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HAZARDNÍ HRANÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
V ROCE 2014 
Toto číslo obsahuje souhrn první výroční zprávy o hazardním hraní v ČR, 
která navazuje na souhrnnou analýzu s názvem Hazardní hraní v ČR a jeho 
dopady, jež vyšla v roce 2014. Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR 
v roce 2014 zpracovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy 
a závislosti (NMS) předkládá informace o regulaci hazardního hraní 
a politice v této oblasti, analýzu trhu s hazardními hrami, trendy 
v prevalenci hazardního hraní a problémového hráčství v české populaci 
a informace o sociálních souvislostech hazardního hraní a kriminalitě. 
Rovněž se věnuje problematice prevence a léčby.
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Souhrn aktuální situace
 V roce 2014 vláda ČR integrovala politiky legálních 
a nelegálních drog i hazardního hraní a rozšířila v tomto 
smyslu mandát Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky (RVKPP). Oblast hazardního hraní byla nově 
zahrnuta do revidované Národní strategie protidrogové 
politiky na období 2010–2018 a byl zpracován vůbec 
první akční plán pro tuto oblast.

 Připravovaný zákon o hazardních hrách, který má nabýt 
účinnosti od roku 2017, otevírá trh zahraničním 
provozovatelům, zpřísňuje regulaci provozování hazard-
ních her a umožňuje provozování většiny typů her na 
internetu. Změnou zákona o regulaci reklamy má dojít 
rovněž ke zpřísnění pravidel pro reklamu na hazardní hry.

 Již od roku 2016 by mělo prostřednictvím novely 
loterijního zákona dojít ke zvýšení zdanění hazardních her 
(zejména elektronických herních zařízení, EHZ). Od roku 

2017 by měl platit nový zákon o dani z hazardních her, 
který stanovuje tři sazby zdanění hazardních her 
a zdanění ještě zvyšuje.

 Míra regulace na obecní úrovni stále roste, přibývá
obecně závazných vyhlášek (OZV) regulujících hazardní 
hraní, zejména těch úplně zakazujících EHZ na území 
obce.

 V roce 2014 bylo vsazeno 138,1 mld. Kč, vyplaceno 
106,7 mld. Kč a příjmy provozovatelů ze hry dosáhly 
31,4 mld. Kč. Celkové příjmy provozovatelů hazardních 
her vzrostly meziročně téměř o 10 %, příjmy z interneto-
vých kurzových sázek vzrostly meziročně dokonce o 34 %.

 Téměř dvě třetiny z celkových příjmů provozovatelů 
z hazardních her tvoří příjmy z EHZ, podíl příjmů z interne-
tových kurzových sázek se aktuálně rychle zvyšuje.

foto: pixabay.com
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 Podle populačních šetření se až 440 tis. osob nachází 
v riziku vzniku problémového hráčství, z toho až 150 tis. 
v pásmu vysokého rizika; na základě výzkumu mezi lékaři 
se odhaduje počet osob, které by mohly být patologický-
mi hráči, až na 110 tis. V nejvyšším riziku jsou hráči na 
EHZ, hráči on-line her a účastníci kurzových sázek.

 Prevence problémů spojených s hazardním hraním je 
nedostatečná, v ČR neexistuje žádný národní preventivní 
program cílený na hazardní a problémové hráče, primárně 
preventivní programy zaměřené na děti a mládež jsou 

 vzácné, preventivní a informační kampaně se nerealizují.

 Léčebných a poradenských zařízení, která lze považovat 
za specializovaná na poskytování služeb problémovým 
hráčům, je v ČR 10–20.

 Pro podporu preventivních opatření a zvýšení míry 
informovanosti v oblasti hazardního hraní se v letech 
2013–2015 podařilo vyčlenit v rámci dotačního řízení 
RVKPP dotační titul ve výši 3–5 mil. Kč, pro následující 
roky se plánuje navýšení o 30 mil. Kč ročně. Počet hráčů 
léčených v programech podpořených v dotačním řízení 
RVKPP meziročně stoupl o 20 % na téměř 700 osob, 
ambulantně bylo s diagnózou patologického hráčství 
léčeno přibližně 1400 osob a hospitalizováno bylo 
přibližně 550 osob. ×

 Odvody do veřejných rozpočtů z hazardu dosáhly 
7,92 mld. Kč, 2,40 mld. Kč (30 %) připadlo státnímu 
rozpočtu a 5,52 mld. Kč bylo rozděleno do obecních 
rozpočtů.

