidnímu kasinu s ruletou, pokerem apod., ale výherní automaty jsou zlo, co 
do tak pěkného města jako je Opava nepatří! 
 
Bohužel naši zákonodárci asi nechápou, že herny, automaty, různé firmy s 
nebankovními půjčkami devastují hromady lidí a stát to přijde hodně draho. 
 
Upřímně pokud stát vybírá peníze z loterií tak by měl v první řadě zdanit sám 
sebe. 
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Je tady několik jasných důkazů, že naši zastupitelé jsou zkorumpovaní a patří 
postavit ke zdi. 1) Zákon o podpoře OZE, jen letos za 44 miliard 2) Povolování 
heren ministerstvem financí proti vůli dotčených obcí 3) Zákon o exekucích 4) 
"Neschopnost" zajistit, aby sběrny a non stop zastavárny nefungovaly jako 
překupníci kradeného zboží. 
 
Ekonomika Prahy stojí na drahém ubytování, nevěstincích a hernách s kasiny 
kde ožebračují cizince. 
 
Podle zjištění úřadů je běžnou praxí, že nezaměstnaný člověk převezme na 
poště sociální dávky, a než dojde domů, značnou část nebo i celý obnos utratí 
právě v automatech. 
 
"Nechceme, aby se město stalo večer mrtvým městem nebo městem duchů a 
občané a děti nemuseli dojíždět za zábavou do Prahy," tvrdí majitelé zařízení. 
"Provoz zábavních podniků po 2. hodině ranní nemá se zábavou v Říčanech 
naprosto nic společného," oponují v petici obyvatelé města. 
 
Hazard, tedy herny a kasina, nelze podle expertů z měst vymýtit. Problém totiž 
není hra, ale chování člověka. 
 
Ať už se konečně pan starosta Klatov zamyslí nad tím jestli toto město vede 
správným směrem. Doufám že jeho počin zrušení heren nepovede k tomu, že 
se přesune kriminalita z místností plných hazardu do ulic a tím pádem utrpí víc 
nevinných lidí. 
 
Na Václaváku je víc kasin, než v Rakousku. 
 
Vytvořme politikům rezervace a dovolme jim v nich provozovat nezdaněný 
hazard. 
 
Tady bývala trafika, tady sportovní potřeby a támhle cukrárna a papírnictví. 
Teď to jsou všechno herny. Na padesáti metrech čtverečních jsou hned tři. 
Všechny s nonstop provozem. 
 
Podobnou zkušenost mají lidé i z jiných měst. V herny se přeměnily bývalé 
samoobsluhy, galanterie či drogerie. Když si chci koupit jogurt, knoflík nebo 
prací prášek, musím do nákupního centra za město, kde je všechno pod 
jednou střechou. Zahrát si na výherních hracích automatech nebo na ruletě 
ale můžu na každém rohu. 
 
Když se pohádám s manželem, narve si on do kapes hrst drobných a 
zaběhne do některé ze tří heren, které jsou hned přes ulici. Nahází do 
automatu pár stovek, které většinou prohraje. To mu ale odvede pozornost od 
hádky a klidně se vrací domů. Má štěstí, že hádky nejsou časté a že hráčství 
není jeho cílovou drogou. Jinak by z něj byl gambler. 
 
I když se radnice rozhodla počet heren snížit, o větší regulaci zájem nemá. 
„Přece nebudeme jako za komunismu lidem nařizovat, co mají dělat. Majitelé 
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domů mohou své prostory pronajmout, komu chtějí. My jen dbáme, aby vše 
bylo v souladu se zákonem,“ říká mluvčí radnice. Konkurence trhu podle něj 
vyřeší, kolik heren se uživí. 
 
Díky celkově benevolentnímu přístupu u nás hazardní hry provozuje kolem 
500 firem. Z toho 450 provozuje výherní hrací automaty, 28 kasina, 27 sazkové 
kanceláře, 11 sázkové hry a 10 výherní terminály. Občané již nyní prohrají 
ročně 11 000 korun na osobu, tedy zhruba 5 % průměrné mzdy. To je čtyřikrát 
více než v USA. 
 
Je s podivem jak celé město zaplavily herny, kasina a bary s hernami. Myslím, 
že kdyby bylo možné, tak by strčili ruletu do masny nebo potravin. 
 
Je to za mlčení představitelů města, kteří z toho mají obrovské peníze. Vidíte 
představitele města, kteří jsou viděni ve společnosti těchto bohatých majitelů 
heren. Ti před pár lety neměli žádné majetky a nyní z blbosti jiných jsou z nich 
multimilionáři, vlastnící domy na Floridě a luxusní vozy typu Ferrari.  
 
Co je zničených rodin a kolik lidí se v závislosti dopouští trestné činnosti. 
 
Je potřeba zvolit takové zastupitel a poslance, kteří tuto hazardní činnost 
vytlačí ven, za město. Není nikde jinde ve světě takové množství těchto heren v 
centrech měst. Také jsem se nesetkal se stranou, která by měla ve svém 
programu tohle odstranit. 
 
Vytvořit centrum zábavy, kde by mohly být herny ale mimo města. Řádově se 
u nás ročně na patologické hráčství léčí okolo 500 až 1000 lidí ročně, ale těch, 
kdo se neléčí, i když by léčbu potřebovali, může být stokrát více. 
 

3.2  Ekonomika hazardních her 
 
Videoloterijní terminály představují 87.8 miliardy korun, tj. zhruba 65 procent 
výsledku z provozování celého trhu s loteriemi. Ten činí 135.5 miliardy korun, 
což znamená, že v ČR se za sázky utratí v průměru 13 550 Kč na osobu a rok. 
 
Vůbec nejhorším příkladem neúčinnosti zákazu je v současnosti Rusko. To v 
roce 2009 zakázalo všechny sázkové hry na celém svém území s výjimkou 
čtyř vzdálených a obtížně dostupných zón. Rusové utratí za sázky průměrně 
170 dolarů na osobu za rok, dvojnásobek světového průměru. 
 
Těch 170 dolarů na osobu a rok je 3 400 korun, čtyřikrát méně než v Česku. Je-li 
Rusko na dvojnásobku světového průměru, je Česko na osminásobku. Takže 
Rusko bych do toho nepletl. Vůbec nejhorším příkladem účinnosti 
nezakazování je Česko. 
 
Uváděných 87.8 mld. Kč u technických her je obrat, ten se vytváří tak, že hráči 
vkládají sázky a vybírají výhry a pořád dokola. Češi prohráli (pro 
provozovatele př í jem ze hry) v technických hrách v roce 2012 celkem 20 434 
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mld. Kč, což je v přepočtu na obyvatele a rok 1 946 Kč. V přepočtu je to USD 
99.4. ČR je ve světě na 12.místě ve výsledku sázkových her k HDP. 
 
Přesně tento výpočet mě napadl, když jsem četl článek. Ještě bych ale dodal 
jednu úvahu: v případě, že jen ve VLT se protočí ročně cca 88mld Kč a 
patologických hráčů je až 100 000 (jak zaznělo v článku), znamenalo by to, že 
na jednoho hráče připadá téměř 900 000 Kč naházených ročně do tohoto 
"výherního" automatu. I kdyby polovina celkové částky byla tvořená 
"občasnými" hráči, tak pořád ti "patologičtí" musí někde sehnat skoro půl 
milionu jen na hraní (a kdepak je asi vezmou?). Další věcí je, kolik by muselo 
být těch "příležitostných" hráčů, pokud by se mezi ně mělo rozdělit cca 45mld. 
Víc než milion? I v tom případě by to znamenalo, že každý desátý člověk 
(včetně kojenců) nahází ročně to automatu asi 45 000,- Kč. Řekl bych, že pokud 
jsou v úvodu zmíněná čísla pravdivá, pak má naše země opravdu vážný 
problém. 
 
Asi bych tu úvahu trochu korigoval - ve VLT se sice protočí 87.8 mld. (pokud to 
je to na webu MF označené jako 'Technické hry'), ale lidé tam nahází 'jen' těch 
cca 20.5 mld., které tvoří zisk. Těch 67.3 mld. jsou peníze, které z toho automatu 
vypadly jako výhra a vzápětí byly vhozeny zpět. Takže jeden gambler 
potřebuje ročně jen kolem 673 000 korun. Což teda furt není málo. 
 
Jen podotknu, ze pokud někdo provozuje službu v takovém rozsahu, bylo by 
logické odvádět DPH. Pokud si za tisíc korun koupím třeba stůl, ti, kteří se na 
jeho výrobě a prodeji podíleli, si rozdělí jen 800 Kč, protože 200 Kč odvedou 
jako DPH. Nechápu, proč ti, kteří vyrábějí a prodávají 'naději na výhru' by na 
tom měli byt jinak. 
 
Ano, to je rozumná námitka. Akorát bych si nebyl jistý, o kolik je zisk nižší než 
to, co doopravdy skončí v automatech. Přece jenom jsou tu nějaké –  ať už 
fiktivní – ale náklady. 
 
Tak jestli se má opravdu danit výhra, pak očekávám slevu na dani za prohry. 
 
Já považuju za největší hazard u nás jakékoliv volby. Budou se taky nějak 
zdaňovat? 
 
Jen doporučuji, aby si MF ČR důkladně pohovořilo se zástupci MPSV ČR, aby 
věděli, k jakým důsledkům vede gamblerství, zejména to, že se jedná už od 80. 
let prokázanou psychickou nemoc a je to jako podporovat kouření... vím, že se 
dá dnes hrát na tisících serverů po světě, proto bych doporučoval i diskuzi 
alespoň mezi civilizovanými zeměmi o všeobecné regulaci těchto her... no nic, 
pláču nad špatným hrobem 
 
Tak na jednu stranu tady máme zákazy kouření, protože "škodí vám i vašemu 
okolí" a na stranu druhou zlegalizování věci, která když propukne v závislost, 
ničí "vás i vaše okolí" úplně stejně. To je fakt úlet. 
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Když už tedy podporujeme a zdaňujeme česky hazard, měli bychom 
podporovat i česky perník. Co mají lidi co kupovat turecky herák a nebo 
bolivijský koks, když tu máme zavedenou výrobu tradičního českého perníku? 
Něco by se melo dělat i s podporou exportu! 
 
