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Národní monitorovací

HAZARDNÍ HRANÍ V ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2016
Toto číslo Zaostřena obsahuje souhrn výroční zprávy o hazardním
hraní v ČR zpracované Národním monitorovacím střediskem pro drogy
a závislosti (NMS). Zahrnuje období roku 2016 s přesahem do počátku
roku 2017, který přinesl zásadní změnu zákonného rámce provozování
hazardních her. Zpráva předkládá aktuální informace a trendy z oblasti
regulace a politiky v oblasti hazardního hraní, trhu s hazardními hrami,
hraní hazardních her, problémového hráčství, sociálních dopadů,
kriminality spojené s hazardními hrami a také prevence a léčby
problémového hráčství.
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Souhrn výsledků
Problematika hazardního hraní je od roku 2014 součástí
Národní strategie protidrogové politiky pro roky 		
2010‒2018 a jejího Akčního plánu pro oblast hazardního
hraní na období 2015‒2018, který byl schválen vládou
v listopadu 2015.
Od 1. 1. 2017 tvoří zákonný rámec hazardního hraní nový
zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH), a nový
zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Nová
legislativa otevřela trh pro provozovatele z Evropského
hospodářského prostoru, zpřesnila regulaci a umožnila
provozování většiny hazardních her na internetu.
Nový zákon o hazardních hrách obsahuje celou řadu
opatření pro prevenci problémového hráčství, jako jsou
Vydává Úřad vlády České republiky