 V ČR bylo k 31. 12. 2014 celkem 5 958 heren 
a provozoven se zvláštním režimem, kde jsou centrálně 
řízená EHZ, a 566 kasin. Poboček sázkových kanceláří 
bylo evidováno 7 299. Licenci na on-line kurzové sázky 
mělo 8 provozovatelů. Počet heren a provozoven se 
zvláštním režimem klesl meziročně o 24 %, zatímco počet 
provozoven registrovaných jako kasina se zvýšil o 20 %. 
Počet EHZ dosáhl téměř 67 tis., meziročně klesl o 8,6 %.

 V posledních 12 měsících hrála nějakou hazardní hru 
přibližně třetina dospělé populace, většinou šlo o loterie 
(včetně okamžitých – stírací losy).

 Pokud nepočítáme loterie, hrálo hazardní hru 
v posledních 12 měsících 18–19 % a v posledních 
30 dnech 8 % populace, on-line hrálo 8–13 % populace 
v posledních 12 měsících a 2–5 % v posledních 30 dnech.

 Míra prevalence hazardního hraní v populaci aktuálně 
roste u všech typů her s výjimkou živých her v kasinu, 
a to u obou pohlaví a všech věkových skupin do 64 let; 
k nejvyššímu relativnímu nárůstu došlo u nejmladších 
věkových skupin a u on-line hraní.

 V roce 2014 se problematika hazardního hraní stala výslovně 
součástí české protidrogové politiky. Vláda schválila rozšíření 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 
o témata hazardního hraní a alkoholu a rozšířila mandát Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v otázkách 
integrované protidrogové politiky, která nyní spojuje témata 
užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní. 
Jako implementační nástroj strategie byl připraven akční plán 
pro oblast hazardního hraní na období 2015−2018 a vláda jej 
schválila v listopadu 2015. Akční plán stanovuje priority v oblasti 
informovanosti, prevence, včasného záchytu, zvýšení 
dostupnosti pomoci a léčby, redukce nelegálního provozování 
hazardních her, kontroly dodržování regulačních opatření, 
realizace a finanční zajištění komplexní politiky, monitoringu 
a vyhodnocování situace a regulace, a to zejména vyhodnoco-
vání účinnosti a dopadů nástrojů a opatření v oblasti prevence 
a redukce problémového hráčství, které jsou obsaženy 
v návrhu nového zákona o hazardních hrách.

V regulaci hazardních her jsou připravovány významné změny. 
Ministerstvo financí ČR (MF) zpracovalo návrh zákona 
o hazardních hrách (podrobně viz box Zákon o hazardních 
hrách), který by měl být účinný od roku 2017. Již od 1. 1. 2016 
by se mělo zvýšit zdanění hazardních her, a to na základě 
novelizace stávajícího loterijního zákona (202/1990 Sb.): 
u všech her kromě EHZ se má sazba daně zvýšit ze současných 
20 na 23 % a na 28 % u EHZ, u nichž se má zvýšit i denní 
poplatek za každé zařízení z 55 Kč na 80 Kč. Touto novelizací 
by mělo být zároveň upraveno rozdělení odvodů z EHZ mezi 

stát a obce ze současného poměru 20 : 80 na nový poměr 
37 : 63. Od roku 2017 by se zdanění hazardních her mělo dále 
zvýšit, jak vyplývá z návrhu zákona o dani z hazardních her, 
který připravilo také MF a který navrhuje tři daňové sazby: 
35 % pro EHZ, 30 % pro živé (kasinové) hry, loterie a bingo 
a 25 % pro ostatní typy. Do jednotlivých pásem byly typy 
hazardních her zařazeny nejen na základě jejich rizikovosti, ale 
i na základě jejich ziskovosti. Proto jsou podle MF např. loterie 
zdaněny více než rizikovější kurzové sázky.

