
Město Příbram
Odbor : ekonomický
Název bodu jednání:
Regulace hazardu

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Pro jednání ZM
dne : 09.09.2019

Rada města Příbram

Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického

v RM dne 19.08.2019, č. usn. 827/2019

Text usneseni RM:
Rada l. doporučuje ZM

schválit Návrh obecně závazné vyhlášky, o regulaci provozováni hazardních her.

||. ukládá
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 09.09.2019.

Napsal: Alena Kolingerová

Návrhy na usneseni:
zm schvaluje - neschvaluje

l) Obecně závaznou vyhlášku, o zákazu provozováni hazardních her,

2) zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 ze dne 17. prosince 2018, o regulaci provozování
hazardních her,

3) Obecně závaznou vyhlášku, o regulaci provozování hazardních her a důvodovou zprávu.

Důvodová zpráva:
ZM Příbram dne 17. 12. 2018 usnesením č. 36/2018/ZM uložilo radě města, aby ve lhůtě 12 měsíců
předložila zastupitelstvu města koncepci pro další regulaci míst, na kterých mohou být na území města
Příbram provozovány hazardní hry.

Dne 1. ledna 2017 nabyla účinnost zcela nová právní úprava hazardních her představovaná trojicí zákonů,
kterými jsou zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her a
zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
a zákona o dani z hazardních her. Z pohledu Ministerstva financi ČR se jedná o komplexní právni úpravu
hazardu, neboť' zahrnuje adiktologické brzdy (registrace hráčů, povinné přestávky u technické hry po
uplynutí 120 minut přerušena hra na dobu nejméně 15 minut, omezení reklamy, zákaz podáváni nápojů a
cigaret ke hře zdarma, zavírací dobu heren od 03:00 do 10:00, povinnou nabídku sebeomezujÍcÍch
opatřeni např. nastaveni limitů vkladu, prohry za hodinu apod.), jasná pravidla on-line hazardu (na
českém trhu mohou působit jen společnosti s povolením Ministerstva financi, řádně odvádějÍcĹ daně a
respektujÍcÍ adiktologické brzdy, blokace internetových stránek a plateb u bankovních účtů i|egá|ních
provozovatelů, silný preventivní efekt, odchod desítek provozovatelů, blokace devíti provozovatelů.), nižší
dostupnost hazardu (nejrizikovější pro vznik závislostí byly jednotlivé automaty v hospodách a barech,
které lákaly ke hře hosty při večeři nebo popÍjení piva, proto nový zákon zrušil možnost provozováni v tzv.
zvláštním provozním režimu v hospodách a barech) a nová pravidla pro povolování (o umístěni
konkrétní herny či kasina si rozhoduje výhradně příslušná obec.).



Zákon č. 186/2016, o hazardních hrách, v § 12 odst. 1 stanovi: ,,Obec může na základě jiného zákona
vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá hra nebo turnaj
malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech a v čase určených obecně závaznou
vyhláškou, nebo stanovi, na kterých místech a v jakém čase je v obci provozování těchto
hazardních her zakázáno, anebo stanovi, že provozováni těchto hazardních her je na celém území
obce zcela zakázáno." jiným zákonem se rozumí § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřizenI), ve znění pozdějších předpisů. Zástupci Ministerstva vnitra doporučuji, aby nebyly v obecně
závazné vyhlášce regulovány turnaje malého rozsahu. (jedná se o karetní hru vyřazovacího typu, při niž je
počet účastníků hazardní hry předem určen, úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho
turnaje nesmí převýšit 500 kč za 24 hodin, Provozovatel nesmí na výhrách vyplatit více než 95 % z úhrnné
výše vkladů. Provozovatel je právnická osoba se sídlem v ČR, EU nebo EHP a její hlavní činnost není
podnikáni.)
Pokud si obec zvoli vymezení mist formou adres, měla by před vydáním obecně závazné vyhlášky prověřit,
zda daná provozovna (budova) není chráněnou budovou, v níž je provoz hazardních her zakázán, a to
s ohledem na ustanoveni § 13 zákona o hazardních hrách.

,,§ 13 Prostory, ve kterých nelze provozovat hazardní hry
(l) Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařIzení pro volnočasové
aktivity děti a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujÍcÍm ambulantní,
jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sĹoužÍcÍm cIrkvi nebo náboženské společnosti a v
zařízení složky integrovaného záchranného systému.
(2) Kursová sázka a totalizátorová hra nesmí být provozovány v prostorech uvedených v odstavci 1
a v prostoru sĹoužÍcÍm orgánu veřejné moci."

V souladu s § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, je provozovatel povinen provádět
identifikaci návštěvníků herního prostoru (herny, kasina) a vést denní evidenci všech návštěvníků.
Procesem registrace musí projít každá osoba, která se chce v herním prostoru účastnit technické hry.
U ostatních druhů hazardních her, provozovaných v herním prostoru, jako je živá hra, případně bingo, není
registrace povinná.
Provozovatel může v herním plánu, který je nedílnou součástí základního povdeni, stanovit, že i u jiných
druhů hazardních her jim provozovaných se osoba, která se chce takové hry účastnit, u provozovatele
registruje. Vzhledem k tomu, že registrace v případě jiných druhů hazardních her není ze zákona o
hazardních hrách povinná, musí provozovatel v případě tohoto postupu zajistit, aby všechny takto
nastavené procesy byly v souladu s právni úpravou ochrany osobních údajů.
Provozovatel nemá právo ověřovat hotovost osob při registraci nebo vstupu do herny/kasina. Do herního
prostoru může registrovaná osoba (nad 18 let) jít, například jako doprovod někoho jiného bez zájmu sama
se účastnit na hazardní hře.

V § 52 zákona č. 186/2016., o hazardních hrách je stanovena nejvyšší sázka a nejvyšší výhra.
U technické hry provozované v herně nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 100 KČ a výhra z jedné hry
přesáhnout 50 000 KČ, V případě technické hry provozované v kasinu nesmí sázka do jedné hry
přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 KČ. U technické hry provozované jako
internetová hra nesmí sázka do jedné hry přesáhnout 1 000 Kč a výhra z jedné hry přesáhnout 500 000 Kč.

V České republice roste počet obci, které hazard zcela zakázaly prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.
Na základě dat Ministerstva financi ke dni 06.02.2019 bylo na území České republiky 457 obcí
s celoplošným zákazem hazardu na svém území. 198 obci zvolilo variantu regulace prostřednictvím
stanoveni povolených mist, kde je možné hazard provozovat a celkem 65 obcí vymezilo místa, kde je
provozování hazardu zakázáno. Počet automatů klesl ze 74 502 v roce 2012 na současných 38 947
automatů, což je pokles o 48 %.
Na území města Příbram je ke dni 31.07.2019 povoleno 167 koncových zařízeni technické hry a 13 živých
her v 6 provozovnách v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2018 ze dne 17. prosince 2018, o
regulaci provozování hazardních her. Ke dni 30.09.2017 bylo na území města provozováno 272
technických zařízení dle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a ke dni 31.12.2018
bylo povoleno 207 koncových zařízení technické hry a 14 živých her, dle zákona 186/2016 Sb., o
hazardních hrách.

Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši d ilči daně z technických her je ze 35 %
příjmem státního rozpočtu a 65 % příjmem rozpočtů obcí.
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Příjmy z technických her za roky 2017, 2018 a do 31.07.2019

příjmy z technických zařizenÍ/ rok 2017 2018 01.01.-31.07.2019
příjem z odvodů VHP a jiných technických
zařízení 7 971 662,58 KČ 3 165,75 KČ 13 315,84 Kč
Daň z hazardních herdle zákona č. 187/2016
Sb., o daniz hazardních her- 65 % příjem
rozpočtu obce 22 467 427,25 KČ 18 157 321,12 KČ 11440 937,22 KČ

Celkem 30 439 089,83 KČ 18 160 486,87 KČ 11454 253,06 KČ

Procentní podíl obce na výnosu daně ztechnických her dle § 7 odst. 1 písm. b zákona o dani
z hazardních her pro období 01.04.2019-30.06.2019 činí 0,519260 a pro období 01.07.2019-30.09.2019
činí 0,475523.
Procento, kterým se jednotlivé obce podileji na části celostátního hrubého výnosu plynoucího ve
zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru:

a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízeni uvedených v povoleni k umístěni
herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně
předcházejÍcÍho zdaňovacího období, k

b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízeni uvedených v povoleni
k uNstěni herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejÍcÍho
zdaňovacího období.

Celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu z technických her je
70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů obci.

"řijem z hazardních her za roký 2017, 2018 a do 31.u/.zu19
příjem/ rok 2017 2018 01.01.-31.07.2019
příjem z odvodů loterií a jiných podobných her
kromě VHP 592 319,29 KČ 217.916,66 KČ 0,00 KČ
Daň z hazardních her dle zákona Č.187/2016
Sb., o dani z hazardních her- 30 % příjem
rozpočtu obce 1 778 393,69 KČ 2 673 103,33 KČ 1 413 257,11 KČ

Celkem 2 370 713,12 KČ 2 891019,99 Kč 1 413 257,11 kč

^ . _ .d

Procento, kterým se jednotlivé obce podi|ejÍ na části ce|ostátního hrubého výnosu daně z hazardních her
se urči obdobně jako procento, kterým se obce podíleji na procentní části celostátního hrubého
výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určeni dani.