povinná registrace hráčů technických her (TH), kurzových
sázek a internetových hazardních her, povinnost provozovatele nabídnout hráči sebeomezující opatření (limity na
výši sázek, proher, počet a dobu přihlášení do uživatelského účtu), možnost sebevyloučení a vyloučení ze zákona
(osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, v osobním
bankrotu a ty, kterým byla soudem uložena povinnost
zdržet se hazardního hraní) nebo informační povinnosti
(informace o škodlivosti hraní, délce hraní, přehled
celkových čistých proher). Provozovatel rovněž nesmí
poskytovat účastníkovi hazardní hry jakékoliv výhody
v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo
povzbuzujících látek. Podle nové právní úpravy rovněž
nebudou existovat provozovny se zvláštním provozním
režimem (tj. např. restaurace, kde jsou umístěny přístroje
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s TH), herny budou muset být uzavřeny v době
03:00–10:00 hodin a po 120 minutách účasti na TH bude
muset následovat povinná 15minutová přestávka.
Hazardní hry povolené podle zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách (ZoL), platného do
konce roku 2016, lze nadále provozovat podle ZoL, a to
po dobu jeho přechodné účinnosti až do konce r. 2022.
Většině TH by toto povolení mělo vypršet do konce roku
2017. I nadále tedy po přechodnou dobu mohou existovat
provozovny se zvláštním provozním režimem, herny
provozované podle ZoL nemusí být uzavřeny v nočních
hodinách, nemusí být dodržována povinná přestávka ve
hře (viz výše). Hazardní hry provozované podle ZoL musí
do jednoho roku od nabytí platnosti ZHH (tedy od
1. 1. 2018) splnit podmínky stanovené v ZHH týkající se
registrace a uživatelského konta (u TH), registrace
(u kurzových sázek), registrace a informační povinnosti
(u internetových hazardních her). Zatímco většina TH byla
v r. 2017 provozována bez opatření uvedených výše,
informační povinnost a povinnost nabídky sebevyloučení
k červnu 2017 splňovali všichni velcí provozovatelé
internetových hazardních her v ČR.
Od 1. 1. 2017, kdy začal platit ZHH, má dozor nad provozováním hazardních her v land-based prostředí (kamenné
provozovny) v kompetenci Celní správa ČR, která je kromě
správního řízení oprávněna vést i řízení trestní. Celní
správa ČR za první 3 měsíce roku 2017 provedla
323 kontrol a zadržela 234 zařízení TH provozovaných
v rozporu se zákonem.
Podle analýzy návštěvnosti internetových stránek byly
stránky s nepovolenými hazardními hrami v roce 2016
navštěvovány dvakrát častěji než stránky s povolenými
hazardními hrami. Podle Ministerstva financí (MF) díky
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účinnosti ZHH opustilo na začátku roku 2017 český trh
90 % nelicencovaných provozovatelů on-line hazardu.
V prvních 5 měsících r. 2017 MF zahájilo 6 správních
řízení směřujících k blokaci nepovolených stránek
s nabídkou hazardních her. Došlo rovněž k nárůstu
odhalení trestné činnosti související s provozováním
hazardních her.
Obce ve stále vyšší míře regulují dostupnost TH na svém
území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV).
V roce 2016 mělo takovou OZV 621 obcí, což je téměř 10 %
obcí v ČR. Stále větší podíl OZV úplně zakazuje provoz TH,
v roce 2016 to bylo 59 % všech OZV.
V důsledku regulace na místní úrovni dochází k přesunu
nabídky TH za hranice obcí s OZV, nabídce bezplatné dopravy
pro dojíždějící hráče a k nárůstu nelegálního provozování
TH zejména formou tzv. kvízomatů a nelegálních heren.
Podle předběžných údajů hráči v roce 2016 prohráli
v hazardních hrách v ČR celkem 39,3 mld. Kč (o 29 % více
než v roce 2015), což zároveň představuje souhrnný hrubý
příjem provozovatelů hazardních her. Do hazardních her
hráči vložili 196,4 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno
157,1 mld. Kč.
Největší objem peněz hráči prohráli v TH, které tvořily 63 %
trhu měřeno výší proher, následovaly internetové kurzové
sázky (13 %) a číselné loterie (12 %). Dlouhodobě roste
podíl internetových kurzových sázek.
V roce 2016 byla zvýšena sazba odvodu pro TH na 28 %
(+ poplatek 80 Kč za přístroj a den) a pro ostatní hazardní
hry na 23 %. Od 1. 1. 2017 se sazba daně z TH dále zvýšila
na 35 %. V roce 2016 tak získaly veřejné rozpočty z odvodů
z hazardních her 10,5 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč (30 %)
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více než v roce 2015. Po relativně stabilních příjmech
veřejných rozpočtů z hazardních her v letech 2013–2015
ve výši kolem 8 mld. Kč došlo k velmi výraznému meziročnímu navýšení příjmů státního rozpočtu i souhrnně
rozpočtů obcí, na kterém se podílel jak růst trhu,
tak zvýšení daňové sazby. Odvody z TH tvořily 8,0 mld. Kč
(77 %) a odvody z ostatních hazardních her 2,5 mld. Kč
(23 %). Kromě toho zaslali provozovatelé číselných
a okamžitých loterií a kurzových sázek téměř 700 mil. Kč
Českému olympijskému výboru.
Ke konci roku 2016 bylo v ČR povoleno celkem 57 452 TH,
z toho bylo 8037 výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi. Dále bylo povoleno 2300 živých her
v kasinech. Počet TH klesá od roku 2011, kdy dosáhl
vrcholu téměř 102 tis. přístrojů. Mezi lety 2015 a 2016
ubylo 4,8 % TH. O 20,5 % se snížil rovněž počet VHP
povolovaných obcemi v hernách a provozovnách se
zvláštním provozním režimem.
TH a živé hry povolené MF se na konci roku 2016 hrály
ve 4061 hernách, kasinech a provozovnách se zvláštním
provozním režimem (počet heren, kde se provozují jen VHP
povolované obcemi, není centrálně sledován). Z celkového
počtu bylo 3423 heren a provozoven se zvláštním
provozním režimem a 638 kasin. Počet provozoven se
meziročně snížil o 16,0 %. Výrazně klesl počet heren
a provozoven se zvláštním provozním režimem (meziročně
o 875, tj. o 20,4 %), zatímco počet kasin stoupl
o 100 (18,6 %). Většina kasin jsou však prakticky herny,
neboť kromě TH mají povolenu jen 1–2 živé hry (v roce
2016 bylo takových provozoven 73,7 %).
V posledních 12 měsících mělo zkušenost s loteriemi
20–30 %, s kurzovým sázením v sázkových kancelářích
10–15 %, s TH nebo živými hrami v kasinu 4–6 %
a s on-line hrami 6–10 % dotázaných. S výjimkou loterií,
kde jsou zkušenosti poměrně vyrovnané, uvádějí muži
v posledních 12 měsících přibližně 4–5krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy. Kromě loterií uváděli muži
nejčastěji zkušenost s kurzovými sázkami, ženy nejčastěji
uváděly shodně zkušenost s kurzovými sázkami a TH
nebo živými hrami.
Výsledky studií provedených v letech 2012–2016 (k dispozici jsou 3 nezávislé řady) naznačují, že zkušenosti
s hazardním hraním v populaci od roku 2012 do roku 2014,
resp. 2015 rostly. Míra hazardního hraní konzistentně
napříč studiemi v roce 2016 nepřesáhla vrcholy z před
chozích let. K poklesu došlo u všech typů her s výjimkou
loterií – u TH a živých her v kasinu, u kurzových sázek
v sázkových kancelářích i u on-line hazardního hraní.
K poklesu míry hazardního hraní v posledních 12 měsících
došlo i ve věkové skupině mladých dospělých ve věku
15–34 let.
V roce 2016 byla v ČR provedena školní studie obdobného
rozsahu jako studie ESPAD v roce 2015. Hraní hazardních
her v posledních 12 měsících uvedlo celkem 11,2 % dotázaných 16letých studentů (18,2 % chlapců a 2,8 % dívek).
Studenti hráli stejně jako v předchozích letech nejčastěji
on-line. Vyšší míru hraní hazardních her vykázali chlapci –
nejvýraznější rozdíl v hraní mezi chlapci a dívkami byl
v případě kurzových sázek na internetu, naopak dívky
hrály častěji loterie.
Údaje za rok 2016 naznačují mírný nárůst počtu osob v riziku
problémového hráčství (odhad za rok 2016 činí přes 500 tis.
Vydává Úřad vlády České republiky
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osob) a z toho rovněž nárůst v kategorii nejvyššího rizika,
tj. nárůst počtu patologických hráčů (80–120 tis. osob).
Nejvyšší riziko vykazují hráči TH a hráči internetových
kurzových sázek a dalších internetových her. Přibližně
pětinu problémových hráčů tvořily ženy. Mezi studenty
se v riziku problémového hráčství nacházelo odhadem
3,9 % respondentů studie ESPAD, což v přepočtu na
věkovou skupinu 15–19letých činí přibližně 13 tis. osob.
Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost.
Průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných
v dluhových poradnách v roce 2016 byla 1,2 mil. Kč.
Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu
ze hry někdy dopustilo více než 16 % vězňů ve výkonu trestu
odnětí svobody.
V roce 2016 bylo Metodické doporučení k primární
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních rozšířeno o přílohu č. 21,
která je věnována problematice hazardního hraní. V roce
2016 podpořila RVKPP celkem 9 preventivních projektů
specificky zaměřených na prevenci hazardního hraní.
Společností Podané ruce byla vydána česká metodika
Programu Hra na hraně zaměřeného na prevenci
problémového hráčství mezi dětmi a mládeží a proběhla
jeho pilotní realizace. Také se zvýšil počet internetových
projektů, které se zaměřují na zvyšování informovanosti
veřejnosti zejména o dostupnosti odborné pomoci pro
hazardní hráče a o rizicích hazardního hraní.
Z průzkumu mezi adiktologickými službami z roku 2016
vyplynulo, že v ČR je přes 90 programů pracujících
s problémovými hráči, ale jako specializované programy
pro práci s problémovými hráči (tj. programy s vyčleně
ným pracovníkem nebo místně a časově vyčleněnou částí
programu) lze označit 10–20 programů. Mezi významné
služby pro patologické hráče patří dluhové a finanční
poradenství, jehož dostupnost či intenzita je však
v adiktologických službách nízká. Rozvíjí se nabídka
odborné pomoci prostřednictvím internetu.
Míra vstupu problémových hráčů do léčby je stále nízká.
Péče je poskytována zejména v poradenských a léčebných
pobytových i ambulantních adiktologických a psychiatrických zařízeních. Ročně je léčeno 1300−1500 patologických
hráčů v psychiatrických ambulancích a je evidováno
500−550 hospitalizací v psychiatrických lůžkových zaříze
ních. Roste podpora programů v dotačním řízení RVKPP –
ve 2 vlnách dotačního řízení bylo v roce 2016 podpořeno
58 programů, které poskytly služby celkem 1214 problémovým hráčům, tj. o 67,2 % klientů více oproti roku 2015.
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Regulace a politika v oblasti hazardních her
Problematika hazardního hraní je od roku 2014 součástí
Národní strategie protidrogové politiky pro roky 2010‒2018.
Nástrojem strategie je Akční plán pro oblast hazardního hraní
na období 2015‒2018 schválený vládou v listopadu 2015.
Prioritami akčního plánu jsou zvýšení informovanosti populace
o hazardním hraní, prevence rozvoje problémového hráčství
a jeho včasný záchyt, zvýšení dostupnosti služeb v této oblasti,
zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami,
důsledná kontrola regulačních opatření, redukce nelegálního
trhu, realizace komplexní politiky v této oblasti a její finanční
zajištění a pravidelný monitoring. Na základě průběžného hodnocení v roce 2016 byla identifikována potřeba posílit kontrolní
činnosti ve vztahu k dodržování zákazu hry osob mladších
18 let a akční plán byl doplněn o novou aktivitu.
Od 1. 1. 2017 jsou účinné zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách (ZHH), a zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
které nahradily zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách (ZoL). ZHH umožnil otevření trhu pro provozovatele z Evropského hospodářského prostoru, zpřehlednil
a zpřesnil regulaci a umožnil provozování většiny hazardních
her na internetu.
ZHH obsahuje celou řadu opatření pro prevenci problémového
hráčství, k jejichž širokému zavedení v praxi však nedošlo
vzhledem k tomu, že hazardní hry povolené podle ZoL lze
nadále provozovat podle ZoL, a to po dobu jeho přechodné
účinnosti, nanejvýš do konce r. 2022. Velké většině TH by
povolení podle ZoL mělo vypršet do konce roku 2017.
Podle ZoL byly spotřebitelské soutěže (resp. spotřebitelské
loterie) zakázány, výjimku tvořily spotřebitelské loterie,
v nichž se soutěžilo o nepeněžní výhry a u kterých souhrn
ceny nepeněžních výher u jednoho provozovatele nepřevyšoval 200 tis. a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhla 20 tis. Kč.
ZHH však spotřebitelské soutěže neupravuje, a ty jsou tak
od roku 2017 podle zákona o daních z příjmů provozovány
ve stejném režimu jako reklamní soutěže a reklamní slosování.
Příkladem deregulovaných spotřebitelských soutěží v roce
2017 jsou soutěž deníku Blesk o výhry v celkové hodnotě
17,6 mil. Kč nebo soutěž řetězce Globus o výhry v celkové
hodnotě 15 mil. Kč.
Obce mohou regulovat dostupnost některých typů hazardních
her (TH, binga, živých her v kasinu, turnaj malého rozsahu)

na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek
(OZV), přičemž mohou tyto typy her na svém území zcela
zakázat nebo mohou regulovat čas a místo jejich provozování.
Počet obcí s OZV regulující nabídku hazardního hraní stále
roste, největší nárůst byl zaznamenán mezi lety 2011 a 2012.
K 31. 12. 2016 mělo platnou OZV regulující hazardní hry
celkem 621 obcí (10 % ze všech obcí ČR). Za jeden rok
to tedy představuje navýšení o 33 obcí. Podíl obcí s OZV
zcela zakazujících provoz TH na jejich území se také zvyšuje.
Zatímco v roce 2009 mělo takovouto OZV 19 % obcí
z celkového počtu obcí s OZV, v roce 2016 to bylo 59 %
(graf 1).
Krajskými městy s plošným zákazem TH na svém území jsou
Brno, České Budějovice a Jihlava.