V posledních letech obce ve stále vyšší míře regulují 
dostupnost EHZ na svém území prostřednictvím obecně 
závazných vyhlášek (OZV). V roce 2014 mělo OZV v ČR
téměř 500 obcí; roste zejména počet obcí s úplným zákazem 
EHZ. Podle výzkumu Katedry geografie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci obce, ve kterých se EHZ 
vyskytovala v minulosti, většinou nestojí o jejich opětovné 
zavedení. Třetina obcí, kde se EHZ vyskytují v současnosti, 
jejich nabídku reguluje; polovina o regulaci neuvažuje – 
příčinou je pravděpodobně nízká nabídka EHZ na území 
těchto obcí nebo absence negativních socioekonomických 
dopadů na místní obyvatele. Naprostá většina obcí nevnímá 
příjmy z hazardu jako významné pro obecní rozpočet. Přesto 
přetrvává nesoulad mezi regulací na obecní a na státní 
úrovni – přibližně ve třetině obcí, které mají OZV regulující 
hazard, jsou v rozporu s vyhláškou stále ještě provozována 
EHZ povolená MF. Obce se ve většině případů shodují 
na nutnosti posílit regulaci a kontrolu provozování hazardních 
her a centrálně redukovat jejich nabídku (zejména EHZ). ×

Politika a regulace v oblasti hazardního hraní
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Změny regulace reklamy 
na hazardní hry
Regulace reklamy na hazardní hry je zatím nedostatečná. 
V aktuálním legislativním procesu se v rámci projednávání 
návrhu tzv. změnového zákona (v souvislosti s novou 
hazardní legislativou), jenž by měl být účinný od 1. 1. 2017, 
projednává rovněž změna regulace reklamy na hazardní hry. 
Návrh zakazuje, aby reklama obsahovala sdělení, z něhož 
lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem 
finančních prostředků. Rovněž zakazuje cílit reklamu na 
nezletilé a nařizuje uvést varování o rizikovosti hazardních 
her. V současné době je cílení marketingu na děti u někte-
rých hazardních her v ČR běžné (Obrázek 1). Návrh zákona 
o hazardních hrách, jenž by měl být účinný také od roku 
2017, zakazuje reklamu provozoven hazardních her na 
vnějších částech budov. Zodpovědnost šiřitele reklamy na 
hazardní hry byla již letos určena zákonem č. 202/2015 Sb., 
kterým se mimo jiné změnil zákon o regulaci reklamy 
a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
Nově za šíření reklamy na hazardní hru provozovanou bez 
povolení odpovídá šiřitel a orgánem příslušným k výkonu 
dozoru nad dodržováním zákona jsou celní úřady.

Zákon o hazardních hrách
V současné době prochází legislativním procesem návrh 
nového zákona o hazardních hrách, jehož účinnost se 
předpokládá od roku 2017 a jenž by měl:

 zavést informační systém provozování hazardních her,

 otevřít český trh zahraničním provozovatelům,

 upravit kategorizaci hazardních her a stanovit podmínky 
jejich provozování,

 umožnit provozování většiny typů her na internetu 
 a stanovit podmínky jejich provozování,

 zavést nový systém povolování technických her 
 (tzv. elektronických herních zařízení, EHZ), živých her 
 (tj. her v kasinu) a binga, kdy MF vydává primární 
 povolení pro provozování her a obecní úřad vydává 

sekundární povolení pro hernu či kasino; dozorovými 
orgány budou MF a nově celní úřad,

OBRÁZEK 1
Příklady stíracích losů cílených na děti

Zdroje: http://losy.sazka.cz/slonik-stesti-ab74/, http://home.tipsport.cz/stiraci-losy/, http://www.loteriefortuna.cz/stiraci-losy/ [2015-04-21]

Trh s hazardními hrami 
a jejich dostupnost
 Podle MF dosáhly vklady do hazardních her v ČR za rok 

2014 v souhrnu 138,1 mld. Kč, vyplaceno bylo 106,7 mld. Kč, 
příjmy ze hry (celková výše prohraných částek) dosáhly 
31,4 mld. Kč. Oproti roku 2013 došlo v loňském roce 
k nárůstu příjmů ze hry o 9,8 % (Graf 1). 