Za přijetí žádosti o vydání povoleni k umístěni herního prostoru je vybírán správni poplatek ve výši
4 000 KČ a za změnu povolení k umistění herního prostoru ve výši 2 500 KČ. Za rok 2018 činil příjem
z výběru těchto poplatků 88 000 Kč a ke dni 31.07.2019 činil 23 000 Kč.

Dle informaci poskytnutých Ministerstvem financi v únoru 2019 bylo na území ČR cca 100 000 závislých na
hazardu. Závislost na hazardu sebou nese jak negativa s ohledem na osobu hráče a jeho okolí, tak i rizika
vážící se k samotným městům a obcím.
V případě až patologické závislosti je hráč vystaven neúměrnému stresu, úzkosti a depresím z prohry,
které mohou ústit k sociálnhn problémům a hráčově zvýšené agresi vůči okolí. Stres, deprese, agrese a
sociální vyloučení negativně ovlivňuje především dospivajÍci část rodiny a okolí hráče.
Ve většině případů je spolu s problémem hraní spojena problematika vysokého zadluženi a také psychické
problémy. Při práci s rodinnými přÍs|ušníky se potvrzuje fakt, že problém hráčství postihuje celou rodinu a
další blízké osoby. Typické schéma finančních ztrát a zadluženi u hráčů začíná ztrátou osobních
finančních prostředků a úspor, následuje ztráta rodinných financí a majetku, uzavíráni smluv o půjčkách
prostřednictvím bankovního i nebankovního sektoru a s tím všÍm souvisejí psychické problémy.
Rizika hazardu se negativně odrážejí v rozpočtech státních institucí a orgánů s ohledem na zvýšenou míru
kriminality v oblastech výskytu hazardu, tvorbu vyčleněných městských části (míra krádeží, zpronevěr,
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bezdomovectví, pobyty v léčebnách a nápravných zařízeních a další výdaje na opětovné sociální
začlenění). Léčba je sice účinná, ale naprostá většina postižených se neléčí.
je logické, že v případě regulace hazardu, se sníží celkové příjmy z hazardu. Avšak mělo by se zohlednit i
morálni hledisko, zda město opravdu stojí o příjmy, které plynou ze závislosti na hazardních hrách a přináší
s sebou všechny výše popsané negativní jevy.

V roce 2016 provedla Sekce pro regulaci loterii a jiných podobných her při Hospodářské komoře hlavního
města Prahy na základě uzavřeného memoranda s městem Příbram projekt ,,Inventarizace", jehož
závěrečná zpráva byla součásti materiálu projednávaného na Zastupitelstvu města Příbram dne 17.
prosince 2018. zjištěni z této kontroly nejsou v současné době aktuální. Nová obecně závazná vyhláška,
kde je možno provozovat bingo, technickou, živou hru a turnaje malého rozsahu, snížila počet adres z 21
na 7. V současné době je provozováno na 6 adresách. Z uvedeného vyplývá, že dochází k regulaci
nenásilnou formou.

Ve městě Příbram provedla v roce 2018 Celní správa České republiky 9 kontrol, při kterých bylo zjištěno 9
Iegálnich heren. Nebyla odhalena žádná ne|egá|ní herna. V provozovnách byla zjištěna pouze 3 porušení
drobného charakteru.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Příbram byl požádán Odbor sociálních věci a zdravotnictví
o vyjádřeni k dané problematice. Manažerka prevence kriminality Mgr. Lucie Máchová zpracovala
Stanovisko manažera prevence kriminality - Hazard ve městě, které je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Dle usnesení ZM č. 1378/2010 ze dne 25.01.2010 město Příbram přijímá žádosti o doplněni adres do
Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 s tím, že budou projednány lx ročně v ZM Příbram a na
základě jeho rozhodnutí bude upravována Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky. Sběr žádosti bude
ukončen 30.09. 2019. Odbor ekonomický zatím neeviduje žádnou žádost o doplněni do Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2018.

Příloha:
l) Stanovisko manažera prevence kriminality Mgr. Lucie Máchové ze dne 14.05.2019
2) Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 ze dne 17. prosince 2018, o regulaci provozováni hazardních her
3) Důvodová zpráva k Obecně závazné vyhlášce 4/2018
4) Obecně závazná vyhláška o zákazu provozováni hazardních her
5) Obecně závazná vyhláška o regulaci provozováni hazardních her
6) Důvodová zpráva pro obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her
7) § 3 a § 18, § 27, § 28, § 32, § 39, § 42, § 57, § 61 a § 64 zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách
8) Kontroly v oblasti hazardních her za období 01.01.2018-31.12.2018
9) Odhalené nelegálni herny
10) Hazardní hry v České republice v roce 2017, MAPA 1 a MAPA 2
11) Černé herny na vzestupu - novinový článek Metro ze dne 29.03.2019
12) Hazard je v pohodě - novinový článek Metro ze dne 29.03.2019
13) Zakázané ovoce hazardu - novinový článek Metro ze dne 29.03.2019
14) PhDr. Ivan Douda: Problematika dostupnosti hazardních her novinový článek Metro ze dne

29.03.2019
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MĚSTO PŘÍBRAM
O

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Váš dopis:
Spisová značka:
Čislo jednací:
Datum: 14. 5. 2019

Vyřizuje: Lucie Máchová
E-mail: Lucie.Máchová@pribram.eu
Telefon: 770 142 769

Stanovisko manažera prevence kriminality - Hazard ve městě

Obecně o hazardu

Hazardní hraní je spojeno s celou řadou sociálních dopadů. Tyto dopady a jejich závažnost jsou

srovnatelné se závislosti na ilegálni droze a alkoholu. Kromě finančních problémů je to množství
času tráveného hrou na úkor běžného života a vztahů s blízkými. výzkumy uvádějí, že rizikové

či patologické hráčství zhorši kvalitu života dalším 10 až 15 lidem v okolí hráče. Podle primáře

Psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Karla Nešpora, CSC, patři k dalším rizikům vyp|ývajÍcÍch

z hazardního hraní i nemoci vyvolané stresem, úzkosti, deprese či rostoucí riziko zneužívárň návykových

látek. Z hlediska pracovního prostředí dochází k nižší produktivitě a zhoršeni kvality práce.
Hazardní hry jsou mimořádně přitažlivé zejména pro osoby s nižším socioekonomickým statusem,

a to z toho důvodu, že k výhře a zisku peněz stači štěstí, nemusejí prokazovat svoje schopnosti,

kvalifikaci či vzděláni.
výroční zpráva o hazardním hraní v České republice za rok 2017 uvádí jako výrazný rizikový faktor

hraní před dosažením plnoletosti. ČÍm je člověk mladší, tím se u něj vytváří závislost rychleji. Dle této

výroční zprávy někteří klienti začínají hrát už ve věku 13 let, což má značný vliv na hodnotový systém.
Vysoká výhra u děti vyvolává zkreslené představy o výdělečnosti hraní hazardních her a vede

k představám, že se lze hazardním hraním živit. Mezi dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí,

které využívají služeb nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež, je běžné, že jejich rodiče či sourozenci

užívají návykové látky, nejčastěji pervitin, a hrají hazardní hry. Jako problém však bývá vnímáno pouze
uživání drog, hraní hazardních her je vnímáno jako normální. Dle výroční zprávy se nezletih k hraní
hazardních her dostanou i přes pňsnější legislativu, která zrušila provozovny se zvláštním režimem

a zavedla povinnou registraci hráčů. Uvádí, že nezletih hraji přes účty svých dospělých přátel

či rodinných přIMušniků.

MĚSTO PŘÍBRAM — Tyršova 108, 26ii9 Příbram l
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@prtbram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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Úplná prohibice hazardu?

Na základě dat Ministerstva financi je v České republice celkem 457 obcí s celoplošným zákazem
hazardu na svém území. 198 obci zvolilo variantu regulace prostřednictvím stanoveni povolených mist,
kde je možné hazard provozovat a celkem 65 obci vymezilo místa, kde je provozování hazardu

zakázáno (stav k 6.2.2019).
Nejčastějším argumentem proti úplnému zákazu provozování heren je vznik i[egá|ních provozoven.