×

Dopady regulace na obecní úrovni
Situaci v oblasti nabídky hazardního hraní v Brně v kontextu situace v oblasti závislostí zkoumala studie Analýza
drogové situace v Brně, která zjistila, že na zákaz TH
v Brně platný od 1. 1. 2015 reagoval trh několika
způsoby:
Objevily se nelegální herny a tzv. kvízomaty.
Nabídka TH se přesunula za hranice města Brna.
Provozovatelé začali nabízet bezplatnou dopravu pro
dojíždějící hráče formou proplacení jízdného.
Zvýšila se míra hraní internetových hazardních her.
Na mnoha místech v Brně, kde byly dříve herny, se
objevily sázkové kanceláře. Na některých místech byly
klasické automaty nahrazeny terminály na live sázení.
Hráči v léčbě regulaci ze strany města vítali, protože je
důležitá zejména z hlediska prevence relapsu. Těm, kteří
chtěli s hraním hazardních her přestat, regulace
pomohla, ale ti, kteří byli rozhodnuti v hraní pokračovat,
se za nabídkou TH dopravili mimo město.

GRAF 1
Vývoj počtu obcí s OZV regulující provozování hazardních her v ČR v letech 2009–2016
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Nabídka hazardních her
V ČR bylo ke konci roku 2016 povoleno celkem 57 452 TH,
z toho 49 415 bylo TH povolovaných MF a 8037 VHP
povolovaných obcemi. Živých her v kasinech bylo povoleno
2300. Počet TH klesá od roku 2011, kdy dosáhl vrcholu téměř
102 tis. přístrojů (graf 2). Mezi roky 2015 a 2016 ubylo
celkem 2879 TH (–4,8 %). Při přepočtu na 10 tis. obyvatel
bylo k 31. 12. 2016 nejvíce TH povoleno v Karlovarském
(106,5) a Plzeňském kraji (79,1), nejméně v Kraji Vysočina (26,0).
TH a živé hry povolené MF se ke konci roku 2016 hrály ve
4061 hernách, kasinech a provozovnách se zvláštním provozním režimem (v roce 2015 to bylo celkem 4836 provozoven).
Meziročně se tedy celkový počet všech typů provozoven snížil
o 16 %. Z celkového počtu bylo 3423 heren a provozoven
se zvláštním provozním režimem a 638 kasin. Pokračoval trend

poklesu počtu heren a provozoven se zvláštním provozním
režimem (meziročně o 20,3 %, stejně jako mezi roky 2014
a 2015). Od roku 2011 naopak roste podíl počtu kasin na
celkovém počtu provozoven, v roce 2016 tvořily provozovny
registrované jako kasina téměř 16 % všech provozoven
(graf 3). Většina kasin jsou však prakticky herny, neboť kromě
TH mají povolenu jen 1–2 živé hry (73,7 % v r. 2016).
V rozložení podle okresů byl nejvyšší počet provozoven
hazardních her na 10 tis. obyvatel k 31. 12. 2016 zaznamenán
v okresech Cheb (9,0), Hodonín (7,8) a Břeclav a Uherské
Hradiště (oba 7,7). Nejvyšší počet kasin na 100 tis. obyvatel
byl v okrese Teplice (25,7), dále v okresech Plzeň-město (23,8),
Ostrava (18,5), Liberec (17,3), Cheb (16,3), Ústí nad
Labem (13,4), Jablonec nad Nisou (13,3), Děčín (13,0)
a Praha (10,1). Praha měla stejně jako v předchozích letech
nejvyšší absolutní počet kasin (129, v roce 2015 to bylo
158 kasin).

GRAF 2
Počet TH a živých her v kasinu v letech 2009–2016
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GRAF 3
Srovnání počtu heren a provozoven se zvláštním provozním režimem a kasin v letech 2009−2016
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Nejvýraznější meziroční změny v počtu heren a kasin prodělala
města Praha a Brno. V Praze ubylo celkem 86 provozoven
(57 heren a 29 kasin), v Brně 83 (81 heren a 2 kasina).
Další výrazné poklesy počtu provozoven byly zaznamenány
v okresech Olomouc (o 34), Karviná (o 33) a Ostrava (o 30).
Kurzové sázky provozovalo k 1. 1. 2017 stejně jako v předchozím
roce celkem 12 společností, a to celkem na 8009 unikátních

adresách provozoven (nárůst o 5,2 % oproti roku 2015). V ČR
připadalo celkem 7,6 sázkové kanceláře na 10 tis. obyvatel.
Nejvyšší hustota sázkových kanceláří byla ve Zlínském kraji
(11,2 kanceláře na 10 tis. obyvatel) a v Karlovarském kraji
(10,5). Nejvíce sázkových kanceláří se nacházelo v Moravskoslezském kraji (1145, tj. 14,3 %), v Jihomoravském (891, tj.
11,1 %) a Středočeském kraji (853, tj. 10,7 %).

×

Ekonomické ukazatele
Podle předběžných údajů hráči v roce 2016 prohráli
v hazardních hrách v ČR celkem 39,3 mld. Kč. Do hazardních
her vložili 196,4 mld. Kč a na výhrách jim bylo vyplaceno
157,1 mld. Kč ( jde o skutečně vložené a skutečně vyplacené
peníze – tzv. in a out). Od roku 2014 objem peněz vložených

do hry roste, v roce 2016 šlo o částku o 59 % vyšší než
v roce 2013, meziročně vzrostla o 29 %. Výše příjmů
provozovatelů z hazardních her se od roku 2008 do roku 2015
pohybovala kolem 30 mld. Kč, v roce 2016 došlo k jejímu
meziročnímu navýšení o 29 % na 39,3 mld. Kč (graf 4).

GRAF 4
Objem trhu s hazardními hrami v ČR v letech 2002–2016, v mld. Kč
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GRAF 5
Podíl hazardních her na trhu podle vkladů do hry v letech 2002–2016
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Z hlediska objemu vkladů do hry (sázek) je patrný výrazný
vzestup kurzového sázení, jeho podíl od roku 2008 značně
roste. Zatímco v roce 2008 tvořilo kurzové sázení 9,3 % trhu,
v roce 2016 to bylo již 29,2 %. Tento nárůst je způsoben
zejména rozmachem internetového kurzového sázení, které
v roce 2008 v ČR ještě prakticky neexistovalo, ale v roce
2016 již byla více než čtvrtina (25,6 %) všech peněz vsazena
v internetových kurzových sázkách. Svoji dominanci na trhu
od roku 2011 postupně ztrácejí TH, jejichž podíl klesl ze
77,1 % v roce 2011 na přibližně 60 % v letech 2014–2016
(60,2 % v roce 2016). Roky 2014 a 2015 se však výrazně liší
podílem VHP na trhu. Podíl VHP, který mezi lety 2002 a 2014
klesl z 58,9 % na 11,3 %, se v roce 2015 meziročně téměř
zdvojnásobil (z 11,3 % na 21,1 %, nárůst byl pravděpodobně
způsoben nárůstem počtu VHP v kasinech), poté byl v roce
2016 zaznamenán pokles na 18,7 %. Od roku 2002 dlouhodobě klesá podíl živých her v kasinu (z 14,4 % v roce 2002
na 4,5 % v roce 2016). Podíl loterií se mezi lety 2002
a 2011 snížil na třetinu (z 9,7 % na 3,1 %), poté tři roky
rostl až na 8,4 % v roce 2014, od té doby klesl na 6,1 %
v roce 2016 (graf 5).
Graf 6 znázorňuje vývoj trhu s hazardními hrami v posledních
15 letech podle typu her v absolutních hodnotách příjmů ze
hry. Objem peněz, které hráči prohráli (příjmy provozovatelů)
v internetových kurzových sázkách od roku 2008, kdy ještě
nebyly evidovány, rychle roste: zatímco v letech 2009 a 2010
v nich hráči prohráli méně než 1 mld. Kč, v roce 2014 tato
částka překročila 3 mld. Kč a v roce 2016 dosáhla 5,2 mld. Kč.
Objem peněz ročně prohraných na VHP od roku 2008 klesl
z 13,6 mld. Kč na 2,5 mld. Kč v roce 2014, v posledních dvou
letech se zvyšoval až na 4,5 mld. Kč v roce 2016. Roční objem
peněz prohraných v ostatních TH dlouhodobě roste. Nejrychleji
rostl v letech 2007–2011 a největší meziroční nárůst byl
zaznamenán v roce 2016, kdy po přechodném propadu v roce