Nejvyšší vklady i příjmy ze hry jdou v ČR na vrub EHZ 
(84,2 mld. Kč, resp. 20,3 mld. Kč), která tvořila téměř dvě 
třetiny trhu měřeno příjmy ze hry, z nich zejména 
videoloterijních terminálů (VLT), které tvořily více než polovinu 
trhu.

Prudký nárůst zaznamenává v posledních letech on-line 
hazardní hraní. V roce 2014 dosáhl objem internetových 
kurzových sázek 29,4 mld. Kč a příjmy ze hry byly 3,3 mld. Kč 
s meziročním nárůstem o 34 %. Češi však hrají také na on-line 
portálech nelicencovaných v ČR, a to přinejmenším ve stejné 
míře jako na českých. Jedním z důvodů je i to, že některé typy 
her na internetu nejsou v ČR povolovány. Lze předpokládat, 
že ČR tak přichází o odvody z těchto her ve výši minimálně 
650 mil. Kč ročně.

 omezit druhy herních prostředí na hernu a kasino 
 (provozovny se zvláštním režimem jako jeden z druhů 

již nebudou existovat), zákaz provozu výherních hracích 
přístrojů (VHP), zavedení povinné registrace hráčů  
některých typů hazardních her (např. EHZ, kurzová 

 sázka) a většiny her na internetu,

 zavést u technických a internetových her možnost sebe-
omezení hraní, tj. hráč si může nastavit maximální počet 
přihlášení, dobu do dalšího hraní a dobu hraní; některá 
sebeomezující opatření bude možno nastavit

 i u dalších typů her (kurzové sázky, živé hry, bingo); hráč 
se bude moci (sebe)vyloučit z hraní všech 

 hazardních her,

 vyloučit z hraní osoby pobírající dávky v hmotné nouzi 
 a osoby, vůči kterým je prohlášen úpadek; vyloučené 

osoby budou spolu se sebevyloučenými osobami 
 uvedeny v rejstříku, který bude spravovat MF.

§

§
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Pozn.: * Zahrnuje peněžité a věcné loterie, tomboly, číselné loterie, okamžité loterie. ** Zahrnuje kurzové sázky, dostihy a totalizátorové hry. *** Zahrnuje sázkové hry 
provozované v kasinu a karetní turnaje v kasinu.

GRAF 1
Vklady, vyplacené částky a příjmy ze hry v letech 2002–2014, v mld. Kč

Číselné loterie tvořily v roce 2014 přibližně 12 % trhu, kurzové 
sázky v kamenných pobočkách sázkových kanceláří tvořily 
přibližně 6 % trhu měřeno příjmy ze hry.

Při pohledu na vývoj trhu podle jednotlivých typů hazardních 
her lze sledovat strmý růst podílu EHZ mimo VHP do roku 

GRAF 2
Podíl typů hazardních her na celkových příjmech ze hry v letech 2002−2014, v %

2011, od té doby je spíše stabilní, zatímco podíl příjmů 
z VHP během posledních pěti let prudce klesl. Od roku 2009 
je patrný strmý růst podílu internetových kurzových sázek 
(Graf 2). Tento trend odpovídá i rostoucímu výskytu hraní 
on-line hazardních her v obecné populaci, viz níže. 

Licenci na provozování některého z typů EHZ má v ČR podle 
MF 58 provozovatelů. Ke konci roku 2014 bylo v ČR povoleno 
přibližně 67 tis. EHZ a 2,7 tis. kasinových her. Počet EHZ od 
roku 2011 klesá. Zatímco meziročně počet VLT klesl o téměř 
3 tis. (6 %), počet VHP povolovaných MF vzrostl o 691 (20 %).