Pokud bychom si tento argument měli vztáhnout konkrétně na město Příbram, není zde velký
předpoklad, že by v našem městě vznikla desítka ne|egá|ních heren a pokud by se tento scénář potvrdil,

je zde naopak předpoklad, že celní úřady, které jsou pověřené státním dozorem v oblasti hazardních her
a které pravidelně vykonávají kontroly nelegálních heren, tyto herny objeví. v roce 2018 provedl Celní

úřad pro Středočeský kraj celkem 118 kontrol a objevil 31 nelegálních heren a zabavil celkem 101
kvízomatů. Od ledna do dubna letošního roku to bylo celkem 34 kontrol a objeveny byly 4 ne|egá|ní
herny a 12 kvízomatů. Podle zastánců hazardu bychom měli na hazardní hraní nahlížet jako na zdroj

relaxace a odpočinku. Ovšem toto tvrzeni odborníci vyvracejí s tím, že hazardní hraní vyčerpává, a i pro

člověka, který není patologickým hráčem, je to zdroj stresu.
Ovšem je potřeba realisticky si přiznat, že pokud by byl hazard v našem městě úplně zakázán,

tak problematika gamblingu nevymizí. Kdo bude chtít hrát hazardní hry, cestu si najde. Někteří hráči
nebudou váhat vyjíždět za hrou do jiných měst a stále je tu možnost hazardního hraní v online prostředí,
což je ale problematika, kterou nelze řešit na komunální úrovni. Ovšem pro patologického hráče bude
jednoznačně přínosem, když v momentě bažení po hře, což je znak závislosti a které u patologických
hráčů trvá zhruba 20 minut, ale u některých i podstatně méně, se bude nacházet v bezpečném prostředí,

tzn., když se v jeho okolí nebude vyskytovat žádná herna či kasino.

Centrum adiktologických služeb Příbram Magdaléna, o.p.s.

Tato nezisková organizace pracuje v Příbrami s gamblery od poloviny roku 2016, kdy gambleři nebyli

primárni cílovou skupinou, nicméně od záři roku 2017, kdy vznikla adiktologická ambulance, jsou běžnou
součásti cílové skupiny ambulantních služeb, a to včetně osob blízkých. Během roku 2018 vyhledalo

pomoc Adiktologické ambulance v Příbrami celkem 11 hráčů, dalších 10 klientů s kombinovanou

závislosti gambling + alkohol/prervitin a jejich 4 rodinní přMušníci. V tomto roce vyhledalo pomoc
adiktologické ambulance i 5 rodinných přÍslušníků hráčů, kteří léčbu ještě nevyhledali. Tyto údaje
jsou v porovnání s rokem 2017 víceméně srovnatelné, zejména i z důvodu kapacity služeb Adiktologické

ambulance v Příbrami (v případě většího zájmu o služby adiktologické ambulance jsou klienti
přesměrováni do Berouna, kde funguje stejná služba). V průběhu 1 a 1,5 roku se klientela obmění,

tzn., že v ideálním případě klient dokonči léčbu a zůstane pouze u jednorázových kontaktů v případě

potřeby.

MĚSTO PŘÍBRAM — Tyršova 108, 261 19 Příbram l
www.pribram.eu

T: 3i8 402 211 · E: e-podate|na@prlbram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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Průměrný klient Adiktologické ambulance v Příbrami s problematikou hraní je muž mezi

30 až 40 lety s několikaletou hráčskou kariérou, zejména se jedná o technické hry nebo živé hry
(kasina) v menší míře pak sázkové hry. Ve většině případů spolu s problémem hraní je spojená

problematika vysokého zadlužení, a také psychické problémy. Při práci s rodinnými přís|ušnÍky

se potvrzuje fakt, že problém hráčství postihuje celou rodinu a další blízké osoby. Typické schéma
finančních ztrát a zadlužení u hráčů začíná ztrátou osobních finančních prostředků a úspor, následuje

ztráta rodinných financí a majetku, dále půjčky prostřednictvím bankovního i nebankovního sektoru

a s tím všÍm souvisejí psychické problémy, které mohou vést až k sebevraždě.

Kriminalita spojená s hazardem

Data o kriminalitě sekundárně související s hraním hazardních her nejsou evidována v žádném
statistickém přehledu orgánů vymáhajíci právo. Tento fakt potvrzuje i vedoucí obvodního odděleni
Příbram, Policie ČR, npor. Bc. Michal Volf, který uvádí, že gamblerství patři k patologickým jevům

ve společnosti, které je nezřídka spojeno s pácháním protiprávních jednání, ale žádné statistiky

v rámci města Příbram, které by spojovaly hazard s protiprávním jednáním neexistují. Fakt,
že hazardní hraní souvisí s pácháním trestných činů, potvrzuje i studie Patologičtí hráči v léčbě z roku
2017 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti), která uvádí, že patobgičtí hráči jsou velmi
často pachateli trestné činnosti. Této studie se zúčastnilo celkem 252 respondentů a téměř polovina

(43,3 %) uvedla, že se někdy dopustila krádeže. Dále respondenti uváděli, že se též dopustili podvodu

(29 %), zpronevěry (27 %), výroby nebo prodeje drog (24%) a také loupeže (8%).

Závěr

Hazardní hraní nevytváří žádný nový produkt, žádné hodnoty, přesto pohlcuje čas a peníze. Snaží
se prodat myšlenku rychlého zbohatnutí a jde ruku v ruce se snížením životní úrovně hráčů. Nedá

se předpokládat, že zákazem hazardu se problémy s ním spojené vyřeší, avšak každá intervence,
která má potencionál snížit negativní dopady hazardu, by měla být zvážena a sníženi obecné

dostupnosti hazardu takovou intervenci je. Domnívám se, že nejproblematičtější je povolit provoz

kasina, které může být na rozdíl od herny provozováno nonstop, herna musí být v době od 3:00 do 10:00

uzavřena.
je jasné, že v případě regulace hazardu, se sníží celkové příjmy z hazardu. Avšak mělo

by se zohlednit i morálni hledisko, zda město opravdu stojí o tyto příjmy, které plynou ze závislosti

na hazardních hrách a přináší s sebou všechny výše popsané negativní jevy.

Mgr. Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality

MĚSTO PŘÍBRAM — TyrŠova 108, 261 19 Přibraml
www.pribram.eu

T: 318 402 211 · E: e-podate|na@pribram.eu
ID datové schránky: 2ebbrqu · IČO: 00243132
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Zdroje:

výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017

Magdaléna o.p.s.
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

www.celníspráva.cz
vvww.mfcr.cz

www.drnespor.eu
vvww.drogy-info.cz
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018
ze dne 17. prosince 2018,

o regulaci provozováni hazardních her

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 17. prosince 2018 usnesením
č. 35/2018/ZM usneslo vydat na základě ustanoveni § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Předmět a cIl

Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatřeni k zabezpečeni veřejného pořádku při
provozováni hazardních her. Cílem vyhlášky je předcházeni negativním jevům spojených s hraním
těchto her, které mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšeni kriminality a dalších
patologických jevů. Dále pak ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně
nezralých osob před důsledky p|ynoucími z účasti na hazardních hrách.

ČI. 2

Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje místa na území města Příbram, na kterých mohou být
provozovány tyto hazardní hry:
a) bingo dle § 3 odst. 2 písm. d) a § 39 zákona o hazardních hrách,
b) technická hra dle § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 zákona o hazardních hrách,
C) živá hra dle § 3 odst. 2 písm. f) a § 57 zákona o hazardních hrách,
d) turnaj malého rozsahu dle § 3 odst. 2 písm. h) a § 64 zákona q hazardních hrách.

ČI. 3

Určení míst

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu uvedené v ČI. 2 této obecně závazné
vyhlášky lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

ČI. 4

Přechodné ustanoveni

Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu uvedené v ČI. 2 této obecně závazné
vyhlášky, jejichž provozováni bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné
vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v této obecně závazné vyhlášce nejdéle do doby
platnosti vydaného povoleni.

ČI. 5

Závěrečná ustanoveni

l) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány
výherní hrací přistroje, loterie a jiné podobné hry.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujickn po dni jejího
vyhlášení, který nastává dnem vyvěšeni na úřední desce Městského úřadu Příbram.

MĚSTO PŘÍBRAM
otisk úředního razítka

Ing. Jindřich Vařeka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.01.2019

Zpracoval: Odbor ekonomický

Sejmuto dne: 25.01.2019

Zveřejněno na internetových stránkách města: 09.01.2019-25.01.2019
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Město Příbram Příloha Č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2018

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2018
o regulaci provozování hazardních her

Místa, na kterých lze provozovat bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsahu:
Příbram IV, Březnická 43
Příbram lV, Aloise jiráska 264
Příbram V-Zdaboř, Brodská 601

V

Příbram VIl, Ležická 234
Příbram VIl, Bož. Němcové 249
Příbram VIl, Bož. Němcové 250
Příbram VIII, Čechovská 56
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a. 3)

Důvodová zpráva k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2018 ze dne 17.prosince 2018,
o regulaci provozováni hazardních her

Obecně závazná vyhláška je vydávána v souladu s § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Z důvodů omezeni negativních a patologických jevů souvisejĹcÍch s hraním loterii a jiných
podobných her, ochrany sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých
osob před důsledky pIynoucImi z účasti na těchto Ioteriich a jiných podobných hrách a
předcházeni záporných jevů s tím spojených, které ve svých důsledcích mohou vést k
narušováni veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů, byla
v zájmu sjednocení principů pro výběr míst, kde bude provozování loterii povolováno,
vytvořena, na základě usnesení vlády ze dne 15. října 2007 - č. 1150, ,,Pracovni skupina
prevence kriminality" jako poradní orgán Rady města Příbram, pro oblast regulace loterií a
jiných podobných her na území města Příbram.