2015 vzrostla tato částka z 14,3 mld. Kč na 20,4 mld. Kč, tedy
o 6,1 mld. Kč (42,9 %). Objem peněz, který čeští hráči prohráli
v loteriích, se od roku 2011 zvýšil z 2,0 mld. Kč na více než
trojnásobek – 6,1 mld. Kč.
V letech 2013–2015 se celkový objem odvodů z příjmů získaných provozováním hazardních her (de facto daně z hazardních
her) pohyboval ve výši přibližně 8 mld. Kč. V roce 2016 došlo
k výraznému zvýšení příjmů provozovatelů i ke zvýšení sazby
odvodů, a to zejména pro TH. Daň z TH se zvýšila z 20 %
na 28 % a denní poplatek za TH se zvýšil z 55 na 80 Kč, daň
z ostatních hazardních her se zvýšila z 20 % na 23 %. To se
promítlo do výrazného nárůstu celkového objemu odvodů
na 10,5 mld. Kč v roce 2016, z toho 8,0 mld. Kč (77 %) bylo
odvedeno z TH a 2,5 mld. Kč (33 %) z ostatních hazardních
her. Došlo k meziročnímu navýšení celkových odvodů
o 2,4 mld. Kč (29,9 %). Odvod z TH zaznamenal nárůst
o 31,1 % (tj. 1,9 mld. Kč) a odvod z ostatních hazardních her
vzrostl o 26,2 % (0,5 mld. Kč). Obce jsou podle ZoL příjemci
části odvodů z hazardních her. V letech 2013–2015 jim
připadlo 80 % odvodů z provozování TH a 30 % odvodů
z provozování ostatních hazardních her. Do státního rozpočtu
šlo 20 % odvodů z TH a 70 % z ostatních her. V roce 2016
došlo ke změně tohoto poměru u hlavního zdroje odvodů
z hazardních her – u TH. Do státního rozpočtu šlo 37 % odvodů
z TH místo předchozích 20 %. Spolu se zvýšením zdanění
a nárůstem tržeb z TH se to projevilo ve výrazném nárůstu
příjmů státu z TH, tento příjem se více než zdvojnásobil
z 1,23 mld. Kč na 2,67 mld. Kč. I když se podíl, který
dostávají obecní rozpočty, snížil z 80 % na 63 %, díky nárůstu
tržeb a zvýšení daňové sazby dostaly obce v roce 2016
o 464 mil. Kč (10 %) více než v roce 2015. U ostatních
hazardních her též výrazně narostly odvody jak do státního
rozpočtu (o 357 mil. Kč, tj. 26 %), tak do obecních rozpočtů
(o 152 mil. Kč, tj. 26 %). V roce 2016 tak bylo odvedeno

GRAF 6
Příjem provozovatelů z vybraných typů hazardních her v mld. Kč v letech 2002–2016
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TABULKA 1
Odvody z hazardních her do státního a obecních rozpočtů
v letech 2013–2016, v mil. Kč
Odvody z hazardních her

2013

2014

2015

2016

TH
Ostatní
Celkem
TH
Ostatní
Celkem
TH
Ostatní
Celkem

4 878
621
5 499
1 202
1 447
2 650
6 080
2 068
8 148

5 015
512
5 527
1 243
1 204
2 447
6 258
1 716
7 975

4 905
583
5 488
1 230
1 358
2 587
6 134
1 941
8 076

5 369
735
6 104
2 673
1 715
4 388
8 043
2 450
10 492

Rozpočty obcí

Státní rozpočet
Veřejné rozpočty
celkem

4,39 mld. Kč do státního rozpočtu a 6,10 mld. Kč do obecních
rozpočtů. Obecní rozpočty získaly 5,37 mld. (89 %) z TH
a 0,74 mld. (11 %) z ostatních hazardních her (tabulka 1).
Příjmy veřejných rozpočtů z hazardního hraní v roce 2016
činily 992 Kč na 1 obyvatele. To bylo o 227 Kč více než v roce
2015.
Kromě odvodů z hazardních her zaslali provozovatelé číselných
a okamžitých loterií a kurzových sázek za rok 2016 ještě
Českému olympijskému výboru (ČOV) částku necelých
700 mil. Kč, tato možnost slevy na dani o dar poskytnutý
ČOV existovala do konce roku 2016.
Nejvyšší příjmy do obecních rozpočtů z odvodů z hazardního
hraní na obyvatele vykazují obce v okresech Znojmo a Domažlice, jejich průměrné obecní příjmy dosahují hodnoty 2,5 tis. Kč
na 1 obyvatele či ji přesahují. Mezi okresy s vysoce nadprůměrnými obecními příjmy na hlavu patří dále Český Krumlov,
Cheb, Tachov, Prachatice a Teplice. Ve všech případech jde
o okresy na hranicích s Německem nebo Rakouskem,
ve kterých byly příjmy na obyvatele vyšší než 1000 Kč
a meziročně vzrostly o více než 10 %.
Z hlediska střednědobé změny příjmů obecních rozpočtů
od roku 2013 se v okresech Prachatice a Znojmo celkové
příjmy obcí z odvodů z hazardního hraní více než zdvojnásobily,
v okrese Prachatice došlo dokonce k nárůstu o 144 %. O více
než polovinu se příjmy zvýšily ještě v okresech Domažlice
a Teplice. Naopak nejvíce se ve střednědobém horizontu
snížily příjmy z odvodů v Brně, a to téměř o 80 %, o dvě
třetiny v okrese Žďár nad Sázavou. Největší poklesy lze
zaznamenat tam, kde obce začaly hazard výrazně regulovat.
Největší nárůsty jsou evidovány v obcích v příhraničních
okresech s Rakouskem a Německem.

×
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a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví
a k problematice zdraví (Výzkum občanů), jejíž součástí jsou
otázky na zkušenosti s hraním všech typů hazardních her.
Výzkumné soubory všech studií zahrnují populaci ve věku
15 a více let.
Lze shrnout, že v roce 2016 mělo zkušenost s hraním loterií
někdy v životě 40–50 % populace starší 15 let, s kurzovými
sázkami v sázkových kancelářích 20–26 %, s TH nebo živými
hrami v kasinu 16–17 %, s internetovými hrami 10–16 %
dotázaných dospělých osob. Muži vykazují několikanásobně
vyšší míru hazardního hraní než ženy, výjimku představují
loterie, kde jsou zkušenosti obou pohlaví poměrně vyrovnané.
Kromě loterií uváděli muži nejčastěji zkušenost s kurzovými
sázkami, ženy nejčastěji uváděly shodně zkušenost
s kurzovými sázkami a TH nebo živými hrami.
V posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech mělo
zkušenost s loteriemi 20–30 %, resp. 10–11 %, s kurzovým
sázením v sázkových kancelářích 10–15 %, resp. 4–7 %,
s TH nebo živými hrami v kasinu 4–6 %, resp. 2 %, a s internetovými hrami 6–10 %, resp. 2–4 % dotázaných. S výjimkou
loterií uvádějí muži v posledních 12 měsících přibližně
4–5krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy, v posledních
30 dnech 7–9krát vyšší.
Výsledky studií provedených v letech 2012–2016 naznačují,
že zkušenosti s hazardním hraním v populaci od roku 2012
do roku 2014, resp. 2015 rostly. Míra hazardního hraní
konzistentně napříč studiemi ani v roce 2016 nepřesáhla
vrcholy z předchozích let. V porovnání s lety 2014, resp. 2015,
kdy byly zaznamenány nejvyšší hodnoty míry hazardního hraní,
GRAF 7
Prevalence hazardního hraní v posledních 12 měsících
v dospělé populaci 15+ a v populaci mladých dospělých
15–34 let – srovnání studií realizovaných v letech
2012–2016, v %
Hazardní hraní celkem, dospělá populace
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Hraní hazardních her
v obecné populaci
V roce 2016 proběhl celopopulační Národní výzkum užívání
návykových látek 2016 (Národní výzkum) na reprezentativním
souboru dospělé populace ČR, který navazuje na studii
realizovanou v roce 2012. Součástí dotazníku byl také blok
25 otázek věnovaných hraní hazardních her. V roce 2016
proběhla rovněž další vlna omnibusové studie Prevalence
užívání drog v populaci ČR (Prevalence užívání drog), která
zjišťuje zkušenosti s hraním různých typů hazardních her
kromě loterií. Rovněž proběhla další vlna studie Výzkum názorů
Vydává Úřad vlády České republiky
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Pozn.: Národní výzkum 2012 byl proveden ve věkové skupině 15–64 let.
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v posledních 12 měsících nejvyšší v nejmladších věkových
skupinách 15–24 a 25–34 let a snižují se s rostoucím věkem.
Výjimku představují loterie, které hrají nejčastěji lidé ve věku
35–54 let.