Hazardní hry povolené MF byly ke konci roku 2014 provozovány 
v 5 964 provozovnách, z nich bylo 5 398 heren a provozoven 
se zvláštním režimem a 566 kasin. Meziročně se počet provo-
zoven s EHZ snížil téměř o 21 %, ale samotných zařízení ubylo 
pouze 9 %. Z toho vyplývá, že se zvyšuje herní kapacita heren 
a kasin. Klesl počet heren a provozoven se zvláštním režimem 
(meziročně o 1 667, tj. 24 %), naopak počet kasin vzrostl 
o 20 % (Graf 3). Podle MF však bylo kasin, kde se skutečně 
provozuje živá hra, jen 214 (38 %). Většina provozoven 
registrovaných jako kasina jsou tedy de facto „pouhé“ herny. 
Příčinou tohoto stavu může být snaha provozovatelů vyhnout 
se regulaci ze strany obcí nebo využít vyšších limitů vsazených 
a prohraných částek. Do celkového přehledu nebyly započítány 
provozovny se zvláštním režimem, kde byly provozovány 
výhradně VHP povolované obcemi, neboť jejich počet není 
centrálně sledován (za rok 2013 byl odhadnut na 2−3 tis.).

Nejvyšší relativní dostupnost provozoven s EHZ a kasin byla 
ke konci roku 2014 v krajích Karlovarském (9,2 provozovny 

GRAF 3
Srovnání počtu heren a provozoven se zvláštním režimem  
a počtu kasin v letech 2009−2014

69,9
78,0

84,6 90,7
98,1

108,3

128,5 127,8 125,6 126,8 125,0 123,9
138,1

52,2
59,1 64,2 69,0

76,2
84,0

98,6 95,4 93,8 95,7 95,7 95,3
106,7

17,7 18,9 20,4 21,6 21,9 24,4 30,0 32,5 31,8 31,1 29,3 28,6 31,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vloženo Vyplaceno Příjmy ze hry (rozdíl mezi vloženo a vyplaceno)

 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EHZ mimo VHP VHP Bingo Loterie* Sázkové hry v kasinu** Kurzové sázky*** Internetové kurzové sázky

5 797

7 084

8 367 8 300

7 538

5 964

5 595

6 863

8 024 7 856

7 065

5 398

202 221 343 444 473 566
3,5 3,1

4,1

5,3

6,3

9,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Celkem Herny a provozovny se zvláštním režimem

Kasina Podíl kasin na celkovém počtu v %



    6/2015

Vydává Úřad vlády České republiky  Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti  www.drogy-info.cz    5   

 Následující údaje pocházejí z výsledků výzkumů Prevalence 
užívání drog v populaci ČR (realizovalo NMS ve spolupráci 
s ppm factum research) a Výzkum názorů a postojů občanů 
k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života 
(NMS ve spolupráci s INRES-SONES) realizovaných v roce 
2014.

Alespoň jednu zkušenost s hazardním hraním v životě včetně 
loterií má v ČR přibližně polovina dospělé populace (přes 60 % 
mužů a přes 40 % žen) a v posledních 12 měsících přibližně 
třetina populace. Podíl dospělé populace, která uvedla účast 
na hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících, 
meziročně významně vzrostl z přibližně 12 % v roce 2013 
na 18–19 % v roce 2014. K nárůstu zkušeností došlo u všech 
sledovaných typů her s výjimkou her v kasinu. Nejvyšší 
nárůsty byly zaznamenány u on-line hraní a u kurzového 
sázení. K velmi výraznému nárůstu prevalence on-line hraní 
došlo u mužů do 35 let, k nárůstu účasti na hazardních hrách 
však došlo napříč všemi věkovými skupinami a u obou pohlaví. 
Zdá se, že mezi pravidelnými hráči je poměrně vysoká míra 
hraní více typů her.

Většina hráčských zkušeností se týká loterií nebo stíracích 
losů – v posledních 12 měsících uvedlo účast na loteriích 
29 % dospělých osob. Hazardní hry mimo loterie hrálo 
v posledních 12 měsících 18–19 % dospělých osob (přibližně 
30 % mužů a 7–8 % žen). V posledních 30 dnech se účastnilo 
okamžitých nebo číselných loterií 14 % populace (17 % mužů 
a 10 % žen), některou z hazardních her mimo loterie hrálo 
8 % populace (14 % mužů a 2–3 % žen).