Historický vývoj regulace hazardních her na území města Příbram započal spolu s účinnosti
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 (dále jen vyhlášky), kterou byl stanoven výchozí rozsah
59 mist, na kterých bylo možno provozovat výherní hrací přístroje.
Při tvorbě a úpravě výše uvedené vyhlášky se postupovalo systematicky s cílem snížit počet
trestných činů a přestupků páchaných na území města a zároveň zvýšit subjektivní pocit
bezpečí občanů žijÍcÍch v Příbrami, stejně jako jejich návštěvníků. V prvé řadě bylo cílem
vyhlášky odstranit výherní hrací přistroje (dále jen vhp) z blízkosti škol a školních zařízení,
z historického centra města a z okolí klidové zóny Hořejši Obora. V dalších fázích úprav této
vyhlášky a přílohy č. 1 byly zohledněny Pracovni skupinou prevence kriminality statistiky
kriminality v okolI jednotlivých adresních bodů, které byly v jednotlivých letech poskytnuty
Policii ČR a Městskou policii Příbram.
Snižováni počtu míst, kde jsou provozovány hazardní hry, je v souladu s Koncepcí prevence
kriminality města. Samozřejmě, že pouhé snižování počtu technických zařízeni v Příbrami
nezajistí větší bezpečnost občanů, ale může společně s dalšími preventivními opatřeními
v rámci každoročně zpracovávaného Městského programu prevence kriminality a pravidelné
společné pochůzkové činnosti hlídek Městské policie Příbram a Policie České republiky dále
přispívat ke snižování kriminality a na ní navazujÍcÍch doprovodných jevů.
Novelou zákona o loteriIch, provedenou zákonem č. 300/2011 Sb. bylo dosaženo účinnější
regulace loteriI. Do zákona bylo rozšířeno zákonné zmocněni obcí omezit na svém území
hazardní hry, loterie a jiné podobné hry, uvedené v novém znění § 2 písm. e), g), i), l), m) a
n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o bteriích.
Záměrem vyhlášek bylo, pomocí výše uvedených pravidel, dosaženi sniženi počtu mist, kde
bylo možné provozovat loterie, na ta, u nichž byla rizika negativních důsledků spojených
s účasti na loteriích snížená či lépe kontrolovatelná.
Ke zrušeni mist provozu hazardu dochází v případě, kdy hazard v místě již provozován není
(provozovatel si již žádost o pQvo|ení hazardních her nepodal). Obecně závaznou vyhláškou
je původní počet 21 míst snížen na 7 míst, na 14 rušených místech hazard již aktuálně
provozován není, jedná se o nenásilnou formu snižování hazardu.
Nový zákon 186/2016 Sb., o hazardních hrách, upravuje hazardní hry a jejich druhy,
podmínky jejich provozování, opatřeni pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů
v oblasti provozováni hazardních her s účinností od 01.01.2017. Zákon o hazardních hrách
řeší například vzhled provozovny, reklamu na hazardní hry, monitorování v herně a kasinu,
provozní dobu herny.
Z tohoto důvodu dochází k vytvořeni nové obecně závazné vyhlášky a přílohy Č.1, kde jsou
uvedena místa, na kterých lze provozovat bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého
rozsahu a současně splňuji podmínky nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
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Cílem naši obecně závazné vyhlášky není diskriminace provozovatelů, ale regulace nárůstu
hazardu. Regulace se opírá o racionální důvody a je nezbytná k dosaženi legitimního cíle,
který je město oprávněno sledovat.

výběr míst je díky stanoveným kritériím jednoznačně objektivně ospravedlnitelný, není
výrazem libovůle, a nepředstavuje tak porušeni principu rovnosti.

Zpracovala: Alena Kolingerová
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Město Příbram

g)
Obecně závazná vyhláška č. ../2019

MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška č. ../2019
ze dne ...................,

o zákazu provozování hazardních her

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne usnesením č. ..........
usneslo vydat na základě ustanoveni § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Předmět a cIl

Předmětem vyhlášky je regulace a stanoveni opatřeni k zabezpečení veřejného pořádku při provozováni
hazardních her. Cílem vyhlášky je předcházeni negativním jevům spojených s hraním těchto her, které
mohou vést k narušováni veřejného pořádku a ke zvýšeni kriminality a dalších patologických jevů. Dále pak
ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nezralých osob před důsledky plynouchni
z účasti na hazardních hrách.

ČI. 2

Zákaz provozováni

Na celém území města Příbram se zakazuje provozování:
a) binga dle § 3 odst. 2 písm. d) a § 39 zákona o hazardních hrách,
b) technické hry dle § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 zákona o hazardních hrách,
C) živé hry dle § 3 odst. 2 písm. f) a § 57 zákona o hazardních hrách,

ČI. 3

Přechodné ustanoveni

Bingo, technickou hru a živou hru uvedené v ČI. 2 této obecně závazné vyhlášky, povolené přede
dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby platnosti
vydaného povoleni.

" t14 _



Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. ../2019

ČI. 4

Závěrečná ustanoveni

l) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 ze dne
17. prosince 2018, o regulaci provozováni hazardních her.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujichn po dni jejího
vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbram.

MĚSTO PŘÍBRAM
otisk úředního razítka

Mgr. jan Konvalinka v. r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v. r.
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto dne"

Zpracoval: Odbor ekonomický

Zveřejněno na internetových stránkách města..

- AT—



hä> 5/

Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. /2019

MĚSTO PŘÍBRAM

Obecně závazná vyhláška č. /2019
ze dne ...................,

o regulaci provozováni hazardních her

Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne usnesením č.
usneslo vydat na základě ustanoveni § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,

tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČI. 1

Předmět a cIl

Předmětem vyhlášky je regulace a stanovení opatřeni k zabezpečení veřejného pořádku při
provozováni loterií a jiných podobných her. Cílem vyhlášky je předcházeni negativním jevům
spojených s hraním těchto her, které mohou vést k narušováni veřejného pořádku a ke zvýšeni
kriminality a dalších patologických jevů. Dále pak ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných
nebo duševně nezralých osob před důsledky plynoucími z účasti na loteriIch a jiných podobných
hrách.

ČI. 2

Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje místa na území města Příbram, na kterých mohou být
provozovány tyto hazardní hry:
a) bingo dle § 3 odst. 2 písm. d) a § 39 zákona o hazardních hrách,
b) technická hra dle § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 zákona o hazardních hrách,
C) živá hra dle § 3 odst. 2 písm. f) a § 57 zákona o hazardních hrách,

ČI. 3

Určeni mist

Bingo, technickou hru a živou hru uvedené v ČI. 2 této obecně závazné vyhlášky lze provozovat
pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
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Město Příbram Obecně závazná vyhláška č. /2019

ČI. 4

Přechodné ustanovení

Bingo, technickou hru a živou hru uvedené v ČI. 2 této obecně závazné vyhlášky, jejichž
provozování bylo povoleno přede dnem nabyti účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze
provozovat na místech neuvedených v této obecně závazné vyhlášce nejdéle do doby platnosti
vydaného povoleni.

ČI. 5

Závěrečná ustanoveni

l) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
4/2018 ze dne 17. prosince 2018, o regulaci provozováni hazardních her.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujichn po dni jejího
vyhlášeni, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbram.

MĚSTO PŘÍBRAM
otisk úředního razítka

Mgr. jan Konvalinka v.r.
starosta

Ing. Martin Buršík, MBA v.r.
1. mistostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne'

Zpracoval: odbor ekonomický

Sejmuto dne'

Zveřejněno na internetových stránkách města'
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Město Příbram Příloha Č.1 obecně závazné vyhlášky č. /2019

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. /2019
o regulaci provozování hazardních her

Místa, na kterých lze provozovat bingo, technickou hru a živou hru:
Příbram lV, Aloise jiráska 264
Příbram V-Zdaboř, Brodská 601
Příbram VIl, Žežická 234
Příbram VIl, Bož. Němcové 249
Příbram VIl, Bož. Němcové 250
Příbram VIII, Čechovská 56
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G)

Důvodová zpráva k obecně závazné vyhlášce č. ....... ze dne ,
o regulaci provozování hazardních her

Obecně závazná vyhláška je vydávána v souladu s § 10 písmeno a) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Z důvodů omezení negativních a patologických jevů souvisejících s hraním loterii a jiných
podobných her, ochrany sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých
osob před důsledky plynouchni z účasti na těchto loteriích a jiných podobných hrách a
předcházeni záporných jevů s tím spojených, které ve svých důsledcích mohou vést k
narušováni veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů, byla
v zájmu sjednocení principů pro výběr míst, kde bude provozování loterií povolováno,
vytvořena, na základě usnesení vlády ze dne 15. října 2007 - č. 1150, ,,Pracovní skupina
prevence kriminality" jako poradni orgán Rady města Příbram, pro oblast regulace loterii a
jiných podobných her na území města Příbram.