Přátelé, už teď lidé nemají peníze a legalizací hazardu na internetu jen docílíme 
toho, že bude více exekucí a zvýší se trestná činnost přesněji krádeže, aby ti 
závisláci na hazardu mohli hrát. Ve státní kase bude sice více korunek, ale na 
jaký úkor?  
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4  Ministerstvo f inancí ČR 
 

4.1  Přehled výsledků  z  provozování loteri í  a j iných 
podobných her 2008–2012 

 

(mil .  Kč)  Rok Vloženo Vyplaceno 
Př í jmy ze 

hry 
Loterie 2008 7 456,8 3 606,3 3 850,5 

 
2009 7 282,2 3 616,5 3 665,7 

 
2010 6 840,5 3 174,3 3 666,1 

 
2011 3 950,2 1 966,9 1 983,3 

 
2012 6 641,3 3 127,6 3 513,7 

Kursové 
sázky 2008 11 944,4 9 482,3 2 462,1 

 
2009 8 819,3 6 216,7 2 602,6 

 
2010 7 710,5 5 441,1 2 269,5 

 
2011 6 551,7 4 505,9 2 045,8 

 
2012 5 936,6 4 112,5 1 824,1 

Bingo 2008 92,3 64,6 27,7 

 
2009 28,0 19,6 8,4 

 
2010 21,2 14,9 6,4 

 
2011 19,9 13,9 6,0 

 
2012 20,4 14,3 6,1 

Kasina 2008 9 770,5 7 948,9 1 821,5 

 
2009 9 555,8 7 841,2 1 714,5 

 
2010 8 918,7 7 375,1 1 543,6 

 
2011 8 693,0 7 041,1 1 651,9 

 
2012 10 030,7 8 346,7 1 684,0 

VHP 2008 63 346,0 49 742,9 13 603,0 

 
2009 48 728,7 36 575,3 12 153,4 

 
2010 37 812,6 29 067,8 8 744,8 

 
2011 30 864,0 24 156,5 6 707,5 

 
2012 25 103,1 20 757,1 4 346,0 

Technické hry 2008 35 904,6 27 710,9 8 193,8 

 
2009 53 416,7 41 101,1 12 315,6 

 
2010 64 330,9 48 738,7 15 592,2 

 
2011 76 743,5 58 037,7 18 705,8 

 
2012 87 804,3 67 369,8 20 434,5 

Celkem 2008 128 514,6 98 556,0 29 958,6 

 
2009 127 830,7 95 370,4 32 460,3 

 
2010 125 634,4 93 811,9 31 822,4 

 
2011 126 822,3 95 722,0 31 100,3 

 
2012 135 536,5 103 728,1 31 808,4 
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4.2  Komentář  MF k hodnocení výsledků  provozování loteri í  a 
j iných podobných her za rok 2011 

 
V roce 2011 bylo sázejícími vloženo do hry 126,8 mld. Kč, zároveň 95,7 mld. Kč 
bylo vyplaceno na výhrách. Oproti roku 2010 tak vzrostl objem vložených 
částek o 0,9%. Zatímco v roce 2010 došlo meziročně ke zvýšení příjmů 
provozovatelů ze hry při současném zachování vložených částek, v roce 2011 
příjmy provozovatelů ze hry vykázaly oproti roku 2010 pokles o 2,3% na 31,1 
mld. Kč. Stejně jako v předchozím roce se největší nárůst vložených částek 
odehrál v oblasti technických zařízení, zejména interaktivních videoloterních 
terminálů, k poklesu oproti tomu došlo u výherních hracích přístrojů a u loterií. 
 
Příspěvky na veřejně prospěšné účely se meziročně prakticky nezměnily a 
dosáhly výše 3,5 mld. Kč. Předepsaný odvod části výtěžku poklesl zejména v 
segmentu loterií, kde pokles byl o 0,3 mld. Kč, což je meziročně o 48,6%. V 
segmentu technických her byl nárůst o 0,3 mld. Kč, což je meziročně o 13,9%. 
 
Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou správních a místních 
poplatků a poplatků na státní dozor odvedeno provozovateli loterií a jiných 
podobných her celkem 3,7 mld. Kč. Pro srovnání v roce 2010 tato částka činila 
3,3 mld. Kč, meziroční nárůst činil tedy 12%. Výše odvedených místních 
poplatků vzrostla o 57,8% na 1,4 mld. Kč. Meziročně došlo opět k poklesu 
celkového výběru místního poplatku za výherní hrací přístroje o 0,2 mld. Kč. 
Výběr místních poplatků za jiná technická herní zařízení, který byl v roce 2010 
umožněn novelou zákona o místních poplatcích, činil 0,8 mld. Kč. 
 
Stejně jako v roce 2010 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a 
loteriemi technická zařízení povolovaná podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů. Celkový podíl technických her (včetně internetové kursové sázky) na 
vložených částkách byl 60,5%. Ve srovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu jejich 
podílu na trhu o 9,3% a oproti roku 2010 vzrostly vložené částky o 19,3% na 76,7 
mld. Kč, příjmy ze hry vzrostly o 20% na 18,7 mld. Kč. Vývoj je oproti dřívějšku 
méně dynamický - v roce 2010 činil nárůst vložených částek 26,6% v porovnání 
s rokem předchozím. Na nárůstu se opět nejvíce podílí interaktivní videoloterní 
terminály, u kterých se vložené částky zvýšily o 7,9 mld. Kč. 
 
Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených 
částkách 24,3% (30,9 mld. Kč). Ve srovnání s rokem 2010 klesl jejich podíl na 
trhu o 5,8%. Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech se meziročně 
příliš nezměnil, k poklesu vložených částek došlo u výherních hracích přístrojů 
povolovaných obcemi. Oproti roku 2010 poklesly vložené částky o 35,5%. 
 
Mírně se snížil zájem hráčů o klasické kursové sázky v sázkových kancelářích, 
zatímco u internetového kursového sázení, zařazeného v tabulkách mezi 
technické hry, došlo ke zvýšení vložených částek. Zatímco v roce 2010 se 
poměr vkladů mezi klasickou a internetovou kursovou sázkou rovnal, v roce 
2011 bylo vloženo 60% vkladů do internetových kursových sázek V celkovém 
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součtu (obou typů kurzových sázek) bylo do hry vloženo 16,4 mld. Kč, tedy o 
6,9% více než v předchozím roce. 
 
Pokles vložených částek zaznamenaly loterie. Vložené částky u loterií poklesly 
o 42,3% na 4 mld. Kč a příjmy ze hry zůstaly hluboko pod úrovní roku 2010. 
Kasina vykazují mírný pokles vložených částek o 2,5% na 8,7 mld. Kč, a 
naopak příjmy ze hry vzrostly o 7% na 1,7 mld. Kč. 
 
V roce 2011 provozovalo výherní hrací přístroje povolované obcemi 382 
provozovatelů. Hry povolované Ministerstvem financí provozovalo 127 
provozovatelů. 
 
Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá největší 
místo na trhu společnost SYNOT TIP, a.s. s podílem 5,8% na vložených 
částkách. Společnost se věnuje provozování kursových sázek a technických 
her. Převážná část jejích tržeb plyne z provozování interaktivních 
videoloterních terminálů. Druhé místo patří společnosti Tipsport.net a.s. s 
podílem 5,3% na vložených částkách. Tato společnost se věnuje především 
internetovému kursovému sázení. Třetí největší společností je BONVER WIN, 
a.s. s podílem 5% na vložených částkách a tato společnost se zabývá 
technickými hrami. 
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4.3  Komentář  MF k Přehledu výsledků  z  provozování loteri í  a 
j iných podobných her za rok 2012 

 
V roce 2012 bylo sázejícími vloženo do hry 135,5 mld. Kč, zároveň 103,7 mld. Kč 
bylo vyplaceno na výhrách. Oproti roku 2011 vzrostl objem vložených částek o 
6,9%. Zatímco v roce 2011 příjmy provozovatelů navzdory růstu objemu 
vložených částek vykázaly pokles o 2,3%, v roce 2012 se naopak zvýšily o 2,3% 
a dosáhly výsledku 31,8 mld. Kč. Na rozdíl od minulých let se největší nárůst 
vložených částek odehrál v oblasti loterií (povolovaných dle § 2 písm. c), d) a f) 
zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů), které v roce 2011 zažily dramatický meziroční propad. K 
poklesu oproti tomu došlo u výherních hracích přístrojů a u kursových sázek 
na kamenných pobočkách, kdy obě sledované kategorie klesají výrazným 
tempem již od roku 2008. 
 
Do státního rozpočtu a rozpočtů obcí bylo formou odvodů vybráno od 
provozovatelů loterií a jiných podobných her celkem 7,7 mld. Kč (včetně příjmů 
ze správních poplatků) a odvod z výtěžku provozovatelů formou odvodu na 
veřejně prospěšné účely byl zrušen. 
 
Stejně jako v roce 2011 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a 
loteriemi technické hry povolované dle § 2 písm. j), l), n) a § 50 odst. 3 zákona 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 
předpisů. Celkový podíl těchto her na vložených částkách byl 64,8%. Ve 
srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu jejich podílu na trhu o 4,3 procentního 
bodu a nárůst byl méně než poloviční ve srovnání s předloňským růstem. 
Vložené částky meziročně přidaly 14,4% a jejich výše dosáhla 87,8 mld. Kč. 
Příjmy ze hry vzrostly o 9,2% na 20,4 mld. Kč. Vývoj meziročních nárůstů již 
několik let ztrácí na dynamice a pozvolna se zpomaluje. Na růstu se opět 
nejvíce podílí interaktivní videoloterní terminály, u kterých se vložené částky 
zvýšily o 6,5 mld. Kč a internetová kursová sázka, u které se vložené částky 
zvýšily o 4,1 mld. Kč. 
 
Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených 
částkách 18,5% (25,1 mld. Kč). Oproti roku 2011 klesl jejich podíl na trhu o 5,8 
procentních bodů. Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech je 
meziročně přibližně stejný, k poklesu o 37,3% u vložených částek došlo u 
výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi. 
 
U „klasických“ kursových sázek založených na síti kamenných poboček 
(povolovaných dle § 2 písm. h) zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) dochází již několik let ke 
snižujícímu se zájmu hráčů o tuto formu sázení, a zatímco se v roce 2010 
poměr vkladů mezi klasickou a internetovou kursovou sázkou, zařazenou v 
tabulkách mezi technické hry, rovnal, v roce 2011 bylo vloženo 60% vkladů do 
internetových kursových sázek a v roce 2012 již přes 70%. To dokládá 
nastupující trend směřující ke vkládání sázek prostřednictvím veřejné sítě 
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internetu. V celkovém součtu za obě formy kursových sázek vložili hráči do hry 
19,9 mld. Kč, tedy o 21,4% více než v předchozím roce. 
 
Doslova raketový nárůst vložených částek zaznamenaly loterie. Vložené 
částky u loterií vzrostly o 68,1% na 6,6 mld. Kč a dostaly se prakticky na úroveň 
roku 2010, a rovněž tak příjmy ze hry. Kasina vykazují také výrazný nárůst 
vložených částek, a to o 15,4% na 10 mld. Kč, a naopak příjmy ze hry vzrostly o 
pouhých 1,9% na 1,7 mld. Kč. 
 