Na EHZ hrálo v posledních 12 měsících přibližně 6 % 
respondentů (10–11 % mužů a 3 % žen), v posledních 
30 dnech 2 % osob (3 % mužů a 1 % žen). Kurzových sázek 

Odvody do veřejných rozpočtů
V roce 2014 inkasovaly veřejné rozpočty z odvodů 
z hazardních her 7,92 mld. Kč. Z toho odvody z EHZ 
tvořily 6,21 mld. Kč (78 %) a odvody z ostatních her 
1,71 mld. Kč (22 %). Oproti roku 2013 došlo k celkovému 
poklesu příjmů veřejných rozpočtů z hazardu o 135 mil. Kč 
(o 1,7 %). Zatímco příjmy z EHZ se meziročně zvýšily 
o 228 mil. Kč, příjmy z ostatních hazardních her poklesly 
o 363 mil. Kč. Z celkových 7,92 mld. Kč připadlo 
2,40 mld. Kč (30 %) státnímu rozpočtu, zbylých 
5,52 mld. Kč bylo rozděleno do obecních rozpočtů (z nich 
91 % pocházelo z EHZ a 9 % z ostatních hazardních her).

na 10 tis. obyvatel), Zlínském (7,6) a Moravskoslezském (6,7). 
Podle okresů byl nejvyšší relativní počet provozoven v okresech 
Cheb (12,0), Břeclav (11,5) a Tachov (11,3). Nejvíce provozo-
ven s EHZ povolovaných MF je v příhraničních okresech, zatímco 
herny s VHP povolovanými obcemi se nacházejí spíše ve 
vnitrozemí. Nejvyšší nabídka EHZ povolovaných MF je na severu 
a západě Čech v příhraničních okresech, na jihu Moravy, 
ve větších (krajských) městech a v turistických centrech. ×

Výskyt hazardního hraní v populaci
se v posledních 12 měsících účastnilo 10–15 % populace 
(především muži), v posledních 30 dnech 5–6 % osob 
(9–10 % mužů a 1 % žen).

Hraní hazardních her on-line alespoň jednou v životě uvedlo 
až 23 % dospělých (32 % mužů a 15 % žen), v posledních 
12 měsících to bylo 8–13 % (podle studie) a v posledních 
30 dnech 2–5 % respondentů. Nejvíc se na internetu hrají 
kurzové sázky uzavřené před událostí a live sázky (6 %, 
resp. 4 % osob v posledních 12 měsících), dále karetní hry 
(6 %), číselné loterie (4 %), hry typu automaty a kasinové hry 
(obě 2 %). Problémovým hraním na internetu jsou ohroženi 
především mladí muži, neboť vyhledávají anonymní prostředí 
a jsou náchylnější k nadměrným sázkám v důsledku ztráty 
přehledu o čase během hraní.

Hazardní hraní je obecně mnohem rozšířenější mezi muži, 
u číselných a okamžitých loterií jsou zkušenosti obou pohlaví 
nejvyrovnanější (Graf 4). 

Existují značné rozdíly v míře hraní jednotlivých typů her 
v závislosti na věku. Zatímco loterie jsou rozšířenější u osob 
ve středním a starším věku (nejvyšší prevalence 35,1 % je 
u osob ve věku 45–54 let), ostatní hry jsou rozšířenější 
v mladších věkových skupinách. Prevalence hraní na EHZ, 
kurzového sázení i hraní na internetu v posledních 12 měsících 
je nejvyšší ve věkových skupinách do 34 let (Graf 5). Hraní 
hazardních her kromě loterií a hraní on-line meziročně vzrostlo, 
nejvíce v nejmladší věkové skupině 15–24 let, a to o více než 
polovinu u hazardních her kromě loterií a téměř dvojnásobně 
u on-line her. Hraní her na internetu, které zahrnuje i kurzové 
sázení on-line, se však také značně zvýšilo u věkové skupiny 
35–44 let. Naopak ve skupině 25–34 let se zkušenost s hraním 
on-line téměř nezvýšila.

foto: pixabay.com
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Výsledky analýzy podskupiny nezletilých v populačních šetře-
ních z roku 2014 naznačují, že zkušenosti s hraním hazardních 
her má 10–30 % osob ve věku 15–17 let. Nejčastěji jde 
o loterie, kurzové sázky a on-line hraní. Hazardní hraní 
nezletilých na EHZ v hernách nebo v kasinu bylo uvedeno 
výjimečně. Situace se tedy v tomto ohledu zlepšila, na druhou 
stranu se zde objevuje riziko nadměrného hraní on-line her. 