Historický vývoj regulace hazardních her na území města Příbram započal spolu s účinnosti
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 (dále jen vyhlášky), kterou byl stanoven výchozí rozsah
59 míst, na kterých bylo možno provozovat výherní hrací přístroje.
Při tvorbě a úpravě výše uvedené vyhlášky se postupovalo systematicky s cílem snížit počet
trestných činů a přestupků páchaných na území města a zároveň zvýšit subjektivní pocit
bezpečí občanů žijících v Příbrami, stejně jako jejich návštěvníků. V prvé řadě bylo cílem
vyhlášky odstranit výherní hrací přistroje (dále jen VHP) z blIzkosti škol a školních zařizení,
z historického centra města a z okolI klidové zóny Hořejší Obora. V dalších fázích úprav této
vyhlášky a přílohy č. 1 byly zohledněny Pracovní skupinou prevence kriminality statistiky
kriminality v okolí jednotlivých adresních bodů, které byly v jednotlivých letech poskytnuty
Policii ČR a Městskou policií Příbram.
Snižování počtu míst, kde jsou provozovány hazardní hry, je v souladu s Koncepci prevence
kriminality města. Samozřejmě, že pouhé snižování počtu technických zařízení v Příbrami
nezajisti větší bezpečnost občanů, ale může společně s dalšími preventivními opatřeními
v rámci každoročně zpracovávaného Městského programu prevence kriminality a pravidelné
společné pochůzkové činnosti hlídek Městské policie Příbram a Policie České republiky dále
přispívat ke snižování kriminality a na ni navazujících doprovodných jevů.
Novelou zákona o loteriích, provedenou zákonem č. 300/2011 Sb. bylo dosaženo účinnější
regulace loterii. Do zákona bylo rozšířeno zákonné zmocnění obci omezit na svém území
hazardní hry, loterie a jiné podobné hry, uvedené v novém znění § 2 písm. e), g), i), l), m) a
n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
Záměrem vyhlášek bylo, pomoci výše uvedených pravidel, dosaženi sníženi počtu mist, kde
bylo možné provozovat loterie, na ta, u nichž byla rizika negativních důsledků spojených
s účasti na loteriích snížená či lépe kontrolovatelná.
Ke zrušení mist provozu hazardu dochází v případě, kdy hazard v místě již provozován není
(provozovatel si již žádost o povoleni hazardních her nepodal). Obecně závaznou vyhláškou
je původní počet 7 míst snížen na 6 míst, na 1 rušeném místě hazard již aktuálně
provozován není, jedná se o nenásilnou formu snižování hazardu.
Nový zákon 186/2016 Sb., o hazardních hrách, upravuje hazardní hry a jejich druhy,
podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů
v oblasti provozováni hazardních her s účinností od 01.01.2017. Zákon o hazardních hrách
řeší například vzhled provozovny, reklamu na hazardní hry, monitorování v herně a kasinu,
provozní dobu herny.
Z tohoto důvodu dochází k vytvoření nové obecně závazné vyhlášky a prilohy c.1, kde jsou
uvedena místa, na kterých lze provozovat bingo, technickou hru a živou hru a současně
splňují podmínky nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
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Cílem naší obecně závazné vyhlášky není diskriminace provozovatelů, ale regulace nárůstu
hazardu. Regulace se opírá o racionální důvody a je nezbytná k dosažení legitimního cíle,
který je město oprávněno sledovat.

výběr mist je díky stanoveným kritériím jednoznačně objektivně ospravedlnitelný, není
výrazem libovůle, a nepředstavuje tak porušení principu rovnosti.

Zpracovala: Alena Kolingerová
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¥)
§ 3 [DZ]
Hazardní hra
(l) Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje,
a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

(2) Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:
a) loterii,
b) kursovou sázku,
c) totalizátorovou hru,
d) bingo,
e) technickou hru,
f) živou hru,
g) tombolu,
h) turnaj malého rozsahu.

Loterie
§18
(l) Loterii se rozumí číselná loterie, peněžitá loterie, věcná loterie a okamžitá loterie.
(2) Číselnou loterii se rozumí hazardní hra, u niž je výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, několika čísel,
kombinace čísel nebo číselného pořadí. U číselné loterie není předem určen počet sázejÍcÍch ani výše herní
jistiny a výhra se vypočítá podle počtu výherců nebo úhrnné výše sázek předem stanoveným podílem, nebo
se stanovi násobkem sázky podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosováni uhodl sázející
herním plánem určený počet tažených čísel.
(3) Peněžitou a věcnou loterií se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna vylosovánkn určitého losu. U
peněžité a věcné loterie je provozovatelem vydán určitý počet losů s pořadovými čísly. jsou-li losy rozděleny
do několika sérii, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle
pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do
slosování se zahrnou všechny vydané losy.
(4) Okamžitou loterii se rozumí hazardní hra, u níž je výhra podmíněna výherní kombinací po setření zakryté
části losu. U okamžité loterie se sázejici na vyznačené, a až do doby koupě zakryté, části losu bezprostředně
po jejím odkryti dozvi případnou výhru.

Kursová sázka
§ 27 [DZ]
(l) Kursová sázka je hazardní hra, u niž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti.
(2) Sázkovou přňežitosti se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti.
(3) výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (dále jen "kurs"), ve kterém byla sázka přijata, a výši
sázky.
§ 28 [DZ]

Živá kursová sázka
(l) Živá kursová sázka je druh kursové sázky, na kterou jsou sázky přijímány v průběhu konání sázkové
přiležitosti.
(2) sázkový tiket živé kursové sázky musí obsahovat přesný časový údaj o přijetí sázky na sázkovou
příležitost.
(3) Provozovatel o každé sázkové příležitosti, na kterou přijal živou kursovou sázku, pořídí datový záznam se
současným záznamem přesného času. Provozovatel je povinen uchovávat tento záznam po dobu 1 roku.

Totalizátorová hra
§ 32 [DZ]
(l) Totalizátorová hra je hazardní hra, u niž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti.
(2) Sázkovou při|ežitosti se rozumí zejména sportovní výsledek nebo událost veřejné pozornosti.
(3) výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši sázek a předem stanovenému podIlu výher.

BINGO
§ 39 [DZ]
(l) Bingo je hazardní hra, u niž je výhra podmíněna dosažením předem stanoveného vzorce na
sázkovém tiketu, který sázejIcI vyplní na základě postupného losování čísel, a při niž není předem
určen počet sázejIcIch ani výše herni jistiny.
(2) Bingo lze provozovat pouze v herním prostoru.
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(3) Provozovatel je povinen určit v herním plánu vzorec, který má být na sázkovém tiketu vytvořen k
dosažení výhry.
(4) Každý sázkový tiket musí mít odlišné uspořádáni čísel.
(5) Sázkové tikety lze prodávat pouze v pokladně kasina.

TECHNICKÁ HRA
§ 42 [DZ]
Druhy technických her
(I) Technická hra je hazardní hra provozovaná prostřednictvím technického zařízení přímo
obsluhovaného sázejIcIm. Technickou hrou se rozumí zejména válcová hra, elektromechanická ruleta
a elektromechanické kostky.
(2) Technickou hru lze provozovat pouze v herním prostoru.
(3) Technické zařízeni je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, elektromechanické,
elektronické nebo jiné podobné technické zařIzení přímo obsluhované sázejícím.
(4) Technickým zařízením se rozumí též zařizení, které tvoří spolu se serverem funkčně nedělitelný
celek s předem určitelným počtem koncových zařízení přímo obsluhovaných sázejIcIm, kdy při
odpojení od serveru není koncové zařízení funkční a nelze jej použit samostatně.
(5) Server podle odstavce 4 se musí nacházet na území členského státu Evropské unie nebo státu,
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
(6) Koncovým zařízením se pro účely technické hry, jakož i pro práva a povinnosti s ni souvĹsejÍcÍ,
rozumí též technické zařízeni podle odstavce 3.
(7) Pro účely provozování technické hry jako internetové hry se technickým zařízením rozumí server, k
němuž se jed notliví sázející připojuji kdykoliv prostřednictvím internetu nezávislým zařízením, které
netvoři se serverem nedělitelný celek.

ŽIVÁ HRA
§ 57 [DZ]
Druhy živé hry
(l) Při živé hře sázejici hraji proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů, aniž by byl
předem určen počet sázejících a výše sázky do jedné hry.
(2) Živou hrou se rozum" zejména ruleta, karetn' hra, a to " provozovaná formou turňaje, a hra v kostky
(3) Ž"vou hru lze provozovat pouze v hern"m prostoru.

TOMBOLA
§ 61 [DZ]
(l) Tombola je hazardní hra, u niž se výhry rozděluji na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze
prodané sázkové tikety.
(2) Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosovánL
(3) Ustanovení § 6, § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 písm. b) a e), § 7 odst. 3, § 8, 10, 62, 63 a § 105 až 108 se
nepoužiji na tombolu s herni jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč.