V roce 2012 provozovalo výherní hrací přístroje povolované obcemi 340 
provozovatelů. Hry povolované Ministerstvem financí provozovalo 109 
provozovatelů. 
 
Z provozovatelů her povolovaných Ministerstvem financí zaujímá přední místo 
na trhu společnost ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. s podílem 10,2% na 
vložených částkách. Společnost se věnuje provozování výherních hracích 
přístrojů v kasinech a interaktivním videoloterním terminálům. Druhou na trhu 
je společnost SLOT Group, a.s. s podílem na vložených částkách 7,7%. 
Společnost se zaměřuje na technická herní zařízení a sázkové hry v kasinech. 
Třetí největší společností s podílem 7,6% je Tipsport.net a.s., která se zabývá 
klasickými a internetovými kursovými sázkami. 
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Provozovatel IČ  Sídlo 
Počet provozovaných 

zař ízení 
3E PROJEKT, a.s. 25389092 Ostrava-Jih 730 
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. 26232375 Rousínov 2755 
AGH VLT a.s. 27818900 Rožnov pod Radhoštěm 830 
ALEKS CZ a.s. 26212013 Praha 1 55 
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s. 64358267 Česká Kubice 574 
APEX gaming EUROPE a.s. 47252481 Praha 1 745 
AUTO GAMES, a.s. 25544608 Praha 12 3265 
AZ-TECHNIKA a.s. 26492580 Praha 3 570 
BANCO-CASINO a.s. 26446197 Praha 1 183 
BONVER WIN, a.s. 25899651 Ostrava-Jih 5077 
BRILLIANT HAPPY DAY a.s., HAPPY DAY holding 26346559 Plzeň 3 74 
CAMPA - NET a.s. 27770567 Jeseník 1847 

CASINO KARTÁČ Group a.s. 25899848 
Ostrava-Mariánské Hory a 
Hulváky 269 

CEC Praha a.s. 25673394 Praha 1 99 
CRAKEN a.s. 
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Czech Casinos a.s. 661988 Praha 1 59 
Českomoravská loterijní a.s. 26722071 Praha 4 

 EMVA a.s. 25328514 Zlín 20 
ENDL + K a.s. 26805600 Olomouc 1855 
ERIKA, a.s. 25098900 Praha 1 

 Euro Queen a.s. 27625231 Praha 8 111 
EVOL a.s. 63078309 Rousínov 52 
FORBES Casino, a.s. 27344916 Praha 7 175 
Forbes Game, a.s. 25150634 Praha 7 2335 
FORTUNA GAME a.s. 43003575 Praha 1 

 FORTUNA sázky a.s. 28508815 Praha 1 
 GAMINE GROUP a.s. 1390899 Praha 1 1 

GAPA GROUP a.s. 27536611 Praha 1 1759 
GOLD HAPPY DAY a.s.,  
Happy Day holding 25227246 Plzeň 3 53 
HELVET GROUP a.s. 27663361 Praha 1 2597 
CHANCE a.s. 28178815 Beroun 

 INCRA a.s. 28903561 Praha 5 84 
INGO Casino a.s. 64949249 Františkovy Lázně 214 
KATA, a.s. 49286773 Pilníkov 235 
KIMEX CASINO a.s. 25360892 Paskov 929 
King´s casino a.s. 26366673 Rozvadov 693 
LIVE TIP, a.s. 27183742 Praha 1 129 
Loterie Korunka a.s. 14613549 Frýdek-Místek 

 LUCKYNOVA, a.s. 
  

545 
Lucky Money, a.s. 27205746 Zdice 1080 
MASOX a.s. 28373154 Praha 1 1287 
MAXI-TIP a.s. 25689053 Přerov 

 MERKUR CASINO a.s. 27151506 Praha 7 1132 
MILLENIUM GAMING & DEVELOPMENTS a.s. 25213997 Teplice 138 
MOD PLAY a.s. 29054249 Praha 3 589 
multigate a.s. 25912186 Olomouc 3406 
NET and GAMES a.s. 28330633 Brno-Jih 2855 
Paradise Casino Admiral a.s. 25336991 Rousínov 347 
Petr Masojídek, a.s. 27095282 Praha 1 1244 
Pisada a.s. 27750779 Brno-Jih 155 
Play games a.s. 24773255 Praha 8 1406 
POWER, a.s. 62582241 Praha 1 51 
PRAGUE BOWL a.s. 25638971 Čestlice 0.7 
PROFI GRUP CZ a.s. 29003407 Praha 10 258 
R&P a.s. 25178326 Veselí nad Lužnicí 83 
Rask - PUL, a.s. 27814076 Nový Jičín 9 
RIO GAMES a.s. 

  
110 

Roayal Games Bohemia a.s. 26502828 Praha 2 3 
SAYCO a.s. 26427729 Praha 9 325 
SAZKA sázková kancelář, a.s. 26493993 Praha 9 

 SKOKY, a.s. 41188179 Praha 4 9 
SLOT Group, a.s. 62741560 Karlovy Vary 6929 
SPORT GAMES WIN a.s. 27381081 Zdiby 395 
Stardust electronic a.s. 26415160 Praha 8 4 
STARMATIC II, a.s. 

  
17 

SUPERPLAY a.s. 24244015 Praha 15 
 SYNOT TIP, a.s. 26301091 Uherské Hradiště 6431 

Štístko, a.s. 27566447 Praha 12 
 TIPGAMES a.s. 26709112 Praha 1 1421 

TIPSPORT 02 a.s. 28178653 Beroun 
 TIPSPORT a.s. 18600824 Beroun 
 Tipsport.net a.s. 28471008 Beroun 
 TOTO CZ a.s. 25935992 Pardubice VI 
 Victoria-Tip, a.s. 26059517 Praha 7 5 

VIKTORIAPLAY, a.s. 25402391 Liberec 1998 
VIP CLUB a.s. 45275530 Praha 1 39 
Viva Casino, a.s. 25766333 Praha 1 57 
W.G.G. a.s. 29120764 Plzeň 1 187 
WEKOSA a.s. 60197153 Praha 6 603 
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5  SPELOS proti  aktivistům  
 

 
Aktivisté se snaží  
− monopolizovat loterijní průmysl 
− zajistit existenci několika málo kasinům, kde budou podílníky  
− hájit zájmy nelegálních zahraničních loterních firem 
− prosadit své vlastní politické ambice 
− záměrně rozdmychávat štvavou mediální kampaň 
 
Cíleně zkreslují informace 
ohání se vlastními nijak nepodloženými statistikami 
snaží se velmi neodborně radit obcím, jak postupovat v regulaci loterií 
 
Přitom špatně, netransparentně a naprosto jednostranně. 
 
Zájmové sdružení právnických osob SPELOS aktuálně sdružuje 14 loterních 
společností, které představují 54,6 % loterního trhu v České republice:  
− APEX gaming EUROPE, a.s. 
− AZ-Technika, a.s. 
− Banco Casino, a. s.  
− BONVER WIN, a.s.  
− ENDL + K, a.s. 
− GAPA GROUP a.s. 
− HELVET GROUP a.s.  
− Lucky Money, a.s.  
− MERKUR CASINO a.s. 
− Multigate a.s. 
− Play Games, a.s. 
− SPORT GAMES WIN a.s.  
− SYNOT TIP, a.s. 
− TIPGAMES, a.s. 
 
Poznámka 
V tabulkách MF jsou uváděny pouze ty společnosti, které dostaly povolení od 
této státní instituce. Avšak zcela pomíjí desítky dalších firem, které získávají 
povolení od obcí.  
http://loterninoviny.cz.webar.cz/wp-content/uploads/2012/06/provozovatele.pdf 
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Obr. č. 7: Jak sází Čech a jak Rakušan (zdroj: SPELOS) 

 
Loterní průmysl dává práci asi 60 000 lidí a do veřejných rozpočtů odvedl v 
roce 2012 jen na loterní́ dani více jak 7,6 mld. Kč. 
 
(Kolika lidem v ČR dává práci prostituce nebo obchod s drogami?) 
 
Loterie jsou v posledních letech záměrné démonizovány, staly se obětí 
populistické kampaně aktivistů a osob, které chtějí vydělat na arbitrážích 
vedených proti ČR. 
 
V boji proti loteriím jsou často používány lži a záměrně zkreslená fakta. 
 
SPELOS se však vždy snaží o racionální diskusi založenou na argumentech a 
ověřených faktech. 
 

 
Obr. č. 8: Problémové útraty Čechů (zdroj: SPELOS) 
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Loterie mají být přísně regulovaným odvětvím, pravidla pro podnikání v 
loteriích však musí být férová, transparentní a dlouhodobě stabilní. 
Loterie mají být přísně regulovaným odvětvím, pravidla pro podnikání v 
loteriích však musí být férová, transparentní a dlouhodobě stabilní. 
 
Prohibice nikdy nic nevyřeší zákaz loterií nebude znamenat konec hraní 
loterních her! 
 
Loterie budou pod přímou kontrolou státu a místní samosprávy. 
 
Stát bude moci vyžadovat zavádění principů zodpovědného hraní, prevence, 
příp. Registrace. 
 
Loterie budou generovat nezanedbatelné finanční příjmy do veřejných 
rozpočtů. 
 
Pomocí moderních technologií budou eliminovány možnosti daňových úniků. 
 

5 .1  Důsledky prohibice 
V městech a obcích vznikají nelegální černé herny provozované třeba 
občanskými sdruženími. 
 
Českou republiku zaplaví nejrůznější „internetové kiosky“ s nabídkou 
nelegálních her. 
 
Ve velkém se rozmůže hazard na internetu, ať už prostřednictvím počítačů, 
tabletů či chytrých telefonů. 
 
O práci může přijít až 60 000 lidí, kteří si v některých lokalitách jen stěží najdou 
jiné zaměstnání. 
 

5 .2  Černé herny 
Již dnes je v ČR několik desítek černých heren maskovaných za kluby 
 
Vrací se i na místa, kde Policie ČR provedla razie – máme důkazy! 
 
MF i samospráva je již teď bezbranná a nemá možnost, jak jejich vzniku 
zabránit. 
 
Černé herny neplatí žádné daně, ani nepodléhají žádné kontrole! 
 

5.3   Online kiosky 
V okamžiku, kdy Polsko a Ukrajina zavedly loterní prohibici, zaplavily ihned 
oba státy internetové kiosky, jen v Polsku jich bylo 25 000 kusů. 
 
Již v roce 2012 se objevily první kiosky např. v Brně! 
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5.4  Hazard na internetu 
Internet i sociální sítě jsou zaplaveny nelegálním hazardem. 
 