GRAF 4
Srovnání výskytu hazardního hraní v obecné populaci starší 15 let v posledních 12 měsících v letech 2013 a 2014 podle 
pohlaví ve Výzkumu názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života, v % 

GRAF 5
Srovnání výskytu hazardního hraní v posledních 12 měsících v letech 2013 a 2014 podle věkových skupin ve Výzkumu 
názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života, v %

Problémové hráčství
 Za rok 2014 jsou k dispozici odhady počtu osob v riziku 

problémového hráčství pomocí screeningového dotazníku Lie/
bet z populačního šetření Výzkum názorů a postojů občanů 
ČR a odhady získané z průzkumu Lékaři České republiky 2014 
(NMS ve spolupráci s INRES-SONES). Ve srovnání s obdobím 
2012–2013 nebyl nalezen statisticky významný rozdíl, i když 
střední hodnoty odhadů se zvýšily.

V riziku problémového hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet) 
je v ČR přibližně 5 % dospělých obyvatel a 14 % těch, kteří 
hráli hazardní hru v posledních 12 měsících, což představuje 
přibližně 440 tis. osob starších 15 let. Osob ve vysokém riziku 
problémového hráčství (2 body v Lie/bet) je odhadem 1,5 % 
(cca 150 tis. osob), přibližně čtvrtinu z nich představují ženy.

Nejvyšší míru rizika vzniku problémového hráčství (alespoň 
1 bod v Lie/bet) vykazuje věková skupina 15–24 let (7,4 % obec-

Při posuzování výsledků je však potřeba vzít v úvahu nízké 
zastoupení nezletilých osob v těchto šetřeních. Dostupné 
výsledky lokálních studií ukazují, že zkušenosti s hazardním 
hraním včetně hraní na EHZ získávají děti již ve věku od 10 let. 
Ve věku kolem 15 let hlásilo zkušenost s hraním na EHZ cca 
5–15 % dětí a zkušenost s kurzovými sázkami až 25 % dětí. ×

né populace a 18,1 % těch, kteří hráli hazardní hru v posledních 
12 měsících), ale tato skupina má zatím nejnižší podíl osob ve 
vysokém riziku (0,4 % obecné populace a 1,1 % těch, kteří 
hráli hazardní hru v posledních 12 měsících), protože se u nich 
ještě hráčská porucha nerozvinula. Oproti tomu ve skupině 
35–44 let je nejvyšší podíl hráčů ve vysokém riziku (2,8 % obec-
né populace a 7,2 % těch, kteří hráli v posledních 12 měsících 
(Graf 6). Nejvyšší míry rizika vykazují hráči na EHZ – z těch, kteří 
na nich hráli v posledních 12 měsících, je v riziku celkem 43 % 
(Graf 7), z toho 16,8 % je v pásmu vysokého rizika. Kurzové 
sázky a on-line hazardní hry jsou v rizikovosti na pomyslném 
druhém a třetím místě – přibližně čtvrtina respondentů, kteří 
tyto hry hráli v posledních 12 měsících, byla v riziku vzniku 
problémového hráčství – 27,0 % v případě kurzových sázek 
a 23,6 % v případě on-line her.