TURNAJ MALÉHO ROZSAHU
§ 64 [DZ]
(l) Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků
hazardní hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hazardní hry do jednoho turnaje
nesmí převýšit 500 kč za 24 hodin.
(2) Turnaje malého rozsahu se účastni nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry.
(3) U turnaje malého rozsahu nesmí provozovatel vyplatit na výhrách vÍce než 95 % z úhrnné výše
všech vkladů.
(4) Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončeni
jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého
jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu
malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let.
(5) Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode
obce, které byl turnaj ohlášen.

turnaje vyhotovení zápisu s uvedením
seznamu účastníků hazardní hry včetně
vyplacených výher za pořadí v turnaji

dne skončeni turnaje obecnímu úřadu
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Kontroly v oblasti hazardních her za období 1.1.2018 - 31.12.2018

. W Kvízomaty IVT, VHP, Platební prostředky v Platební prostředky v. Počet Pocet Nelegální herny (všechny LLS,,EMR
. KČ eur a jiných měnách

Dislokae

. , .konuol. .-, -,mporuŠení - _ typy) '" ' '" '- "' . " "., t +n ' ,
CÚ pro Hl. město Prahu 76 66 47 144 117 757003 60 EUR l 20 USD

cú pro jihočeský kraj 72 50 25 112 7 24335 O

cil pro jihomoravský kraj 53 43 38 199 17 96587 O

CÚ pro Karlovarský kraj 114 47 27 118 O 692159 4685 EUR

CÚ pro Kraj Vysočina 81 62 34 117 25 57742 O

CÚ pro Královéhradecký kraj 69 33 17 71 6 10470 O

CÚ pro Liberecký k'aj 75 59 20 62 19 99870 O

CÚ pro Moravskoslezský kraj 96 52 33 117 8 79920 O

CÚ pro Olomoucký kraj 129 56 IS 90 11 78780 O

CÚ pro pardubický kraj 90 61 26 59 5 96809 O

cú pro plzeňský kraj 185 109 24 126 4 114167 O

e
K

cil pro Ústecký kraj 206 117 34 122 8 107133 O

cú pro zlínský kraj 98 57 52 Ill 4 18540 o

Celkem 1462 876 423 1549 248 2 335 404 4745 EUR l 20 USD
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lac:ĺ ;ít_i· ". ) Hazardní hraní v České republice v roce 2017
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Regionálni rozloženi technických her podle okresů, v přepočtu na 10 tis. obyvatel
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komerční příloha TÉMA
d4

pátek 29. března 2019 15

Černé herny na vzestupu.
Celníci dělají, co mohou, ale mají omezenou kapacitu.

4¢
r

Celní správa ČR,
která převzala

aktivní dozorovou
činnost nad legálním
hazardním byznysem

i nelegálními
hernami odhaluje
černé provozy jak
na běžícím pásu.

Sklady se zabavenými
' kvízomaty či

nepovolenými
automaty praskají

ve švech. Přesto
černé herny vznikají

dál.Vyplatí se to.

Na pět stovek černých
heren odhalili celníci jen
v loňském roce. Na další
desítky černých provozů
upozorňují provozovatelé
legálních heren a kasin.
Na řadě mist, kde zasáhnou
celníci a odvezou ilegální
přístroje se provoz obnoví
do 48 hodin.
nCěkúCi odvádějí opravdu
dobrou práci. Ale samozřej-
mě mají své technické ii-
Inity: Černý hazard se tady
rozrůstá už řadu let, ale byl
donedávna spíše okrajovou
záležitostí. V okamžiku,
kdy stát zpřísnil podmín-
ky legálnímu podnikáni,
zavedl povinnou registraci
hráčů a další omezení při
samotné hře, tak se cel-

kem významná část hráčů
začala rozhlížet po něčem
jiném. A kvízomaty začaly
mít zlaté dno," říká před-
seda České komory loter-
ního průmyslu Stanislav
Brunclík.
ČERNÝ HAZARD GENERU-
JE ZA MINIMÁLNÍ NÁKLA- -
DV OBROVSKÉ PENÍZE
Popularita provozování
kvízomatů i př'es.veškerá
rizika plynoucí z porušení

zákona je celkem pocho-
pitelná. Jde o naprosto ne-
kontrolovatelné prostředí,
kam stát nedosáhne pro
daně a represívní složky
hrozí zásahem jen s ome-
ženou pravděpodobností.
Provozovatel malé kvízo-
matové herny si během
pár týdnů může vydělat
na zbytek Života.
.Žádná přesná Čísla nejsou.
to říkam otevřeně. Ale

na mnoha místech po re-
publice naŠi legální pro-
vozovatelé sledují zájem
hráčů a sem tarn se nějaká
informace uvolní. Vime,
že kvizomat je schopný
vygenerovat za měsíc zisk
v řádu stovek tisíc korun.
Dnes ve státním rozpočtu
clýbí tři miliardy z hazard-
ni daně. I odborníci na zá-
vislosti tvrdi. že hrát se
nepřestalo. Kdyby polovina

částky z nevybraných daní
skončila u kvízomatů, tak
se bavíme o miliardě a půl
za rok. Zní to blbě, ale to
už se Čemou hernu vyplatí
risknout", pokračuje Stani-
slav Brunclík z ČKLP.
stát je navíc schopný za-
sahovat proti čemýr!l her-
nám. které jsou vldltelné
a nebojí se vj'lepit i rekla-
mu, kdy lákají na možnost
kouření, drinky zdarma
a neomezené hraní bez re-
gistrace. Dnes už se ale pro-
voz rozšiřuje i na adřěsY
které na první pohled ni-
koho netrknou. Hráči jsou
zvarů pomocí SMS na kon-
krétní hodinu a pouští se
jen nprOvěřené" tváře.
neE|ce SE KVÍZOMATŮM
ĎÄKJ PŘI .NULOVÉ TOLE-
RANCI"
Nástupu černému hazardu
paradoxně pmáhají sami
politici v jednotlivých
městech a obcích. jakmile
si zvolí cestu takzvané zá-
kazové vyhlášky a vyhlásí
nulovou toleranci hazardu,
je to signál pro provozova-
tele kvízomatů, Že přišel
jejich čas.
Jed' to vypadá, Že nulo-
vdu toleranci schválí v Os-
travě. Myslíme, že jedna
z dodavatelských fabrik
na kvízomaty je právě
někde na severu u hranic
s Polskem. Tak to nebudou
mít daleko. Ostrava se prý
inspimvaja v Brně. Škoda,
Že se tam politici, mimo-

. chodem i z tradičních li-
berálních stran, nezajeli
podívat. Tam mají celníci"
Eráce vždycky ďQst." dopi-
nuje Brunclík z CKLP.
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Hazard je v pohodě. Pozor bychom si měli dát
na politiky, co nám chtějí diktovat způsob života.

Hazardní hry
považuje za zábavu

a tvrdí, že nulová
tolerance hazardu

je podvod na lidech.
Blikající automat prý

nepředstavuje pro
normálního člověka

žádnou hrozbu
a jestli by společnost
měla před hazardem

někoho tvrdě chránit,
tak děti. To se neděje,
říká předseda spolku

Česká komora
loterního průmyslu
Stanislav Brunclík.

hospodě a herny na ka-
ždém rohu, to je úplně
v pořádku. Ale nulové tole-
rance, nesmyslná nařízení
úředníků nad rámec záko-
na, která skutečně likvidu-
jí kamenné provozovny,
mimochodem jediná mís-
ta, kde je ten ošklivý ha-
zard,Rod kontrolou, to už
v poradku není. Skutečný
hazard je kvůli tomu dnes
na mnoha místech daleko
dostupnější a volnější. než
byl kdy dříve. Uvedu to
na příkladu kouření. Proti-
kuřácký zákon měl v prvé
řadě snížit konzumaci cige
ret. Poslední čísla ukazují.
že dochází k opačnému
eféktu. nMOůdří" se diví, ale
není to složitá matematika.
Komplexní zákaz kouření
vyhnal kuřáky z hospod
ven. No a když už jste vstal
od stolu, tak přeci nedáte
pár rychlých šluků. Dáte
si raději dvě cigárka, navíc
se na vzduchu kouří tak
dobře. A jako bonus chodí
kolem kuřáků se sklenka-
mi alkoholu děti a vidí tu
dobrou náladu. jako kluk
bych to chtěl přirozeně za-
žít taky. A s hazardem je to
Nobné, jen to má trochu
jíny odstín.

Mluvíte o čemýdi hernách?
Samozřejmě, ale nejen
o nich. černým hernám
se daří hlavně v místech,
kde platí takzvaná nulová
tolerance. Někde je to zcela
viätelná provozovna, jinde
se pouští jen prověření hrá-
či takzvaně za plentu. Frčí
kvízomaty, které si už dnes
ani nehrají na vědomostní
stroje. Už se ani nedováže-
jí. ale běžně montují u nás.
Nějaká výhernost? Ochran-
né prvky pro rizikové hrá-
če? Ani náhodou. Okopí-
rované nejpopulárnější
hry s neomezenou sázkou,
možností dát si u toho ci-
garetku a sem tam ještě
skleničku ¥átiš. K tomu
samozřejmé ohromný ná-
stup on-line casin, kde si
na nějakou identitu zahra-
je úplně každý včetně dětí
A stát si tleská, jak zatočil
s hazardem. Pouze se zaví-
rají viditelné provo4 s ne-
přetržitým kamerovým 'y'"
témem a řadou prvku proti
rizikovému hraní. Takže
hráče stát a samospráva
ve velkém vyhánějí jinam.
je to postavené na hlavu,
ale nikdo to nechce slyšet.