Zahraniční provozovatelé neplatí žádné daně a také nepodléhají žádné 
regulaci. 
 
Není zaručena ochrana mladistvých. 
 

5 .5  Mobilní  hazard 
Neregulovaný hazard se nebezpečně rozvíjí také na tabletech a chytrých 
telefonech. 
 
Zdarma si stáhnete aplikaci, která je identická s VHP nebo VLT. 
 
Dobíjíte si virtuální peníze, které však platíte reálnými penězi ze své platební 
karty, vše on line a během několika sekund. 
 
Hrát může kdokoliv, třeba i mladiství! 
   

5.6   Dopady na rozpočty 
Rozumná regulace = 7,6 mld. Kč. 
    
Prohibice nebo přehnaná regulace = 0 Kč. 
 

5.7  MÝTY A FAKTA O LOTERIÍCH podle SPELOSu 
 

5.7.1 MÝTUS 1 
V České republice je nejvíce hazardních automatů na světě 

5 .7.2 FAKT 1 
ČR: cca 80 000 ks 
Německo: 212 000 ks 
Itálie: 330 000 ks  
Rumunsko: 59 814 ks + VHP  
Španělsko: 246 651 ks 

Velká Británie: 248 000 ks 
Austrálie: 200 057 ks  
Japonsko: 4 590 246 ks  
Kanada: 92 266 ks USA: 751 520 ks 
a další... 

 

5.7.3 MÝTUS 2 
V České republice je největší koncentrace hazardních automatů na populaci 
na světě (počet obyvatel populace : 1 hazardní automat) 

5.7.4 FAKT 2 
ČR: cca 130 : 1 
Gibraltar 63 : 1  
Dánsko 203 : 1  
Itálie 176 : 1  

Monaco 22 : 1  
Holandsko 44 : 1 
Španělsko 189 : 1  
Velká Británie 251 : 1  
a další



 

5.7.5 MÝTUS  3 
Ve Francii je poměr počtu obyvatel na jeden hazardní automat 18 000 : 1 

5.7.6 FAKT 3 
Ve Francii je poměr počtu obyvatel na jeden hazardní automat 3 657 : 1 s tím, že 
na rozdíl od ČR jsou zde povoleny hazardní automaty na online kasinech v síti 
Internet, dostupné 24 hodin komukoliv na chytrém mobilním telefonu, tabletu 
nebo PC 
 

5.7.7 MÝTUS 4 
V České republice ročně 600 patologických hráčů spáchá sebevraždu 

5.7.8 FAKT 4 
Ve statistice sebevražd Ústavu zdravotnických informací a statistik takový 
údaj neexistuje. 
 

5.7.9 MÝTUS 5 
V České republice je cca 600 000 patologických hráčů (5 - 6 % celkové 
populace). 

5.7.10 FAKT 5 
Fakt Podle sdělení Národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha 
Vobořila je v ČR odhadem 42 000 patologických hráčů (0,4 % z dospělé 
populace 15 – 64 let). Podle Britské studie výskytu hráčství 2010 je ve Velké 
Británii odhadem 1 – 1,2 % patologických hráčů z dospělé populace. V 
ostatních zemích Evropy se pohybuje tato hodnota mezi 0,5 – 2 %. 
 

5.7.11 MÝTUS 6 
Společenské náklady provozování loterií a jiných podobných her stojí 
rozpočty ročně až 30 mld. Kč 

5 .7.12 FAKT 6 
Taková studie v ČR neexistuje 
 

5.7.13 MÝTUS 7 
Provozování loterií a jiných podobných her je příčinou zvýšené kriminality v 
obcích a městech 

5.7.14 FAKT 7 
Takový indikátor Policie ČR a MV ČR nesleduje, ani jej takto nelze definovat. 
Podle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR vyplývá, že ze všech 
trestných činů a přestupků spáchaných v ČR za rok pod vlivem návykových 
látek bylo 89 % pod vlivem alkoholu. 
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5.7.15 MÝTUS 8 
Občané ČR ročně prohází v hazardních automatech 112,9 mld. Kč, které utratili 
ze svého majetku, majetku rodin, půjček a trestné činnosti 
   

5 .7.16     FAKT 8 
Podle statistiky výsledků z provozování MF ČR v roce 2012 utratili občané ČR v 
hazardních automatech 24,780 mld. Kč 
 

5 .7.17 MÝTUS 9 
Dopady provozování loterií a jiných podobných her jsou největším sociálním 
zlem 

5.7.18    FAKT 9 
V ČR je počet patologických hráčů cca 42 000 osob, počet denních kuřáků 2 
425 500 osob, počet nadměrně užívajících alkohol 1 468 950 osob. V ČR ročně 
se utratí v hazardních automatech 2 360,05 Kč/osobu; min. 7 725,29 Kč/osobu 
za alkoholické nápoje; 6 743,30 Kč za cigarety/osobu v populaci ČR. 
Společenské náklady užívání tabáku 33,1 mld. Kč, alkoholu 16,4 mld. Kč, drog 
6,7 mld. Kč 
 

5 .7.19 MÝTUS 10 
Prohibice nebo téměř absolutní regulace vyřeší negativní dopady 

5.7.20 FAKT 10  
Prohibice ani extensivní regulace nemá významný vliv na chování společnosti, 
nabídka se po zákazu přesouvá do ilegality bez významného vlivu na 
hospodářské výsledky, počet patologických hráčů, výskyt kriminality ad. 
 

5.7.21 MÝTUS 11 
V Norsku je prohibice hazardních automatů, po zákazu šli hráči jednoduše 
domů a přestali hrát 

5.7.22 FAKT 11  
 V Norsku není prohibice, je zde provozováno přes 20 000 videoloterních 
terminálů a registrováno přes 100 000 hráčů (v populaci 4,5 mil. osob) 
 

5.7.23 MÝTUS 12 
Patologické hráčství je stejné jako drogová závislost a stejně se i léčí 

5 .7.24 FAKT 12  
V mezinárodní klasifikaci nemocí je patologické hráčství zařazeno mezi 
nutkavé a impulsivní poruchy, ne mezi poruchy způsobené užíváním 
psychoaktivních látek. Léčba je rozdílná: patologické hráčství se léčí 
psychoterapií, sociální případovou prací; Drogová závislost se léčí detoxem, 
farmakoterapií, psychoterapií, jsou přítomny zcela odlišné stavy (syndrom z 
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odnětí drogy, psychotické stavy, flashbacky, fyzické poškození organismu 
drogou atd.) než u patologického hráčství. 
 

5.7.25 MÝTUS 13 
Vznik černých heren nesouvisí s regulací či prohibicí a navíc jej lze snadno řešit 
(orgány činné v trestním řízení) 

5.7.26 FAKT 13 
Nelegální trh vzniká tam, kde došlo k zániku nabídky (legální) vzhledem k 
faktu, že poptávka společnosti dále trvá. V ČR po prohibici výherních hracích 
přístrojů v obcích a městských částech Prahy došlo ke vzniku klubů 
občanských sdružení Život je hrou a Hraví dospělí právě s nabídkou 
zakázaných výherních hracích pří strojů. Přestože Policie ČR v dubnu 2013 
zabavila v 31 těchto klubech cca 300 výherních hracích přístrojů, na mnoha 
těchto místech se zde objevily nové přístroje a kluby jsou dále aktivní. Cílová 
skupina hráčů při prohibici či náhlém extensivním omezení nabídky budou 
zčásti za hrou migrovat (do okolních obcí a městských částí), zčásti přecházet 
na jiné neregulované druhy her (např. kursové sázení) a zčásti budou využívat 
nelegální internetová online kasina, na kterých jsou hazardní automaty 
dostupné 24 hodin na chytrých telefonech, tabletech a PC. Nastavení 
hazardních automatů na online kasinech je navíc až 12 500 Kč na jednu hru. V 
případě systematické postupné regulace s realizací opatření k minimalizaci 
negativních dopadů bude riziko vzniku nelegální nabídky naopak nízké. 
 

5 .8  Proč  loterie regulovat,  ale nezakazovat 
Prohibice nevyřeší problém gamblingu. 
Je doložitelné, že žádná prohibice nikdy nic nevyřešila. Stejně, jako by 
nefungovala prohibice v případě alkoholu a cigaret, nebude fungovat ani v 
případě loterií. 
Lidé hrát nepřestanou, a pokud bude zcela nebo velmi výrazně eliminována 
nabídka legálních her, začnou ve velké míře využívat nabídky velmi 
dostupných her nelegálních. Za účast v nelegálních hrách totiž nikomu nehrozí 
žádný postih, účastnit se takových her není dokonce ani zakázáno a díky 
tomu, že nelegální hry nejsou zdaněny, mohou být pro zákazníky levnější a 
dokonce i atraktivnější, jelikož zde nejsou nastaveny žádné sázkové limity ani 
jiná omezení, bránící vzniku hráčských závislostí. 
Je tak vysoce pravděpodobné, že by loterní prohibice problémy s negativními 
jevy spojovanými s provozem loterií nejen, že nevyřešila, ale naopak 
několikanásobně zvýšila. 

5 .9  Černé herny zaplavují Českou republiku 
Přestože přísnější regulace loterií ze strany jednotlivých obcí a měst je teprve 
na začátku, již nyní zaplavují Českou republiku desítky nelegálních černých 
heren. Ty vznikají především tam, kde platí ze strany obcí prohibiční zákazy. 
Černé herny se maskují za nejrůznější občanská sdružení (např. Život je hrou, 
Hraví dospělí). Jejich provozovatelé tvrdí, že v soukromém klubu si mohou 
realizovat jakoukoliv zábavu. Vědomě však porušují loterní zákon, který pro 
provozování loterií stanovuje velmi přísná pravidla. Černé herny tak působí 
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bez povolení ministerstva financí nebo obce a tedy zcela nelegálně. Z jejich 
provozu nikdo neplatí žádné daně ani jiné odvody. V černých hernách neplatí 
žádné regulace ani principy zodpovědného hraní, hrozí nebezpečí hry 
nezletilých. 
Již v dubnu 2013 provedla Policie ČR na základě trestního oznámení, které 
podali legální provozovatelé loterií, rozsáhlou policejní razii, při které zabavila 
v 31 černých hernách přibližně 300 kusů výherních hracích přístrojů. A to policie 
odhalila zatím jen špičku ledovce. Další černé herny se totiž záhy začaly 
objevovat třeba v Ostravě nebo Českých Budějovicích. Znovu vznikají dokonce 
i na stejných místech, kde policie na jaře provedla razii. Se sílícím tlakem 
města a obcí na regulaci loterií a množícími se případy nulové tolerance bude 
logicky černých heren dále přibývat. 
Je omyl domnívat se, že radnice budou mít možnost černé herny na svém 
území jakkoliv eliminovat. Vznikají a budou vznikat jako soukromé kluby, 
právně ukryté za občanskými sdruženími, bude docházet k jejich důmyslnému 
maskování, které bude navíc podhoubím pro vznik dalších společensky 
negativních jevů, včetně kriminality. 
Podívejte se na zajímavou televizní reportáž: http://goo.gl/aiZZUH 
  

5 .10  Hazard na internetu 
Dalším velkým nebezpečným důsledkem loterní prohibice by byl přesun 
zájemců o loterní hry do absolutně neregulovaného prostředí internetového 
hazardu. Již dnes existují desítky webových stránek, na kterých je možné bez 
jakékoliv registrace či ověření plnoletosti hrát naprosto stejné hry, jako v 
případě výherních hracích přístrojů. Navíc jsou tato internetová kasina plně 
dostupná také v tabletech a chytrých telefonech, pomocí velmi intuitivních 
aplikací, které dokáže ovládat úplně každý. 
 