došlo k poklesu u všech typů her s výjimkou loterií – u TH
a živých her v kasinu, u kurzových sázek v sázkových kancelářích i u on-line hazardního hraní. V kontextu předchozích let
byla také nižší míra hazardního hraní v posledních 12 měsících
ve věkové skupině mladých dospělých ve věku 15–34 let
(graf 7 až graf 10).

Nejvyšší částka vložená někdy do hry v jednom dni nejčastěji
dosahovala 100–1000 Kč. Hráči TH a internetových hazardních her méně často uváděli částky do 100 Kč a až 20,6 %
hráčů internetových her mimo loterie vložilo někdy do hry více
než 1000 Kč v jednom dni. Hráči TH a internetových her tráví
hraním poměrně dost času (více než 1 hodinu denně uvedlo
69 % hráčů TH a polovina hráčů internetových hazardních her
kromě loterií).

Hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících
uváděli stejně jako v předchozích letech nejčastěji respondenti
ve věkové skupině 15–24 let následováni respondenty ve věku
25–34 let. S výjimkou loterií bylo ve všech věkových skupinách
nejrozšířenější kurzové sázení těsně následované hraním hazardních her na internetu. Obecně jsou míry prevalence hraní

×

GRAF 8
Vývoj hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících v letech 2012– 2016 v dospělé populaci celkem
a mezi mladými dospělými ve věku 15–34 let
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GRAF 9
Prevalence hraní hazardních her on-line v posledních 12 měsících v dospělé populaci 15+ a v populaci mladých dospělých
15–34 let – srovnání studií realizovaných v letech 2012–2016, v %
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GRAF 10
Prevalence hazardního hraní v posledních 12 měsících v dospělé populaci 15+ podle pohlaví – srovnání studií realizovaných
v letech 2012–2016, v %
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Pozn.: Národní výzkum 2012 byl proveden ve věkové skupině 15–64 let.

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží
V roce 2016 byla realizována tzv. validizační studie s cílem
ověřit zjištění studie ESPAD z roku 2015. Soubor tvořilo
2417 respondentů, kteří v roce 2016 dosáhli věku 16 let.
Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uvedlo celkem 11,2 % dotázaných studentů (18,2 % chlapců
a 2,8 % dívek). Nejčastěji hranou hrou na internetu jsou
kurzové sázky, mimo internet loterie. Chlapci mají
zkušenosti s hraním hazardních her vyšší než dívky
s výjimkou loterií, jejichž hraní je častější mezi dívkami.
Celkem 2,4 % 16letých (4,1 % chlapců a 0,4 % dívek)
uvedlo hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. Nejčastěji
strávili respondenti hraním hazardních her méně než půl
hodiny denně. Celkem 1,5 % studentů (2,5 % chlapců
a 0,4 % dívek) však hrálo o peníze průměrně déle než
2 hodiny denně. Celkem 4,3 % studentů (7,0 % chlapců
a 1,1 % dívek) strávilo někdy v posledním roce hrou
o peníze více než 2 hodiny při jedné příležitosti. Z hlediska
typu studované školy trávili nejvíce času hrou o peníze
studenti středních odborných škol bez maturity nebo
odborných učilišť.
Ve srovnání se studií ESPAD 2015 se zvýšil podíl studentů,
kteří uvedli hraní hazardních her v posledních 12 měsících,
a to z 9,1 % na 11,2 %, k nárůstu došlo zejména u chlapců

Vydává Úřad vlády České republiky

(z 15,3 % na 18,2 %); současně se zvýšil i výskyt hraní
hazardních her déle než 2 hodiny při jedné příležitosti
(z 3,7 % na 4,3 %). Naopak u studentů došlo k mírnému
poklesu frekvence pravidelného hraní a k mírnému
poklesu času tráveného denně hrou o peníze.
Z této studie jsou k dispozici také odhady problémového
hráčství. Výsledky screeningové škály Lie/bet naznačují,
že v riziku problémového hráčství se aktuálně nachází
celkem 3,9 % studentů, z nich 3,0 % spadala do kategorie
mírného rizika a 0,9 % do kategorie vysokého rizika
v souvislosti s hraním hazardních her. Vyšší zastoupení
respondentů v riziku spojeného s problémovým hráčstvím
bylo mezi chlapci (6,6 % oproti 0,9 % dívek) a mezi studenty středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť.
Výsledky screeningové škály CSPG (Consumption Screen
for Problem Gambling) naznačují, že v riziku problémového
hráčství se aktuálně nacházelo 6,3 % studentů
(10,4 % chlapců a 1,4 % dívek), z nich 2,5 % spadalo
do kategorie mírného rizika a 3,8 % do kategorie
vysokého rizika v souvislosti s hraním hazardních her.
Výrazně vyšší podíl osob v riziku v souvislosti s hraním byl
i podle této škály mezi chlapci a mezi studenty středních
odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť.
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Problémové hráčství
Z Národního výzkumu jsou k dispozici odhady problémového
hráčství provedené pomocí škál Lie/bet a PGSI (Problem
Gambling Severity Index). Výsledky screeningové škály Lie/bet
naznačují, že v kategorii rizika v souvislosti s hraním hazardních
her se nacházelo celkem 2,4 % populace ve věku 15 a více let
(4,0 % mužů a 0,8 % žen), z nich 1,2 % (2,1 %, resp. 0,3 %)
respondentů spadalo do kategorie mírného rizika a 1,2 %
(1,9 %, resp. 0,5 %) spadalo do kategorie vysokého rizika.
Po zúžení výběru pouze na ty, kteří hráli hazardní hru
v posledních 12 měsících, bylo v riziku vzniku problémového
hráčství odhadem 9,5 % hráčů (12,6 % mužů a 4,4 % žen).
Po dalším zúžení odhadu pouze na ty, kteří v posledních
12 měsících hráli jinou hazardní hru než číselné a okamžité
loterie, bylo v riziku vzniku problémového hráčství 24,1 % hráčů
(23,2 % mužů a 30,0 % žen). Nejvyšší zastoupení problémových hráčů bylo ve věkové skupině 15–34 let. Po vyloučení
loterií se výskyt problémového hráčství pohyboval ve všech
věkových kategoriích mezi 20 % a 30 %. Při extrapolaci
na populaci ČR ve věku 15 a více let odpovídal podíl osob
v riziku v souvislosti s hraním hazardních her podle škály Lie/bet
přibližně 211 tis. osob (174 tis. mužů a 37 tis. žen), z nich
přibližně 107 tis. osob spadalo do kategorie nižšího rizika
a 104 tis. osob do kategorie vyššího rizika.

na hráče v posledních 12 měsících bylo vyšší zastoupení hráčů
ve věkové kategorii 15–24 let a po zúžení na hráče jiných her
než číselných a okamžitých loterií také vyšší zastoupení hráčů
ve starších věkových kategoriích (55–64 a 65+ let). Při extrapolaci na populaci ČR ve věku 15 a více let odpovídal podíl
osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních her přibližně
500 tis. osob, z nich přibližně 196 tis. osob spadalo do kategorie nízkého rizika, 191 tis. osob spadalo do kategorie středního
rizika a 122 tis. do kategorie vysokého rizika v souvislosti
s hraním hazardních her.
V roce 2016 také proběhla další vlna průzkumu na souboru
lékařů, který se opakuje ve dvouletých intervalech a do kterého
byl již potřetí zařazen také modul s otázkami na prevalenci
patologického hráčství mezi jejich pacienty. Střední odhad

Problémové hráčství
Problémové hráčství (patologické hráčství, hráčská
porucha) je porucha kontroly hráčského chování
charakterizovaná především vysokou intenzitou hraní
(časem stráveným hrou), epizodickým charakterem hraní
a vysokými finančními částkami vloženými do hraní
s následnými negativními dopady na hráče a jeho okolí.