Počkqjte. Přeci nechcee řid,
že stát, mém a obce měly
nechat hazardu volné mec

t

Jak je na tom hazard rok
od účinnosti nového zákona?
Hazard je na tom přesně
podle toho, jak ho mají
lidi rádi a jak j"j vyhledá-
vají. Tedy dobře. Hazard
je součástí všech společ-
ností od nepaměti a žád-
ný zákon, žádné nařízení'
na tom nic nezmění Lidé
si svůj hazard najdou. jiná
věcje. jak jsou na tom ti,
kteří nabízejí tento druh
zábavy legálně. tedy podle
zákonný€h pravidel. Těm
se daří mnohem hůře než
hazardu.

jak to myslíte?
Hazard je druh zábavy či
vzrušení, který má urči-
tá skupina lidí v oblibě.
A budou ho mít v oblibě
vždycky. Takže si ho najdou
kdekoli v jakékoli podobě-
Tenhle hazard se bude mít
dobře. i kdyby ho zakáza-
ly všechr!y vlády světa. To
by se mel mimochodem
asi nejlíp. Zakázané ovoce
fúnguje bezpečně. U nás
se slovo hazard smrsklo
na blikající automat. To je
ale pohled několika politi-
kij a aktivistů, kteří si ne-
umí najít jiné téma. Takže
máme bojovníky proti ha-
zardu. kteří ve skutečnosti
pouze likvidují určitou fý-
zickou část tohoto odvětví.
Asi se jim podaří vytlačit
z trhu ještě I?ár legálních
provozovatelu, ale hazard
to neohrozí.

Smýslm zákona přeci bylo
snížit dostúpnost hazardu?
Ano. Tak se to říká. A to
se samozřejmě nepovedlo.
Abychom si rozuměli. že
neisou automaty v každé

a bylo W to všechno báječňé? nějších na světě a ty směšné
Nechci. V žádném Příl?adě. nulové tolerance opravdu
Realita byla taková, ze se neřeší vůbec nic. Kolem
muselo zasáhnout. A ra- každého politika, který
zantnČ. o tom nemůže být se bije v prsa, jak zatočil
vůbec sporu. Upřímně, ten- s hazardem projdou denně
hle průmysl si za současné desítky dětí, které si ha-
křižácké tažení může i tak zard nosí v kapse ve svém
trochu sám. Dávno před chytrém telefonu. Vždyť

0
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tíin, než se toho chopili
aktivista a jednoduchý po-
Iitik měl dát nohu z plynu.
Ale je to byznys, který dříve
generoval opravdu snadné
a opravdu skvělé zisky. Ni-
komu se brzdit nechtělo.
Ale to. co vidíme dnes je
opačný. extrém. který pou-
ze otáčí trend hraní. Ha-
zard to nepotírá. Na tom
twám.

DĚTI MAJÍ HAZARD
V KAPSE, ALE TO POLľŕl-
KYNEZAJÍMÁ

Tak co W podle vás meli tedy
politici dělat?
Na komunální úrovni ideál-
ně nic. Márne nový zákon,
kterÝ le ledním z neiMís-

je to úplný výsměch. Pan
politik se přes média po-
chválí, jak drží nulovou to-
leranci hazardu a vedle něj
se postaví děcko a během
pár vteřin vyjede stovky
slotových (otáčející se vál-
ce) her pix) mimina, školní
děti i teenagey. A k tomu
jim do běžných aplikací
každou chvilku výběhne
reklama na skutečné on-
-line casino. Jenže to bojov-
níky s hazardem nezajímá,
protože s tím nic neudělají
a nemůžou se postavit před
barák, kde dříve byla her-
na a teď je tam cukrárna,
aby je vyfotili do novin.
Na samostatnou kapitolu
by bylo, jak dlouho tam ty
cukrárnv vvdrží.

Ministerstvojinancísi ale po-
chvaluje, že klesá počet p'o-
vozoven a zakonjiinguje...
V tomto smyslu zákon
fúnguje. Ale s dostu]?ností
hazardu to má společného
pramálo. Nicméně ano,
nechme zákon fúngovat,
ale nechme žít také legální
provozovateie. Ten musel
investovat poměrně dost
peněZ, aby literu zákona
naplnil. Ovšem nad rámec
toho, co nařizuje zákon při-
jdou úředníci, kteří musí
zřejmě vykazovat nějakou
činnost a nařídí od stolu
legálnímu provozovateli
další sérii opatření, která
sice v zákoně nenajdete,
ale koho to zajímá?

Co máte přesně na mysli?
Teď je asi nejviditelnější
yyhlaška o počtu personálu
pro obsluhu takzvané živé
hry, tedy především Mety.
Zákon provozovateli naři-
zuje, že v casinu musí zajíš"
tit po celou dobu provozu
živou hru na minimálně
třech stolech, zjednoduše-
ně řečeno. Úředník si to
vyložil tak, že u každého
stolu rúleý musí stát v ka-
ždý okamžik jeden křupl-
ér. I když v casinu není ani
noha. Dnes je to tak, že
na kontrolu přijdou do ca-
sina celníci v deset dopoled-
ne. Pochopitelně tam prak-
ticky nikdo není a u rulety
už vůbec ne. Ale musí tam
stát krupiéři. Když ne. do-
stane provozovatel pokutu.
Hurá, držíme hazard pod
kontrolou. A've škole si
mezi tím kluci na r%istra-
cl plnoletého bratra jedno
z nich založí svoji malou
sázkovou kancelář a přes
mobil jedou živé sázky
na sport. Co k tomu dodat.

To se qpravdu däS?
Samozřejmě. Vždyť je to
tak jednoduché. Navíc
živé sázky, to je přeci po-
řádná jízda, Kam se hrabe
automat. Dělali jsme před
časem projekt s naším bý-
valým badmintonovým re-
prezentantem Petrem Kou-
kalem, který se jmenoval
Nesázej. na výsledek - tvoř
ho. Objižděli jsme v rámci
pilotního P!'%!amu základ-
ní školy v jizmch Čechách.
šáni jsem byl překvapení,
když Petr vyprávěl, jak je
badminton oblíbený právě
v živých sázkách. Je to to-
tiž rychlá hra, kde se rychle
mění výsledek. Navíc se dá
sázet na to kolikrát ve vý-
měně přelítne míČek sítku
a spoustu další detailů.

poKačwání na claW straně
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/3ZAKÁZANÍ
OVOCE
HAZARDU

Proč se politici, aktivisté a bojovníci proti hazardu pletou. Stát balancuje na hraně
svobodného podnikání. Nařizuje kasinům počty krupiérů. u každého stolu takzvané živé hry,

tedy u každého karetního stolu, rulety či jiné živé hry má podle státních úředníků
Ministerstva financí stát po celou provozní dobu školený zaměstnanec kasina.

Je to likvidační tvrdí provozovatelé kasin.
Nový zákon o hazardních
hrách, který v plné síle
vstoupil v platnost začát-
kem loňského roku zá-
sadním způsobem zpřís-
nil poµýnky podnikání
v legalnim hazardním
byznysu. Zákonodárci
odhlasovali i na první
pohled nenápadnou for-
mulaci, že kasino musí
umožnit hru minimálně
u tří stolů živé hly: Zá-
kon přitom výslovne ne-
nařizuje, že u stolu musí
být krupiér nepřetržitě.
Úrednící Ministerstva fi-
nancí si to však výložili
po svém. Požaduji, aby
krupiér stál u. každého
stolu živé hry, a to v pod-
statě nonstop. Ikdyž kasi-
no zeje prázdnotou. Celní
správa, která kontroluje
provozovny hazardních
her už začala za porušení
nařízení rozdávat pokuty.

Můžeme si myslet o ha-
zardních hrách cokoli.
Ale tohle je naprosto ab-
surdní. Princip, aby stát
nad rámec zákona nail-

zoval soukromému sub-
jektu. kolik, kdX a kde
má postavit zaměstnan-
ců, staví soukromé pod-
nikání úplně na hlavu.
a ještě ten samý stát
natahuje ruku a chce
po podnikateli stále větší
daně. Docílí akorát toho,
že za chvilku nebude v le-
gálním byzn.ysu od koho
vybírat, lidi budou
hrát v černých hernách
nebo na zahraničních
serverech a pak asi bu-
deme všichni spokojeni.
jak jsme s tím hazardem
zatočili." komentuje na-
řízení o počtu krupiérů
předseda České komory
lotemího průmyslu při
HosRodářské komoře CR
Stanislav Brunclík.
Yýkonný sekretář Aso-
ciace kasin Vladimír Ei-
chinger k tomu dodává,
že podobným způsobem
by mohl stát nutit napři-
klad hypermarkety, aby
měly neustále obsazené
všechny pokladny bez
ohledu na to, kolik chce
platit zákazníků.

nZalněstnávat zbyteč- 'mho dozoru nad loterie-
ně krupiéry by pro ,,, mi a sázkoyým.i hrami,
velké firmy zna- " rovněž bývaly zamést-
menalo vyho- nanec Ministerstva
dít i stovky financí jan Řehola.
milionů Cílem bylo zabrá-
korun nit vzniku tak-
ročně. zvaných Jcva-
což si zikasin", které
nemo- sice mají záko-
hou do- nem nařízené
volit. minimálně tři
Navíc stoly živé hry.
na trhu ale hlavní čin-
práce ností je pro-
tolik voz automatů.
vyško- Opatření se
leného ovsem do znač-
personá- né míry minulo
lu není," účinkem, a na-
upozorňuje opak ekonomicky
Eichinger. ohrožuje chod vel-

kých kasin.
Podle dostupných
informací se resort Podle zástupců hazardní-
financí řídí odborným ha- ho průmyslu jsou to prá-
stanoviskem bývalé za- zard- vě nařízení a stanoviska
městna'!kyně odboru pro nich her, který by se ministerských úředníků,
hazardni h!y Petry Razím měl mimo jiné zabývat která v mnoha případech
Ďurovičově. Ta po reorga- vzájemnou komunikací rozšiřují záměr zákona
nizaci odboru přešla loni soukromého sektoru se · a stojí za propadem vy"
na podzim do soukromé- státní správou. V jeho nosů z hazardní" daně
ho Institutu pro regulaci čele stoji bývalý šéf stát- za loňský rok.
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PhDr. Ivan Douda: Problematika dostupnosti hazardních
her je zpolitizovaná. A to je vždycky špatně.