Hazard na internetu nemá žádná pravidla, lidé zde mohou sázet 
astronomické částky, které se jim strhávají z jejich platebních karet. Neexistují 
zde žádné sázkové limity či jiné zábrany. On-line kasina provozují zahraniční 
firmy, které často sídlí v daňových rájích. Provoz těchto portálů je nelegální a 
jejich provozovatelé neplatí žádné daně. Neostyšně se propagují třeba na 
sociálních sítích a k on-line hrám lákají třeba i nezletilé uživatele internetu. 
     

5 .11  Zkušenosti  ze zahranič í  
Negativní zkušenosti s úplným zákazem loterií má například Polsko nebo 
Ukrajina. Poté, co tyto země velmi překotně zavedly loterní prohibici, zaplavily 
restaurace, bary, benzínky a další veřejně přístupná místa „internetové 
kiosky“. 
Přestože se tyto samoobslužné terminály tvářily tak, že jejich cílem je 
nabídnout zákazníkovi připojení k internetu k vyřízení e-mailu či vyhledání 
vlakového spoje, umožnovaly především přístup k oblíbeným hrám z 
výherních hracích přístrojů. Ve virtuálních on-line hernách pak Poláci a 
Ukrajinci utráceli daleko více peněz, aniž by tyto příjmy zahraničních 
nelegálních provozovatelů mohly národní vlády zdanit a místní samosprávy 
provoz loterií jakkoliv regulovat. 
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Jen v Polsku bylo během několika měsíců v provozu cca 25 000 internetových 
kiosků! Obdobné kiosky se objevily již v roce 2012 v Brně, teď jich velkém 
přibývá na severu Moravy. 
     

5 .12  Dopad na veřejné rozpočty 
Legální provozovatelé loterií odvedli v roce 2012 jen formou loterní́ daně do 
veřejných rozpočtů celkem 7,6 mld. Kč. V případě, že by města a obce 
přistoupily k přehnané regulaci nebo prohibici, veřejné rozpočty by o tyto 
peníze přišly. 
  

6  Hovoř í  primář  MUDr.  Karel  Nešpor 
Na jednoho obyvatele připadalo v České republice v roce 2005 zhruba 2,5krát 
více hazardních automatů než v sousedním Německu. 
 
Záměrně používám pojem hazardní automat, určitě to totiž není výherní 
automat (většinou se prohrává), ani to není hrací automat, protože tyto 
přístroje nejsou na hraní, podobně jako nejsou na hraní nevybuchlé bomby. 
 
Zvláště zneklidňující je skutečnost, že se u nás jedná o dlouhodobě vzestupný 
trend. Jinak řečeno, že hazardních automatů zde stále přibývá. 
 
Politici by si měli uvědomit, že jejich nadšení pro hazardní hry většina obyvatel 
nesdílí. Rozhodně ho nesdílejí ti, kdo byli hazardní hrou v rodině postiženi. 
 
Rodiče by si měli uvědomit, že jestli nechají své nedospělé děti hrát, jejich 
majetek se může rozpustit asi jako kostka cukru ve sklenici vody. 
 
Ti, kdo hazardní hry hrají, by si měli zase uvědomit, že jsou na cestě k 
společenskému propadu, chudobě a bezdomovectví. Pokud tedy někdo 
nepovažuje za svůj domov kriminál. 
 

6.1  Co je na hazardních hrách nejnebezpečně jš í  
Překvapivě to je výhra. Ať už skutečná nebo výhra, o které člověk jenom sní. 
Patologičtí hráči často popisují, že jim problémy začaly krátce po nějaké 
výhře. Je to právě výhra, která vyvolává bažení, čili silnou touhu po hazardní 
hře. To je velmi nebezpečné. Dost možná studujete tuto knihu proto, že máte 
strach 
z dalších proher a problémů. To je v pořádku. Ale ještě větší strach byste měl 
mít z výhry! 
 

6.2  Co je a co není hazardní hra  
Peníze nebo jiné hmotné statky hrají u patologického hráčství významnou 
úlohu – spoluvytvářejí bludný kruh hry, rostoucích problémů, před kterými 
hráč uniká ke hře, dalších problémů, další hry atd. Mezi patologické hráče 
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tedy nezařadíme náruživého sběratele, i když mu jeho koníček může působit 
problémy, ani náruživou čtenářku detektivek. Pro hazardní hru je typické, že si 
hráč může koupit možnost výhry. Slibovanou a nesplněnou výhrou mohou být 
peníze, zboží nebo zahraniční cesta.  
 
S jakými formami hazardních her se setkáváme nejčastěji?  
 

6.3  Dotazník na patologické hráčství  (Gamblers Anonymous) 
Odpovídejte pouze ANO nebo NE, podle toho, která odpověď je vám  bližší.  
 
1. Jste často kvůli hře zaneprázdnění? 
2. Činí hra váš život doma nešťastným? 
3. Poškozuje hra vaši pověst? 
4. Cítíte po hře výčitky svědomí? 
5. Hrajete někdy proto, abyste získali peníze na splacení dluhů nebo řešení 
finančních těžkosti?  
6. Umenšuje hraní vaši ctižádost a výkonnost? 
7. Prohrajete-li, máte pocit, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát vše zpět? 
8. Vyhrajete-li, máte silnou touhu se ke hře vrátit a vyhrát ještě víc? 
9. Hrajete často tak dlouho, dokud neprohrajete poslední peníze? 
10. Půjčujete si někdy proto, abyste financovali hru? 
11. Prodali jste už někdy něco, abyste financovali hru? 
12. Nechce se vám používat peníze ze hry pro normální účely? 
13. Způsobila hra to, že jste se nestaral o prospěch rodiny? 
14. Hrajete někdy déle, než jste měli původně v úmyslu? 
15. Hrajete někdy, abyste unikli trápení a starostem? 
16. Uvažovali o spáchání nezákonného činu pro financování hry?  
17. Působí vám hra potíže se spaním? 
18. Vedou hádky, nespokojenost či zklamání k tomu, že máte chuť hrát? 
19. Když se na vás usmálo štěstí, cítíte touhu oslavit to pár hodinami hry? 
20. Uvažovali jste někdy o sebezničení v důsledku hry? 
 
Spočítejte kladné odpovědi na otázky 1 až 20. Pokud jste odpověděli kladně na 
sedm a více otázek, můžete se považovat za patologického hráče. 
 
 

6.4  Hazard a klamy kolem 
 
Klam č .  1 :  Rychlé zbohatnutí  
Jako aktivní patologický hráč, nemáte šanci hrou zbohatnout. Není nic 
nebezpečnějšího, nežli výhra. Každá výhra totiž patologické hráčství jenom 
zhoršuje. Je zhruba tím, čím je infekce pro otevřenou ránu.  
Po velkých výhrách přicházejí ještě věší prohry. Kdo se chce mít dobře, ať 
rozvíjí svůj talent, dovednosti a schopnosti. Ať přemýšlí o tom, čím by mohl být 
druhým lidem i sobě prospěšný. 
 
 



      Hazard v Čechách 
  

 33 

Klam č .  2:  Zajímavost hry 
Je naprostý omyl a nepochopení označovat počínání patologického hráče za 
zábavu. Je to tvrdá, nevděčná, nesmyslná, namáhavá a jednotvárná práce, 
kterou hráč lopotně a bez odměny naplňuje. Kdo chce žít skutečně zajímavě, 
musí mít kvalitní zájmy a záliby a setkávat se s lidmi, od nichž se event. může 
něčemu naučit. 
 
Klam č .  3:  Spoř i telna 
Nebezpečný klam o tom, že by patologický hráč mohl někdy vyhrát nazpět 
ztracené peníze. Vlastně si tak plete hernu, kde jeho peníze nenávratně 
zmizely, a pobočku spořitelny, kde by si je mohl vyzvednout, kdyby je tam 
ovšem uložil. 
 
Klam č .  4:  Únik a odreagování 
Hazardní hrou lze uniknout před neřešenými osobními, rodinnými, citovými 
nebo pracovními problémy. 
 
Klam č .  5 :  Vlastní genialita 
Patologických hráčů v obtížné životní situaci, kteří si dlouho mysleli, že objevili 
sytém jak obelstít automat nebo ruletu, je všude kolem více než dost. Jsou mezi 
nimi lidé dojemně prostí, ale i třeba vysokoškolský učitel matematiky.  
 
Klam č .  6:  Mám vše pod kontrolou 
Člověk mylně předpokládá, že on se přece patologickým hráčem stát nemůže. 
Úzce souvisí s předchozím bludem. Řada lidí se považuje za „silné jedince,“ 
kteří, do toho nikdy nespadnou.“ Hazardní hra, podobně jako návykové látky, 
je nebezpečná právě proto, že ji lidé podceňují. A patologické hráčství často 
vzniká nepozorovaně právě u lidí, kteří si myslí, že jim se to nemůže stát. 
 
Klam č .  7 :  Nikdo se nic nedozví 
Patologický hráč, který v hazardní hře pokračuje a jehož problémy narůstají 
nemůže svůj problém tajit do nekonečna. Lépe, nežli uvažovat o způsobech, 
jak problém zakrývat je uvažovat o tom, jak ho překonat. 
 
Klam č .  8:  Laskavá štěstěna a štědré automaty 
Představa o automatech, které rozdávají na potkání peníze, za něž pak 
patologický hráč nakoupí dárky pro rodinu je dost naivní. Přesto poměrně 
častá. Jestliže chcete svými penězi přispět na luxusní automobil nebo 
exotickou dovolenou pro majitele herny, tak ano.  
 
Klam č .  9:  Velká výhra 
Přestanu s tím, až vyhraju hodně peněz. Bažení po hazardní hře zvyšuje nejvíc 
právě výhra. Velká výhra by znamenala ještě větší prohry. 
 