Výsledky screeningové škály PGSI naznačují, že v kategorii
rizika v souvislosti s hraním hazardních her se nacházelo
celkem 5,7 % populace ve věku 15 a více let (10,0 % mužů
a 1,6 % žen), z nich 2,2 % (3,8 %, resp. 0,7 %) respondentů
spadalo do kategorie nízkého rizika, 2,1 % (4,1 %, resp. 0,3 %)
v kategorii středního rizika a 1,4 % (2,2 %, resp. 0,6 %)
spadalo do kategorie vysokého rizika. Po zúžení výběru na ty,
kteří hráli hazardní hru v posledních 12 měsících, bylo v riziku
vzniku problémového hráčství odhadem 23,0 % hráčů
(31,6 % mužů a 8,8 % žen), z toho 8,9 % v kategorii nízkého,
8,6 % v kategorii středního a 5,5 % v kategorii vysokého rizika.
Po dalším zúžení výběru pouze na ty, kteří v posledních
12 měsících hráli jinou hazardní hru než číselné a okamžité
loterie, bylo v riziku vzniku problémového hráčství 58,4 % hráčů
(57,9 % mužů a 60,0 % žen). Nejvyšší zastoupení problémových
hráčů bylo ve věkové skupině 25–34 let, po zúžení odhadu

Podle odhadů z let 2012–2014 bylo v riziku rozvoje
problémového hráčství přibližně 5 % dospělé populace
(cca 450 tis. osob), z toho v pásmu nejvyššího rizika bylo
0,6–1,2 % dospělé populace (tj. cca 55–110 tis. osob).
Aktuální údaje za rok 2016 naznačují mírný nárůst počtu
osob v riziku problémového hráčství celkem (v roce 2016
až 5,7 % dospělých ve věku 15 a více let, tj. přes
500 tis. osob) a rovněž nárůst v kategorii nejvyššího
rizika, resp. nárůst počtu patologických hráčů (0,9–1,4 %,
tj. 80–120 tis. osob).

GRAF 11
Výsledky screeningové škály PGSI mezi hráči v kamenných provozovnách i na internetu bez rozlišení herního prostředí,
podle jednotlivých hazardních her – Národní výzkum 2016, v %
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Pozn.: kurzívou označena střední hodnota podílu osob celkem v riziku (1 a více bodů na škále PGSI)
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počtu patologických hráčů v tomto průzkumu dosáhl přibližně
81–104 tis. osob, z toho přibližně 9–11 tis. do 18 let.
Výskyt problémového hraní se liší podle typu hazardní hry.
Výrazně vyšší zastoupení hráčů v riziku bylo mezi hráči TH
v kamenných provozovnách nebo her v kasinu, vysoké
zastoupení bylo rovněž mezi hráči kurzových sázek nebo live
sázek (graf 11). Překvapivě vyšší zastoupení osob ve vysokém
riziku v souvislosti s hraním hazardních her bylo mezi ženami,
a to jak u her mimo loterie v kamenných provozovnách, tak
na internetu. Je však nutno vzít v potaz to, že absolutní počet
žen hráček hazardních her je celkově nízký.
Míra rizika rozvoje problémového hráčství souvisí s frekvencí
hraní, časem stráveným hrou a financemi vloženými do hry.
Hráči hazardních her v posledních 12 měsících ve vysokém
riziku rozvoje problémů vykazují nejvyšší frekvenci hraní,
nejdelší čas strávený hrou a nejvyšší vklady do hry, a to jak
v souvislosti s hraním v kamenných provozovnách, tak
s hraním na internetu.
Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového
hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost. Průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových
poradnách v roce 2016 byla 1,2 mil. Kč.

3/2017

zování hazardních her (tzv. Hazardní kobra), problematikou
nelegálního hazardu se od roku 2015 zabývá také policejní
tým Výhra. Cílem orgánů činných v trestním řízení v této
oblasti jsou především tzv. kvízomaty a nelegální herny.
Od roku 2015 nabízí MF možnost ohlášení černých heren
a nelegálního hazardu prostřednictvím e-mailové adresy
cerneherny@mfcr.cz (tzv. ohlašovna nelegálního hazardu).
Oznamovat porušování ZHH je možné také na webových
stránkách CS.1
Podle údajů policie bylo v letech 2015 a 2016 evidováno
několikanásobně více trestných činů primárně souvisejících
s hazardním hraním než v předchozích letech. V roce 2016
bylo zjištěno 88 trestných činů neoprávněného provozování
hazardní hry a v dané souvislosti bylo stíháno 56 osob (v roce
2014 to bylo 43 trestných činů a 10 osob). Rovněž podle
údajů ministerstva spravedlnosti došlo v roce 2016 k významnému nárůstu stíhaných, obžalovaných i odsouzených pro
trestné činy primárně související s hraním hazardních her.

Z průzkumu mezi pracovníky v sociálně vyloučených lokalitách
(SVL) představuje hazardní hraní ve srovnání s ostatními
problémy středně závažný problém; jako nejzávažnější jsou
hodnoceny zadluženost, nízké vzdělání/kvalifikace
a nezaměstnanost. Jako nejzávažnější problém spojený
s hraním hazardních her vnímali dotazovaní pracovníci v SVL
zadluženost hazardních hráčů a jejich rodin a hraní příjemců
sociálních dávek.

Návštěvností zahraničních internetových stránek s nabídkou
hazardních her se zabývala Analýza chování českých uživatelů
na zahraničních hazardních serverech. Autoři studie sledovali
v květnu až říjnu 2016 všech 7 existujících českých stránek
s povolením MF k provozování hazardních her a přes
90 stránek, které toto povolení neměly. Průměrný měsíční
počet návštěvníků těchto 98 webů (7 s povolením, 91 bez
povolení) v období květen–říjen 2016 byl 6,45 mil. Na stránky
s povolením připadalo 1,90 mil. návštěvníků (29 %) a na weby
bez povolení 4,55 mil. návštěvníků měsíčně (71 %). Nejnavštěvovanějším hazardním webem z ČR byla nelicencovaná
stránka bet365.com, mezi prvními 10 stránkami bylo
6 nelicencovaných (tabulka 2).

Kriminalita

Stránky povolených provozovatelů internetových hazardních
her měly intenzivnější zapojení návštěvníků, a to jak vyšší
průměrný počet zobrazených stránek na webu za jednu
návštěvu (9 stránek), tak průměrnou délku návštěvy
(12,5 minuty). V případě webů bez povolení byl průměrný
počet stránek zobrazených za návštěvu 4 a návštěva trvala
v průměru 5,4 minuty.