I

Vždycky, když se
politik přehnaně

pustí do ,,boje"
za lepší svět, ať už

šlo o drogy, alkohol
nebo ted'v poslední

době hazard,
jsem na pozoru.

Pravděpodobnost, že
ve finále napáchá více
než škody, než užitku

je vysoká. V oblasti
takzvané regulace

hazardu jsme už
na hraně.

U každé lidské činnosti, kte-
rá s sebou nese riziko vzni--
ku závislostí je třeba umět
pojmenovat problém a té-
prve potom hledat výcho-
diska. V řadě případů spoje"
ných s takzvaným! herními
automaty je do cela celé
problematiky stavěn argu-
ment, že jich je moc a tím

- vzniká daleko větší riziko
vzniku závislostí Není to
tak docela pravda.
Riziko vzniku závislosti
je z odborného pohledu
a dlouhodobých výzkumů
v podstatě konstantní To
znamená, že počet riziko-
vých jedinců, kteří mají
sklony podlehnout některé
z mnoha druhů závislostí
není jednoduše ovlivni-
telný obecně šíří nabídky.
Jakkoli samozřejmě musí
nutně být nabídka někte-
rých rizikových jevů regu-
lována. O tom není sporu.
Ale nesmí se to přehnat.
Represe, a regulace formou

' omezujících vyhlášek či zá-
l kazů jednoznačně represí
s je, má jen velmi omezený

dopad na problematického
jedince. V drtivé většině pří-
padů jde pouze o přechod
k jinému druhu závislosti,

"^ nebo si svoji touhu, v tom-
to případě po hraní. nalez-
ne někde jinde. Zvolí jinou
formu vášně, či se přesune
do prostředí ileµlnlho, což
je nejhorší možný scénář.
V současné době je ještě
dobré zmínit nástup mo-
derních technologií a in-
ternetu. Před odbornou
veřejností se otevírá zcela
nový virtuální svět. kde
jsou však veškeré druhy
závislostí více než reálné.
Dost možná budou mňo-
hem závažnější než kamen-
né provozovny s automaty:
kde je pořizován kamerový
záznam a pořád jde o mís-
to, kde se dá i weventivně

pracovat Ve Srovnání s reál-
ným kamenným provozem
loterií a dalších .Eodobných
her, které se daji regulovat
například časovou dostup
ností. určitým osobním
vlivem y¥školené obsluhy.
prostředím. ve kterém se
osobně nacházíte a také
často ještě manipulací s re-
álný1!li fýzickými penězi,
je svet on-line pro vnitřní
pcit hráče zcela anonym-
m. Je to jen mezi hrácem
a elektronikou. Také ne-
utrácíte .reálné" peníze,
ale převádíte elektronické
čás!ky z konta, což má také
zřejmý psychologický úči-
nek. že takzvaně nedáváte
jyúze z ruky. Obecně se dá
nci. že on-line svět má pro
senzitivní jedince v popula-
ci rizikový prvek závislosti
sám o sobe. V případě lote-
rií a podobných her se dá
s vysokou pravděpo!!obnos-
tí očekávat. že běžný sázkař
navyklý na kamenný pro-
voz bude v on-line prostkdí
sázet a hrát častěji. a márň
takový nepříjemný pocit,
že politici tento trend vý-
znamně urychlují.
Je zcela jasné, a budu se
opakovat, že společnost
musí určité věci regulovat.
Je však třeba to dělat velmi
uvážlivě a se všemi možný-
mi scénáři, i těmi negativ-
ními, které může jakákoli
regulace přinést V případě
hracích automatů nejde ani
tak-o jejich fýzi"ký počet
v dané lokalitě, ale spíše
o PS!Čet míst, kde se může
hráč s těmito přístroji po-
tkat. Záleží také na prostře-
dí, v iakém se stroie nachá-

zí. Regulace je tedy v tomto
smyslu z mého odborného
hlediska soubor několika
proměnných, které je třeba
ve spolupráci s odbornými

lékaři. politiky, ale i prů-
mysiem samotným rozum-
ne řešit. Konstatování, že je
něčeho moc, bez hlubších
analýz, a výsledkem je bez-

hlavé zakazování, nikam
nevede.
Autor má 40 let praxe v oboru
závisbstí, spoluzakladatel sítě

center Drqp-in.

Hazard je v pohodě. Pozor bychom si měli dát
na politiky, co nám chtějí diktovat způsob života.

dokončení z předchozí strany

Vsadit můžete kolik chcete
prakticky v každé vteřině.
Paráda. Ale hlavně, že v ka-
menném-casinu budou stát
krupiéři u kaŽdého stolu...

VYŠŠĹDANĚ?
ZASE JENOM POUTTKA

Hodně se ted'mluví o vyšším
zdanění hazardu. Asi nebu-
dete pro?
Pokud budu mluvit za tech-
nické hry. tedy za ty pro-
klínané automaty, tak to je
mimo realitu. To je oprav-
du čistě politické prohlá-
šení. protože je jistota. že
to novináři budou dokola
omílat. A omílají. Realita je
taková, že loni vybral stát
na technických hrách o tři
Iniliard¥.méně. A pokud
budou uredníci minister-
stva financí a politici tlaČit
dále na pilu, tak se nemu-
sí vybrat nic. Zajímavé je,
že nevidíme pokles počtu
léčených gamblerů. Ze by
nějaká chybka v systému?

Neříkejte, že by hazardní
Ĺ?růmysl nezvládl trochu vyš-
ší daně. VŽdyť se v něm točí
stovkv mi7iard.

Část hazardního trhu
asi ano. Část ne. Propad
na dani z technických her
je realita. Dalším zvýšením
daně docílíte přesně opač-
ného efektu. Zlikvidujete
ještě více legálních provo-
zovatelů. ýběr daní bude
ještě menši, státní rozpo-
Čet chudší a provozovatelé
černého hazardu bohatší.
Počet závislých hráčů ne-
měnný. Idylka.

Jak víte, že počet závislých
na hazardu neklesá?
Protože by organizace do-
tované státem na boj proti
závislostem neměly z čeho
žít. Jsem si jistý, že kliente-
la psychiatrických léčeben
nezklame. Ale abych to
nezlehčoval. Případy, kdy
rodina přijde o střechu nad
hlavou kvůli nezodpověd-
nému hraní jsou tragické
a tady by měl stát a různé
organice placené z těch
hazardních umět podat
pomocnou ruku. Ale měli
bychom také narovinu ří-
kat, že za to nemůže blika-
jící bedna s pár drátkama.
Byl jsem svědkem krátké
slovní výměny jednoho
pc!pu]ámího takzvaně vj/;
léčeného gamblera, ktew

zasvěceně popisoval. jak
'spadl do spárů toho krve-
žiznivého hazardu a letité-
ho odborníka na závislosti
pana doktora Doudy. Ten
si litanii na ukrutné auto-
maty v klidu vyslechl a pak
na adresu hrdiny prohlásil:
nTO jsem slyšel mockrát. vy
jste ale do toho nespadl, ani
vás to tam nevtáhlo. Vy jste
prostě hrál a ztratil jste
nad tím kontrolu." Bedna
za to opravdu nemůže. Ano
nemá na každém rohu,
ale je to jenom jednoduchý
stroj.

jaká je teay budoucnost ha-
zardu u nas?
Skvělá, jako všude jinde.
Akorát, ze za našimi hrani-
cemi je přístup k hazardu
nikoli poliúcko-mediální,
ale realistický. Má svoje
životaschopná pravidla
a přináší zábavu, .peníze
do rozpočtů a take přiro-
zená rizika. µy, ale budou
vždycky. Lidi si své riziko
najdou za každou cenu.
U nás to teďvypadá na po-
měrně razantní útlum ka-
menných provozoven, kde
je hazard paradoxně pod té
měř absolutní nepřetržitou
kontrolQu státu.
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