Klam č .  10:  Odpovědný  hráč  
Při hazardní hře jsem se snažil starat o rodinu. Ale rodina trpěla nejen 
finančně, ale i nedostatkem času, nervozitou, podrážděností, nespolehlivostí a 
lhaním. 
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Klam č .  11 :  Nóbl společnost 
Hazardní hrou se dostanu do vznešené společnosti. Při dostatečné vytrvalosti 
v hazardní hře se lze ale lze určitě dostat do společnosti osob ve výkonu trestu. 
 
Klam č .  12:  Věrný  kamarád 
Hazardní hry vedou k samotě, vzdalování se přátelům i rodině a k opuštěnosti. 
Automat coby věrný kamarád. Dělá mi společnost, bliká na mne a někdy i 
mluví. 
 
Klam č .  13:  Nedokončenost 
Pocit nedokončenosti. Rozdělané práce, kterou je třeba dokončit a uzavřít 
výhrou. 
 
Klam č .  14:  Účel peněz 
Tento klam říká, že peníze slouží hlavně k hazardní hře. Ve skutečnosti mají 
peníze sloužit k přiměřené péči o sebe, rodinu atd. 
 
Klam č .  15:  Dluhy 
Můj problém jsou dluhy, kdybych je neměl, je všechno v pořádku. Ve 
skutečnosti je problémem patologické hráčství, finanční situaci může 
dlouhodobě zlepšit jedině zvládnutí návykového problému. 
 
Klam č .  16:  Kdo jednou vyhrál,  musí vyhrávat pokaždé 
Výhra je pro patologického hráče tím největším nebezpečím. Působí na něj 
stejně jako na hlodavce kus sýra v pasti na myši . To, že člověk jednou 
vyhraje, není důvodem k dalším výhrám, ale k dalším prohrám. 
 
 

6.5  Ž i jete s patologickým hráčem? (Gamblers Anonymous) 
Odpovídejte pouze ANO nebo NE, podle toho, která odpověď je vám  bližší.  
 
1. Často vás rozčiluje, že na vás někdo vymáhá účty? 
2. Je partner často mimo domov na dlouhou dobu bez vysvětlení? 
3. Promarnil někdy partner čas určený k práci hazardní hrou? 
4. Máte pocit, že se mu nedá věřit, co se týče peněz? 
5. Sliboval partner, že s hazardní hrou přestane, žádal vás, abyste mu dala 
šanci, ale hraje znova a znova? 
6. Hrál někdy déle, než původně zamýšlel a dokud neprohrál poslední peníze? 
7. Vracel se partner rychle k hazardní hře, aby vyhrál zpět to, co prohrál nebo 
aby vyhrál víc? 
8. Hrál někdy partner proto, aby vyřešil finanční problémy nebo nerealisticky 
čekal, že by hazardní hra mohla přinést rodině blahobyt a bohatství? 
9. Půjčoval si peníze, aby s nimi hrál nebo zaplatil dluhy z hazardní hry? 
10. Utrpěla jeho pověst kvůli hazardní hře až do té míry, že se dopustil 
nezákonného jednání, aby financoval hazardní hru? 
11. Dostala jste se někdy do situace, že jste musela ukrývat peníze na 
domácnost, protože jinak by zbytek rodiny neměl co jíst a co na sebe? 
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12. Prohledáváte jeho oblečení nebo náprsní tašku, když je k tomu příležitost, 
nebo jinak pátráte, co dělá? 
13. Schovává partner peníze? 
14. Pozorovala jste u hráče povahové změny, v souvislosti s tím, jak se zvyšuje 
jeho hraní? 
15. Lže partner opakovaně, aby zakryl nebo popřel hazardní hraní? 
16. Vyvolává ve vás partner pocity viny, aby na vás přenesl zodpovědnost za 
své hazardní hraní? 
17. Snažíte se předvídat partnerovy nálady nebo přebírat vládu nad jeho 
životem? 
18. Byl někdy partner rozladěný a depresivní kvůli hazardní hře, někdy až na 
hranici sebevraždy? 
19. Přivedlo vás někdy jeho hazardní hraní až k tomu, že jste vyhrožovala 
rozvodem? 
20. Máte pocit, že váš společný život je něco jako noční můra? 
 
Spočítejte kladné odpovědi 1 až 20. Pakliže jste odpověděla kladně na šest a 
více otázek, žijete patrně s patologickým hráčem. Dotazník je i pro partnery 
patologických hráček. 
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7  Hazard a zahranič í  
V roce 2011 se roční příjmy celého trhu EU s hazardními hrami odhadovaly na 
zhruba 84,9 miliard EUR, s roční mírou růstu o přibližně 3 %. Mezi lety 2008 a 
2011 vzrostl trh hazardních her poskytovaných v kamenných provozovnách o 
zhruba 8,3 %. 
Sdělení Komise Evropskému parlamentu: Příprava uceleného evropského 
rámce pro on-line hazardní hry 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0596:FIN:CS:PDF 

 

(tis. EUR) Celkem Kasina Loterie Automaty Sázky 
 

Bingo 

Belgie  679,306   47,478   485,734   136,767   9,327   -    

Česko*  593,400   66,300   109,200   346,700   34,300   1,900  

Dánsko  829,549   43,624   428,859   220,824   95,973   40,268  

Estonsko  24,731   18,187   6,544   N/A   N/A   N/A  

Finsko  1,240,874   22,000   485,000   571,000   157,000   5,874  

Francie  7,603,200   2,546,000   3,085,200   -     1,972,000   N/A  

Irsko  1,143,638   -     264,900   242,692   608,914   27,132  

Itálie   6,204,712   616,744   4,502,000   -     974,981   110,987  

Kypr  72,583   -     34,060   -     38,523   -    

Litva  66,611   7,114   4,159   52,831   1,155   1,352  

Lotyšsko  40,725   13,517   24,688   492   2,028   N/A  

Lucembursko  96,583   77,907   18,676   N/A   N/A   N/A  

Maďarsko  580,180   36,957   278,240   235,851   23,529   5,603  

Malta  113,921   23,269   23,884   -     65,923   845  

Německo  8,420,817   958,673   4,991,217   2,335,000   135,927   N/A  

Nizozemí  2,064,500   699,400   783,200   564,000   17,900   N/A  

Polsko  432,407   44,535   295,393   52,703   37,691   2,085  

Portugalsko  1,434,379   301,006   801,976   200,666   10,647   120,084  

Rakousko  893,539   217,951   595,000   -     80,588   N/A  

Řecko  1,068,203   88,721   474,000   -     505,482   -    

Slovensko  216,150   95,479   71,000   49,644   27   N/A  

Slovinsko  264,478   193,227   38,192   33,059   N/A   N/A  

Španělsko  4,886,812   320,912   1,126,400   2,550,000   62,259   827,241  

Švédsko  1,583,200   124,900   664,200   224,100   506,700   63,300  
V. Británie  10,972,019  950,007   3,389,000   1,858,834   3,525,962  1,248,216  

Celkem* 51 ,491,517  7 ,513,908 22,980,722 9,675,163 8,866,836 2,454,887 

Průměr  2 ,059,661 300,556 919,229 387,007 354,673 98,195 

Procent  100 % 14.6 % 44.6 % 19 % 17  % 5 % 
Tab.: Celkové tržby z hazardních her za jednotlivé země EU v r. 2003 (tis. EUR) 
Poznámka 
* Sloupec Celkem obsahuje navíc EUR 35.000 v jiných tržbách, viz Česko 
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Obr. č. 9: Tržby z hazardu v poměru k HDP za jednotlivé země EU v r. 2003 

Země  EU 

 
Zdanění hazardních her v r .  

2004 
 

Belgie 44 % stolové hry, 48 % VHT 
Česko 31 % stolové hry, 20 % VHT 
Dánsko 75 % 
Estonsko 60 % 
Finsko 100 % 
Francie 80 % 
Irsko N/A 
Itálie  72 % 
Kypr N/A 
Litva 25 % 
Lotyšsko - 
Lucembursko - 
Maďarsko 34.5 % 
Malta 40 % 
Německo 92 % 
Nizozemí 33.3 % 
Polsko 50 % 
Portugalsko 50 % 
Rakousko 80 % stolové hry, 48 % VHT 
Řecko 33 % 
Slovensko 27 % 
Slovinsko 50 % 
Španělsko 61 % 
Švédsko 100 % 
Velká Británie 40% 

               Tab. : Výše zdanění hazardních her v zemích EU v r. 2004 
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7 .1  Hazard v zahranič í  
Ve většině států existuje pouze jediný provozovatel heren. Monopol omezuje 
nabídku a usnadňuje tak kontrolu státem. Ve světě snad neexistuje případ 
totálně neregulovaného a konkurenčního trhu hazardních her, s výjimkou 
několika tzv. herních rájů, které jsou ale pod přímým státním dozorem. 
Prozíravé vlády totiž nejsou ochotny akceptovat sociální důsledky 
provozování hazardních her. 
 
A ty bývají nemalé: krachy v podnikání, ztráty bydlení, rozpady manželství. „U 
patologických hráčů to může být zpronevěra, krádeže, podvody či neplacení 
výživného,“ upozorňuje Pavla Kopecká, tisková mluvčí služby kriminální policie 
a vyšetřování. „Herny a kasina také bývají lákadlem pro lupiče, protože v nich 
jsou peníze. A to vede k loupežným přepadením, ale také k poškozování 
přístrojů samotnými hráči. Omezení nonstop provozů by jistě omezilo i 
kriminalitu, která se na tento typ provozoven váže. Ale nejen noční, i dopolední 
provoz má svá úskalí. Co asi může napadnou záškoláka, když jde kolem 
otevřené, volně přístupné herny? 
 

7 .2  Útěk před hazardem: Z Česka do USA 
Mezi psychology je popsáno mnoho případů chorobného hráčství neboli 
gamblingu či chorobného bažení po hazardu neboli cravingu (angl.). Jedním z 
nich je případ hazardního hráče, který ještě před listopadem navštěvoval 
herní doupata a tam tajně a úspěšně hrál karty. Za vyhrané peníze vystavěl 
dům a nežil si špatně. Když sem devadesátých letech však vtrhly automaty, 
tento hráč do půl roku o dům přišel a ještě nadělal dluhy. Protože to byl člověk, 
který se jen tak nevzdával, odešel vydělat peníze do Německa. Načerno. 
 