×

Kriminalitu v souvislosti s hazardním hraním lze rozdělit
na kriminalitu primární a sekundární. Jako primární kriminalita
je označován nelegální hazard a další porušování ZoL a od
roku 2017 rovněž ZHH. Do roku 2016 vykonávaly dozor nad
provozováním hazardních her obce, krajské úřady a Ministerstvo financí (MF), resp. finanční správa (FS). Od roku 2017
je orgánem pověřeným dozorem nad dodržováním zákona
v oblasti provozování hazardních her celní správa (CS)
u land-based her a MF u internetových her.
Mezi nejčastější porušení, která byla v roce 2016 při
kontrolách zjištěna, patří provozování loterie a jiné podobné
hry bez povolení, provozování před nabytím právní moci
povolení, neoznámení změny odpovědné osoby, provozování
v rozporu s obecně závaznou vyhláškou a nekvalitní nebo
chybějící záznam z monitorovacího zařízení v kasinech. V roce
2016 bylo ze strany finanční správy ve správních řízeních
řešeno 759 porušení ZoL v celkem 141 správních řízení a byly
uloženy pokuty v úhrnné výši 34,3 mil. Kč. V rámci správních
řízení bylo také rozhodováno o odvodech z hazardních her,
které byly provozovány bez povolení – v roce 2016 byly
zpětně vyměřeny odvody v celkové výši 197,8 mil. Kč.
V dubnu 2016 vznikl meziresortní specializovaný tým státních
orgánů a institucí zabývajících se potíráním nelegálního provoVydává Úřad vlády České republiky

TABULKA 2
Přehled nejnavštěvovanějších stránek s nabídkou
hazardních her v ČR v období květen až říjen 2016
Internetová stránka
bet365.com
tipsport.cz
bohemiacasino.com
leovegas.com
ifortuna.cz
playmillion.com
stargames.com
lottoland.com
chance.cz
betclic.com
williamhill.com
sazkabet.cz

Průměrný počet návštěvníků
Povolení MF
za měsíc (v tis.)
1 286
1 179
1 026
809
475
272
236
118
102
97
94
91

ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano

1
https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/oznameni-porusovani-predpisu.aspx [2017-06-15]
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foto: flickr.com / Casino en línea, Thomas Morris (CC0 1.0)

MF již na začátku roku 2017 vyzvalo provozovatele nelegálního
on-line hazardu k ukončení činnosti nebo získání požadovaného
povolení s upozorněním na možnost zablokování příslušné
stránky. Již 19. 1. 2017 podle MF zhruba polovina provozovatelů nelegálního on-line hazardu sama přistoupila k některé
z forem omezení přístupu z ČR do doby, než získají povolení.
Za první měsíc účinnosti ZHH, tj. během ledna 2017, podle MF
zmizelo z internetu 90 % nelicencovaného hazardu nabízeného
v ČR. V prvních pěti měsících roku 2017 MF zahájilo správní
řízení z důvodu nepovoleného provozování on-line hazardních
her. Celková výše nepravomocných pokut zatím v roce 2017
dosáhla částky 155 mil. Kč. S nelegálními provozovateli bude
rovněž zahájeno daňové řízení s cílem vyměřit jim daň.
Za prvních 5 měsíců roku 2017 bylo zahájeno celkem 6 řízení
o blokaci nepovolené stránky, v červenci 2017 byly na Seznam
nepovolených internetových her zařazeny jako vůbec první
internetové stránky 1xbet.com.
Kriminalita sekundárně související s hraním hazardních her
zahrnuje trestné činy spáchané hráči v souvislosti s hraním
hazardních her, trestné činy spáchané za účelem získání
prostředků na hazardní hraní a trestné činy, které významně
souvisejí s nutkáním k hraní. Data o sekundární kriminalitě
související s hazardním hraním nejsou systematicky evidována
v žádném statistickém přehledu institucí vymáhajících
právo. Ze studií mezi patologickými hráči v léčbě vyplývá,
že patologičtí hráči jsou velmi často pachateli trestné činnosti.
Podle výsledků studie z roku 2015 se krádeže někdy dopustilo
46 % hráčů, zpronevěry 33 %, drogové trestné činnosti 19 %
a loupeže 9 %. Na určitou souvislost mezi hraním hazardních
her a pácháním trestné činnosti je možno usuzovat z odhadu
míry rizika problémového hráčství v populaci odsouzených
vězňů. Podle odhadu z roku 2016 spadalo 28 % vězňů někdy
Vydává Úřad vlády České republiky

v životě do kategorie rizika rozvoje problémového hráčství
a 16 % do vysokého rizika. Krádeže se kvůli hraní hazardních
her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo více než
16 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody.

×

Prevence
V roce 2016 bylo Metodické doporučení k primární prevenci
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách
a školských zařízeních rozšířeno o přílohu č. 21, která je
věnována problematice hazardního hraní a která obsahuje
výčet protektivních a rizikových faktorů napomáhající
pedagogům při plánování primární prevence na školách či
identifikaci žáků a studentů ohrožených hazardním hraním.
Společnost Podané ruce vydala českou metodiku pro program
Hra na hraně, kterou do českého prostředí převedla
v roce 2015, a provedla jeho pilotní realizaci ve školách
a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Evaluace
pilotního programu prokázala pozitivní efekt tohoto programu.
Centrum I.E.S. Společnosti Podané ruce v roce 2016 rovněž
uspořádalo dva kurzy s výukou metodiky tohoto programu.
Mimo systém prevence ve školství v ČR neexistuje národní
program nebo koordinovaný systém prevence problémového
hráčství v obecné nebo hráčské populaci, přičemž celková
míra realizace preventivních opatření je stále nízká. Součástí
akčního plánu pro oblast hazardního hraní je také zvýšení
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informovanosti veřejnosti zejména o dostupnosti odborné
pomoci pro hazardní hráče a o rizicích hazardního hraní.
Nový zákon obsahuje celou řadu opatření pro prevenci
problémového hráčství, jako jsou povinná registrace hráčů TH,
kurzových sázek a internetových hazardních her, povinnost
provozovatele nabídnout hráči sebeomezující opatření (limity
na výši sázek, proher, počet a dobu přihlášení do uživatelského
účtu), možnost sebevyloučení a vyloučení ze zákona (osoby
pobírající dávky v hmotné nouzi, v osobním bankrotu a ti,
kterým byla soudem uložena povinnost zdržet se hazardního
hraní) nebo informační povinnosti (informace o škodlivosti
hraní, délce hraní, přehled celkových čistých proher).
Provozovatel rovněž nesmí poskytovat účastníkovi hazardní
hry jakékoliv výhody v podobě potravin, nápojů, tabákových
výrobků nebo povzbuzujících látek. Podle nové právní úpravy
rovněž nebudou existovat provozovny se zvláštním provozním
režimem (tj. např. hospody, kde jsou umístěny přístroje s TH),
herny budou muset být uzavřeny v době 03:00–10:00 hodin
a po 120 minutách účasti na TH bude muset následovat
povinná 15minutová přestávka ve hře.
Vzhledem k tomu, že většina hazardních her na trhu v roce
2017 byla povolena podle předchozí právní úpravy, výše
uvedená preventivní opatření se do praxe promítla jen
výjimečně. V roce 2017 tak mohou existovat provozovny se
zvláštním provozním režimem, herny nemusí být uzavřeny
v nočních hodinách a po 120 minutách TH nemusí následovat
povinná 15minutová přestávka apod. Není dosud funkční ani
rejstřík osob vyloučených z hraní hazardních her, v praxi tedy
není možné technické zabezpečení sebevyloučení ze hry.
Předpokládá se, že k zavedení výše uvedených preventivních
opatření dojde v širším měřítku až od roku 2018. Do 1. 1. 2018
musí provozovatelé hazardních her povolených podle předchozí
právní úpravy (ZoL) splnit podmínky stanovené v nové zákonné
úpravě (ZHH) týkající se registrace a uživatelského konta
(u TH), registrace, centrálního stanovování kurzů a evidence
sázkových příležitostí (u kurzových sázek), registrace
a informační povinnosti (u on-line her).
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Zatímco většina TH byla v roce 2017 provozována bez výše
uvedených opatření, informační povinnost a povinnost nabídky
sebeomezení k červnu 2017 splňovali všichni velcí provozovatelé on-line her v ČR. Zároveň s nabídkou sebeomezujících
opatření se však ze strany jednoho z provozovatelů objevila
výzva hráčům, aby si vždy nastavili možnost „neomezeně“.
Takové výzvy směrem k hráčům postupují proti smyslu zákona
a mohou být podle MF klasifikovány jako správní delikt podle
§ 123 odst. 1 b) ZHH.