Tam neměl šanci se k automatům dostat, protože k nim neměl přístupovou 
kartu, kterou může v zemi získat jen legálně hlášený dospělý člověk. Jakmile 
se ocitl v Čechách, nastal problém. Zůstal už v první restauraci na hranicích, 
kde si s kolegy dal oběd. On v ní ale zůstal. U automatu. Kolegové ho 
vyzvedávali v pondělí, bez peněz. Na přechodu na něho proto musela čekat 
rodina, která ho hlídala, aby se vůbec vrátil domů. V roce 1995 dluhy splatil, ale 
nebyl tu schopen žít. Dojít z práce domů, aniž se zastavil v herně, se mu prostě 
nedařilo. Odešel i s rodinou do USA. Tam žije normálním životem. 
 
RAKOUSKO: Povolování hazardních her je v rukou ministerstva financí. V 
zemi existují pouze dva soukromí podnikatelé, pracující pod státním 
dohledem, a je v ní pouze 12 kasin. Hazardní hry s nízkými vklady včetně VHP 
jsou ze státního monopolu vyjmuty a povolují je zemské předpisy. 
Ve všech evropských zemích a většině vyspělých zemí světa jsou hazardní hry 
podstatně více regulovány než u nás. Například v Norsku má monopol stát, v 
Irsku a v dalších zemích jsou zcela zakázány. I většina totalitních režimů si na 
jejich provozování udržuje státní monopol. 
 
MAĎARSKO: Maďarský parlament 2. října 2012 ve zrychleném řízení zakázal 
výherní hrací automaty. Za vládní návrh hlasovalo 238 poslanců, osm se 
zdrželo a jeden hlasoval proti. Výherní hrací automaty od nynějška mohou 
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provozovat pouze tři kasina s oficiální licencí. Vláda chce tímto razantním 
krokem zabránit tomu, aby zejména lidé, kteří jsou často v hmotné nouzi, 
naházeli do automatů třeba i své poslední peníze. Státní tajemník úřadu vlády 
János Lázár připustil, že dosavadní vládní opatření k omezení dopadů 
výherních hracích automatů na sociálně slabou populaci se značně minula 
účinkem. Proto je třeba důraznější krok. V případě některých provozovatelů 
hazardních her se podle vlády navíc objevila „vážná rizika pro národní 
bezpečnost“. O jaká konkrétní rizika jde, ale Lázár už blíže neupřesnil. V té 
době bylo v Maďarsku v provozu 4500 hracích strojů. Často fungovaly 
zejména v nejchudších lokalitách, kde řada lidí žila ze sociálních dávek. 
 
NĚMECKO: Provozování hazardních her si regulují jednotlivé spolkové země, 
ale musí respektovat cíle a základní ustanovení státní smlouvy o loteriích, 
která ukládá obranu před nadměrným hraním, brání zneužívání hráčských 
pudů k soukromým ziskům a zajišťuje standardy dozoru. Na udělení povolení 
není právní nárok. Německo patří k nejbenevolentnějším evropským zemím. 
 
FRANCIE:  Provozování hazardních her zakázala. Výjimku tvoří pouze kasina, 
ve kterých jsou umístěny i VHP a vstup je přísně zakázán místním občanům, 
kteří mohou hrát pouze v kasinu jiného města. Kasin je v zemi jen kolem 30. 
 
SLOVENSKO: V roce 2005 zpřísnilo povolování VHP a rozšiřování nových 
technických her aktivně brání. V provozu jich je proto pouze necelá stovka, je 
zavedená identifikace sázejících, evidence výher a kontrola. Herny jsou rovněž 
progresivně zdaněny. 
 
RUSKO: Od 1. 1. 2007 platí zákon, jehož cílem je výrazně omezit dosavadní 
nekontrolovaný boom hazardních her. Všechny hazardní hry jsou zakázány, 
výjimku tvoří pouze čtyři herní zóny v nerozvinutých oblastech a 
provozovatelem může být pouze ruská společnost. 
 
USA: Ve většině států je hazardní hraní zakázáno, výjimky jsou pouze 
hazardní ráje Las Vegas, Atlantic City a některé indiánské rezervace. Na 
podzim roku 2006 přijal americký Kongres zákon, kterým je zakázáno 
internetové hraní. 
 
JIŽNÍ AUSTRÁLIE:  V březnu 2007 bylo V Jižní Austrálii registrováno 12 598 
výherních automatů. To je 10.6 automatu na tisíc dospělých obyvatel. 
Průměrná prohra každého dospělého občana na výherních automatech 
představovala v roce 2006 v Jižní Austrálii 621 australských dolarů. 
Pro porovnání s ostatními státy Austrálie, ve Victorii je to 6.9 automatu na 
tisícovku dospělých a průměrná prohra tam v r. 2006 činila 630 dolarů.  
 
Díky celkově benevolentnímu přístupu u nás hazardní hry provozuje kolem 
500 firem. Z toho 450 provozuje výherní hrací automaty, 28 kasina, 27 sazkové 
kanceláře, 11 sázkové hry a 10 výherní terminály. Občané již nyní prohrají 
ročně 11 000 korun na osobu, tedy zhruba 5 % průměrné mzdy. To je čtyřikrát 
více než v USA. 
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7.3  Hazard, EU a Česká republika 
 
Česká republika má vůči Evropské komisi v oblasti hazardu nesplněné 
povinnosti. K tomu více dva následující odstavce ze dne 20. listopadu 2013 na 
stránkách Evropské komise. 
 
Evropská komise dnes vyzvala řadu členských států, aby zajistily soulad 
svých vnitrostátních regulačních rámců pro služby hazardních her se 
základními svobodami Smlouvy o fungování EU. Členské státy mohou v 
zásadě samy stanovit cíle své politiky v oblasti on-line hazardních her. Mohou 
omezit přeshraniční poskytování všech nebo některých druhů služeb 
hazardních her na základě cílů veřejného zájmu, jako je ochrana spotřebitelů 
nebo předcházení podvodům a další trestné činnosti. Systémy povolování 
hazardních her však musí být v souladu s právními předpisy EU. 
 
Evropská komise se dále rozhodla zaslat Belgii, České republice, Kypru, Litvě, 
Polsku a Rumunsku oficiální žádost o informace o vnitrostátních právních 
předpisech, které omezují poskytování služeb hazardních her. 
 
Více na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1101_cs.htm 
 
Co je to neplnění povinností členského státu vůči Evropské komisi, jaké jsou 
postihy a jaká je vůbec úloha Komise?  
Více na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_cs.htm 
 
 

7.4  Situace na Slovensku 
 
Příjem provozovatelů hazardu dosáhl v roce 2012 na Slovensku 535 mil. eura. 
 
Do státního rozpočtu přímo z provozu hazardních her byly v r. 2012 odvedeny 
prostředky ve výši 119.8 mil. eur, tj. o 16.4 mil. eur víc, než v roce 2011. Uvádí to 
Finanční ředitelství SR ve své výroční zprávě. V r. 2011 vzrostl objem prostředků 
vložených do hazardu meziročně o 106 mil. eur a přesáhl tak 2.137 mld. eura. 
  
Výtěžek z hazardních her, t. j. příjem provozovatelů hazardu představoval v 
minulém roce na Slovensku 535 milionů eura a proti předchozímu roku poklesl 
o 1.8 mil. eur.  
 
Stejně jako celkový objem prostředků vložených do hazardu, vzrostly v r. 2012 i 
odvody obcím. Když v roce 2011 bylo z hazardních her obcím odvedeno 10 mil. 
eur, v roce 2012 to bolo 11,2 mil. eur, uvádí Daňový úřad SR.  
 
Finanční správa v 2012 zaznamenala na Slovensku další nárůst počtu heren 
a herních míst. A to navzdory tomu, že na trhu panuje tendence umísťovat 
hazardní hry do větších provozoven a soustředit v nich více druhů her. Zatímco 
v r. 2010 byly hry provozovány v 13 063 hernách, v r. 2011 to už bylo 13 539 heren 
a v r. 2012  bylo hraní k dispozici v 13 870 provozovnách hazardu. 
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V 2012 utratil každý Slovák na hazard v průměru 400 eur. Za posledních deset 
let se tato částka téměř ztrojnásobila. „Slováci v rámci Evropy, vzhledem 
k velikosti své ekonomiky, naházejí do automatů víc než většina zemí Evropské 
unie,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Ľ. Koršňák. Odvolává se přitom na 
údaje Eurostatu z roku 2003, podle kterých tvořily výdaje na hazard očistěné o 
inkasované výhry na Slovensku sedmou nejvyšší sumu z evropské 
pětadvacítky. Nejvíc zisku z hazardu mají společnosti na Maltě, kde se však 
pod to výrazně podpisují i turisté. 
 
„Slovenská národní loterní společnost TIPOS vytahala od lidí za rok 2012 víc 
než 358 milionů eur, což proti roku 2011 nárůst o 14 procent. Tento rok se jí daří 
udržovat vysoké tržby a v příštím roce je chce masívní reklamou ještě navýšit 
o dalších 40 miliónů eur,“ říká podpředseda KDH Miloš Moravčík, „s tím, že to 
vše se děje se souhlasem slovenského Ministerstva financí, které je 
stoprocentním akcionářem společnosti.“ 
 

7 .4.1 Rodiny na sázení nemají  peníze 
„Považujeme to za nemorální prostředek, jak vytáhnout peníze z kapes lidí do 
státního rozpočtu,“ říká dál Moravčík. U hazardu totiž podle něj nevzniká ve 
společnosti žádná hodnota, vznikají pouze závislosti a to často navíc u 
sociálně slabších vrstev. Doplácejí na to rodiny, kterým pak chybí peníze na 
základní věci.  
 
„Nebezpečenství hazardních her spočívá v tom, že občasnými výhrami lákají 
občany k sázení. Herny jsou však nastaveny tak, aby na nich v konečném 
důsledku profitoval organizátor, kterým je v tomto případě státní společnost. 
Vláda tak skrze hazardní hry škube své občany o peníze,“ vyhlásil Moravčík. 
 
To, co dělá současná vláda, je podle Moravčíka hanebné. „Místo toho, aby 
dala lidem jisté příjmy ze zaměstnání, láká je na nejisté výhry z hazardních 
her. Vydělává přitom na jejich zoufalství. V  roce 2014 chce totiž slovenská 
vláda zvýšit tržby z hazardu proti roku 2011 o 30 procent navzdory tomu, že 
počet  nezaměstnaných se má navýšit o dalších 30 tisíc,“ upozornil. 
 

7 .4.2 Místo hazardu podpora podnikaní 
Státní kasu tak podle něj budou plnit i zoufalí nezaměstnaní, které státní TIPOS 
masívní reklamou naláká na vidinu snadného získání finančních prostředků. 
KDH doporučuje vládě, aby namísto podpory hazardu podporovala tvorbu 
pracovních míst.  
 