×

Léčba
Z dotazníkového průzkumu mezi adiktologickými službami
vyplynulo, že v ČR je přes 90 programů pracujících s problémovými hráči, ale jako programy specializované na práci
s problémovými hráči (tj. programy s vyčleněným pracovníkem
nebo místně a časově vyčleněnou částí programu) lze označit
pouze 10–20 z nich. Nejčastější primární problémovou hrou
hráčů v léčbě jsou TH a dále kurzové sázky a internetové
hazardní hry. Pracovníci s hráči nejčastěji řeší jejich dluhy,
užívání alkoholu a psychické a vztahové problémy. V ČR
fungují 3 svépomocné skupiny Anonymní hráči.
V psychiatrických ambulancích se s diagnózou patologického
hráčství ročně léčí 1300–1500 pacientů, v roce 2015
to v 268 ambulancích bylo 1457 pacientů, ženy tvořily dokonce
14 %. Nejvyšší počet pacientů na 100 tis. obyvatel zaznamenal
v roce 2015 Olomoucký kraj (44,1) následovaný s odstupem
Královéhradeckým krajem (25,2).
Počty osob hospitalizovaných pro patologické hráčství
v psychiatrických lůžkových zařízeních se dlouhodobě pohybují
okolo 500‒550, ale dlouhodobě mírně roste podíl žen (z 5–6 %
před rokem 2008 na 10,5 % v roce 2015).2 Věk pacientů se
zvyšuje; mezi roky 2004 a 2015 klesl podíl pacientů ve věku
do 29 let, naopak se zvýšil podíl pacientů ve věku nad 55 let.

TABULKA 3
Internetové stránky zaměřené na informace, poradenství a pomoc v souvislosti s hazardním hraním v ČR

Web

Test rizika
On-line Informace Materiály
Linka
problémového
poradna pro hráče ke stažení pomoci
hráčství

Cílová skupina

f63.cz
gambling.podaneruce.cz
hazardni-hrani.cz
koncimshranim.cz
neprohraj.se
neprohrajzivot.cz
poradna.adiktologie.cz/zavislosti/gamblerstvi/
standby.wtf*

problémoví hráči, blízcí
a příbuzní, pomáhající profese
problémoví hráči, blízcí
a příbuzní, pomáhající profese
problémoví hráči, blízcí
a příbuzní, pomáhající profese,
provozovatelé hazardních her
problémoví hráči
problémoví hráči
problémoví hráči, blízcí
a příbuzní
problémoví hráči
děti a rodiče

ano

ne

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ne

ano
ano

ano
ne

ano
ano

ne
ne

ne
ano

ano

ne

ano

ne

ano

ano
ne

ano
ano

ano
ne

ne
ano

ne
ne

Pozn.: * Stránky standby.wtf jsou primárně zaměřeny na pomoc s nadměrným užíváním internetu, resp. moderních komunikačních technologií.
2
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Informace o počtu hospitalizací jsou k dispozici s ročním zpožděním.
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V roce 2016 proběhly dvě vlny dotačních řízení RVKPP
zaměřené na programy cílící na hazardní hráče. Celkem bylo
podpořeno 58 programů, z toho 32 cílících primárně
na problémové hráče, z nichž byly 2 on-line poradny. Služby
byly poskytnuty celkem 1214 klientům – problémovým hráčům,
z toho specializované programy vykázaly 1126 (92,8 %) klientů,
z nichž 63 klientů vykázaly on-line poradny. Většina klientů –
problémových hráčů je hlášena z ambulantních poraden.
Na doléčování klientů po již absolvovaném léčebném
programu bylo zaměřeno 7 programů.
V roce 2016 byl zaznamenán výrazný meziroční nárůst počtu
podpořených programů poskytujících služby cílové skupině
problémových hráčů. Rovněž počet klientů se zvýšil ze
726 klientů v roce 2015 na 1214 klientů v roce 2016,

3/2017

tj. nárůst o 67,2 %, a to především v Praze, Středočeském
a Moravskoslezském kraji.
RVKPP podporuje vznik nových programů pro problémové
hráče a jejich blízké. Cílem je zejména vytvořit síť krajských
specializovaných center. Dosud se podařilo vytvořit tato centra
v 7 krajích – hl. m. Praha, Jihomoravském, Jihočeském,
Libereckém, Olomouckém, Ústeckém a Zlínském. Vznikly
specializované poradny v Praze a Českých Budějovicích.
V ČR stále neexistuje žádná poradenská telefonní linka pomoci
zaměřená výhradně na problematiku problémového hráčství.
Přibývá preventivních a informačních projektů v on-line
prostředí cílících na hráče hazardních her a jejich blízké na
webových stránkách, na sociálních sítích apod. (tabulka 3).

×

foto: flickr.com / Gamble, Matthew Powell (CC BY-ND 2.0)

Vydává Úřad vlády České republiky

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

www.drogy-info.cz

15

ZAOSTŘENO

Hazardní hraní v České republice v roce 2016

3/2017

Toto číslo bylo zpracováno na základě Výroční zprávy
o hazardním hraní v ČR v roce 2016 [MRAVČÍK, V., ROUS, Z.,
CHOMYNOVÁ, P., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B.,
KOZÁK, J., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., VLACH, T.,
KIŠŠOVÁ, L. 2017. Výroční zpráva o hazardním hraní v České
republice v roce 2016. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády
České republiky. ISBN 978-80-7440-182-4]. Podrobné
informace a jejich zdroje podle citačních standardů jsou
uvedeny ve výroční zprávě.

Národní monitorovací
středisko pro drogy
a závislosti

OZNÁMENÍ / ODKAZY

Informace o drogové situaci a o situaci v oblasti
hazardního hraní v ČR
http://www.drogy-info.cz/.

Reedice projektu „Když musíš, tak musíš“
DVD s 6 dokumentárními filmy o drogách – objednávky
zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Veškeré publikace vydané Národním
monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti,
včetně všech čísel Zaostřeno,
jsou v elektronické podobě ke stažení
na https://www.drogy-info.cz/publikace/.
Případné objednávky tištěných publikací zasílejte
na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Aplikace UniData a PrevData k evidenci
klientů a intervencí v drogových službách včetně
uživatelské podpory
http://www.drogovesluzby.cz/.

Mapa pomoci
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
– změny kontaktních údajů zasílejte na e-mail:
grygarova.marketa@vlada.cz.
Kalendář akcí
https://www.drogy-info.cz/kalendar-akci/ – informace
o vzdělávacích akcích a seminářích v adiktologii nebo
zajímavých pro obor adiktologie, které je možno v kalendáři
zveřejnit, zasílejte na e-mail: grygarova.marketa@vlada.cz.

Internetová stránka Evropského monitorovacího
centra pro drogy a drogovou závislost
http://www.emcdda.europa.eu/.
Evropská zpráva o drogách EMCDDA
http://www.emcdda.europa.eu/edr2017.
Národní stránky na podporu odvykání kouření
https://www.koureni-zabiji.cz/.
Národní linka pro odvykání kouření 800 35 00 00.
Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
https://www.hazardni-hrani.cz/.

Zaostřeno
Vydává Úřad vlády České republiky
nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, IČO 00006599
Adresa redakce E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, tel. 224 002 111
Odpovědný redaktor Mgr. Zuzana Tion Leštinová
Autoři tohoto čísla Mgr. Barbora Drbohlavová, Mgr. Zdeněk Rous,
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Mgr. Zuzana Tion Leštinová
Editor tohoto čísla MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Toto číslo vyšlo 30. 8. 2017
Vychází nejméně 6× ročně.
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 14088.
ISSN 2336-8241
Neprodejné. Distribuci zajišťuje vydavatel.
© Úřad vlády České republiky, 2017
16