„Lidem je potřebné poskytnout naději udržitelného zlepšování životní úrovně, a 
ne naději pofidérní jednorázové výhry v hracím automatu. Více než podpora 
hazardu by tak Slovensku pomohla podpora rodinného podnikání a 
živnostníků či přilákání velkých zaměstnavatelů nižšími daněmi,“  
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8  Terminologie 
 

8.1  VHP, výherní hrací př ístroj 
Základní pojmenování hazardního přístroje. V užším slova smyslu, podle § 17, 
odst. 1, je to klasický automat, který znáte z hospod od začátku devadesátých 
let a do kterého lze hodit mimo hernu 2 Kč a v herně 5 Kč. 
 
„Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a 
programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro 
jednoho hráče. U výherního hracího přístroje s programovým vybavením 
umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je každé 
takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací přístroj.“ 
 
Povoluje ho obec. 
 
V širším slova smyslu je to každý hazardní přístroj (§ 2, písm. e). 
 
„§ 2 Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména: 
e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronicko-
mechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení 
(dále jen "výherní hrací přístroje")“ 
 
A v tom je právě problém. Ministerstvo financí se až do června minulého roku, 
kdy prohrálo u Ústavního soudu spor s městem Chrastava, tvářilo, že obec 
může vyhláškami regulovat jen svoje výherní hrací přístroje, povolované podle 
§ 17. Že obecní vyhláška nemůže omezovat přístroje, které přesně neodpovídají 
definici v § 17. Nález ústavního soudu však konstatoval, že pod označení VHP 
se vleze každý hazardní přístroj povolovaný běžně ministerstvem. 
Mapyhazardu.cz 
 
Výherní hrací přístroje KAJOT jsou originální herní zařízení, specifické svým 
moderním provedením a širokou nabídkou atraktivních her. Nabízí maximální 
zábavu a potěšení z výhry už při nižších vsazených částkách. 
Kajot.cz 
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8.2  VLT, videoloterní terminál,  někdy též  IVT, interaktivní 
videoloterní terminál 

Druh VHP, který je připojen na centrální loterijní systém, CLS. Pro hráče je 
uživatelsky zcela totožný jako klasický VHP podle § 17, dokonce se na něm dají 
hrát stejné hry a i jeho výrobní proces je totožný jako u klasického VHP. Jediný 
rozdíl tkví v tom, že samotné losování, zda hráč vyhraje, či jako obvykle 
prohraje, se neodehrává přímo v bedně u níž stojíte, ale ve vzdáleném 
centrálním počítači. Není tedy „kompaktní, funkčně nedělitelný“ a nevejde se 
do definice VHP podle § 17, odst. 1. Přes tuto zanedbatelnou odlišnost 
Ministerstvo financí nastavilo u VLT zcela nepřiměřené maximální sázky – až 
1000 Kč na jednu hru, přestože podle zákona je možné jen 5 Kč a povolilo ho 
na 10x delší dobu, než je ze zákona možné. 
Mapyhazardu.cz 
 
Princip je založen na internetovém propojení libovolného počtu VLT s 
centrálním serverem. Video loterijní terminály KAJOT nabízejí hráčům 
nadstandardně širokou škálu her s atraktivnějšími bonusy a jackpoty. Svým 
provozovatelům VLT umožňují nejen nepřetržitý dohled nad jejich fungováním. 
Kajot.cz 
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9  Linky a odkazy 
 
7 BEZ HAZARDU 
http://7bezhazardu.com 
https://www.facebook.com/7bezhazardu 
 
8 BEZ HAZARDU 
http://8bezhazardu.cz 
https://www.facebook.com/8protihazardu 
 
21 bez hazardu 
http://www.svobodnyujezd.cz/21-bez-hazardu-2/ 
 
ADVAITA, o.s. 
http://advaitaliberec.cz 
 
Anonymní gambleři 
http://anonymnigambleri.cz 
 
Asociace kasin ČR 
http://www.asociacecasin.cz/cz/index.asp 
 
Asociace provozovatelů kursových sázek - APKURS 
http://www.apkurs.cz 
 
APKURS - Sedm mýtů a pravd o loterijním průmyslu v ČR 
http://www.apkurs.cz/sites/default/files/7%20pravd%20a%20mytu.pdf 
 
Automaty online 
http://www.automatyonline.eu 
 
Automaty-zdarma.eu 
http://www.automaty-zdarma.eu 
 
Bez hazardu zemřou děti hlady! 
http://www.zitbrno.cz/bezpecnost/stastka-a-onderka-bez-hazardu-zemrou-deti-hlady 
 
Bonver Group 
http://www.bonver.cz 
 
Brno bez hazardu 
http://brnobezhazardu.cz 
 
CasinoGames77.com 
http://cz.casinogames77.com 
 
Comax Group 
http://www.comax.cz 
 
 
Česká komora loterního průmyslu 
http://www.asociacecasin.cz/files/ceska_komora_loterniho_prumyslu.pdf 
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Data – blog o datové žurnalistice: Kompletní mapa hazardu: Kolik hracích 
automatů je ve vaší čtvrti a kde leží české Las Vegas? 
http://data.blog.ihned.cz/c1-59883430-kompletni-mapa-hazardu-kolik-hracich-automatu-je-
ve-vasi-ctvrti-a-kde-lezi-ceske-las-vegas 
 
Data – blog o datové žurnalistice: Mapa provozovatelů hazardu 
http://data.blog.ihned.cz/c1-59780990-koho-zivi-hazard-vsichni-provozovatele-v-animovane-
mape 
 
Gambling 
http://www.gambling.wbs.cz 
 
GameDesire 
https://www.facebook.com/PlayGameDesire 
 
GREF, Gaming Regultors European Forum 
http://www.gref.net 
 
Hazardní hry 
http://www.hazardni-hry.eu 
 
Hazardnihrac.com 
http://www.hazardnihrac.com 
 
Hrací automaty – historie 
http://www.sazej.com/casino/hry/hraci-automaty-hlavni-stranka/historie/ 
 
Matěj Hollan - Blogy 
http://hollan.blog.respekt.ihned.cz 
http://blog.aktualne.cz/blogy/matej-hollan.php 
 
iCasina.com – Encyklopedie hazardu 
http://www.icasina.com 
 
Intel inside – Automat na pitevním stole 
http://www.icasina.com/clanky/detail/automaty/intel-inside-automat-na-pitevnim-stole/ 
 
Kajot 
http://www.kajot.cz 
 
Liberec proti hazardu 
http://liberecprotihazardu.cz 
 
Loterní noviny 
http://loterninoviny.cz 
 
Kasino.cz 
http://www.kasino.cz 
 
MF - Loterie a sázkové hry 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry 
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Mapy hazardu 
http://www.mapyhazardu.cz 
 
Nevládky bez hazardu – 87 zapojených organizací 
http://www.nevladkybezhazardu.cz 
 
Občané Proti Závislostem o.s. 
http://antigambling.webnode.cz 
 
Občanské sdružení Občané proti hazardu 
http://www.obcaneprotihazardu.cz 
https://www.facebook.com/obcaneprotihazardu 
 
Online-automaty 
http://online-automaty.com 
 
Petice proti hazardu na Praze 5? Sem s ní, přidám se - Blog 
http://janjilek.blog.idnes.cz/c/393078/Petice-proti-hazardu-na-Praze-5-Sem-s-ni-pridam-
se.html 
 
Plzeň bez hazardu 
http://plzenbezhazardu.cz 
 
Portál 202 
http://www.202.cz 
 
Praha 12 bez hazardu 
http://praha.zeleni.cz/20218/clanek/praha-12-bez-hazardu/ 
 
Prevence-info.cz 
http://www.prevence-info.cz/finance/prehled/trch/gambling 
 
První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny 
http://gambling.podaneruce.cz 
 
Předpis č. 223/1993 Sb. Vyhláška MF o hracích přístrojích 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-223 
 
Předpis č. 285/1998 Sb. Vyhláška MF o podmínkách monitorování a 
uchovávání záznamů v kasinu 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-285 
 
Předpis č. 315/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování 
soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-315 
 
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2008 – 
2012 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/monitoring/vysledky-z-provozovani-
loterii/2012/prehled-vysledku-z-loterie-hry-2008-2012-13353 
Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0596:FIN:CS:HTML 
 
Referendum o Praze 1 bez heren 
https://www.facebook.com/1bezhazardu 
 
Regulace hazardu, Brnění o.s. 
http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu 
 
SLOT Group 
http://www.jamp.cz 
 
SPELOS 
http://www.spelos.com 
 
Společensky odpovědné herny (UHP ČR) 
http://www.spolecenskyodpovedneherny.cz 
 
Srovnávací analýza technických řešení sázkových her - MF 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/analyzy-loterie-
podobne-hry/2013/srovnavaci-analyza-sazkovych-her-11903 
 
Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními 
terminály - s účinností od 1. listopadu 2013 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/loterie-a-sazkove-hry/aktualni-
informace/2013/standard-centralniho-loterniho-systemu-s-16349 
 
Stop závislosti 
http://stopzavislosti.cz 
 
SYNOT Holding 
http://www.synot.cz 
 
Transparency International – Česká republika 
http://www.transparency.cz/hazard/ 
https://www.facebook.com/pages/Transparency-International-Česká-
republika/117823623864 
 
Petr Verosta - Blog 
http://verosta.blog.respekt.ihned.cz 
 
UNASO – Sdružení zábavního průmyslu 
http://www.unaso.info 
 
UNIBET 
https://cz.unibet.com 
 
Unie herního průmyslu ČR 
http://www.uhpcr.cz 
 
Ústí bez hazardu – Občanská iniciativa 
http://www.ustibezhazardu.cz 
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Výherní automaty 
http://www.automaty-vyherni.cz 
 
Výherní automaty a videoloterní terminály na pronájem 
http://www.vyherni-automaty.info 
 
Výherní a nevýherní automaty – TOP automaty 
http://www.top-automaty.cz 
 
VýherníAutomatyZdarma.net 
http://www.vyherniautomatyzdarma.net 
 
ZdarmaAutomaty.cz 
http://www.zdarmaautomaty.cz/ 
 
Začíná velké tažení proti hazardu. Referendy v pěti městských částech 
http://praha.5plus2.cz/hazard-herna-referendum-hollan-dzt-
/prahar.aspx?c=A140214_140618_ppd-prahar_p2mpo 
 
Základní právní předpisy pro oblast praní špinavých peněz – MF 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/boj-proti-prani-penez-a-financovani-
tero/legislativa-aml-cft 
 
Zákon č. 202/1990 Sb.o loteriích a jiných podobných hrách 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-202 
 
Zelená kniha EU o online hazardních hrách na vnitřním trhu 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0128:FIN:CS:PDF 
 
 
 

 