Na základě výsledků průzkumu Lékaři České republiky 2014 
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Terminologie a diagnostika
V tomto textu se používají termíny problémové či 
patologické hráčství pro závažné formy hráčské poruchy. 
Poslední revize Diagnostického a statistického manuálu 
Americké psychiatrické asociace (DSM-5) však nově 
používá termín hráčská porucha (gambling disorder 
nebo disordered gambling), kterou zařadila do společné 
skupiny „látkové a další návykové poruchy“, což reflektuje 
řadu společných rysů těchto poruch včetně neurobiologic-
kých. Kromě toho došlo ke snížení počtu kritérií 
z 10 na 9 (bylo vypuštěno „páchání nelegálních činů“) 
a minimální počet kritérií nutných k diagnóze hráčské poru-
chy se snížil z 5 na 4 (přitom 4–5 je označováno 
jako mírná, 6–7 jako střední a 8–9 jako závažná porucha). 
Hazardní hráčství naplňující 2–3 kritéria je označováno 
jako „v riziku“. Kritéria podle DSM-5 se týkají posledních 
12 měsíců a jsou jimi:

 Potřeba hrát se stále vyššími částkami peněz, aby bylo
 dosaženo žádoucího vzrušení.

 Neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo  
 vzdát se hraní.

 Opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo  
 se vzdát hraní.

 Zaujetí hráčstvím (např. snaha o znovuprožití minulých  
 hráčských zkušeností, následků hazardu nebo plánová- 
 ní nového hazardu či přemýšlení o způsobech, jak 
 získat peníze na hraní).

 K hraní dochází často při pocitu bezmoci, viny, úzkosti,  
 deprese.

 Po prohře peněz často snaha je druhý den hraním 
 získat zpět („dohánění ztrát“).

 Lhaní s úmyslem zastřít rozsah svého hráčství.

 Ohrožení nebo ztráta významných vztahů, práce nebo  
 příležitosti ke vzdělání a kariéře kvůli hráčství.

 Spoléhání na jiné, že poskytnou peníze a napraví 
 špatnou finanční situaci způsobenou hráčstvím.

K odhadu počtu osob v riziku problémového hráčství lze 
použít dvoupoložkovou škálu Lie/bet, která zjišťuje, zda 
respondent musel lhát druhým o svém hraní a zda cítil 
potřebu hrát za více a více peněz. Jeden bod na této škále 
představuje mírné riziko problémového hráčství, dva body 
představují vysoké riziko.

GRAF 6
Podíl osob starších 15 let v riziku vzniku problémového hráčství v jednotlivých věkových skupinách, v %
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GRAF 7
Podíl osob starších 15 let v riziku vzniku problémového hráčství podle typu her, v %
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bylo odhadnuto 90–110 tis. patologických hráčů nebo osob se 
závažnými problémy s hraním hazardních her (přičemž v roce 
2012 to bylo 80–90 tis.), tj. přibližně 1,1 % české populace 
ve věku 15 a více let. Je však potřeba vzít v úvahu omezenou 
spolehlivost těchto odhadů. Lékař nemusí o problémech 
s hazardním hraním u svého pacienta vědět nebo se hráči 
k lékaři vůbec nedostaví. Nasvědčují tomu také nízké počty 
osob léčených pro patologické hráčství.

Mezi problémovými hráči v léčbě převažují muži (přibližně 
90 %), podíl žen se v posledních letech mírně zvyšuje. 

Rizikovost hazardních her
NMS se pokusilo společně s provozovateli hazardních her 
i poskytovateli služeb a občanskými aktivisty zhodnotit 
rizikovost jednotlivých typů hazardních her v ČR. Ta je 
ovlivněna strukturními charakteristikami hazardních her, 
jako jsou např. výše sázky, frekvence her jdoucích 
po sobě apod. Řada těchto faktorů se podílí na tzv. 
behaviorálním podmiňování a posilování problémového 
hraní a vyvolává nutkání hrát. Pro pilotní hodnocení 
rizikového potenciálu hazardních her v ČR byl vybrán 
posuzovací nástroj Assessment Tool to Measure and 
Evaluate the Risk Potential of Gambling Products 
(AsTERiG)1. AsTERiG hodnotí 10 kritérií s různou váhou. 
Největší váhu mají kritéria „frekvence her“ a „kontinuita 
hraní“, nejmenší váhu mají „senzorické efekty“. Kritéria 
jsou v AsTERiG definována následovně:

 Frekvence her – jednotka času mezi sázkou a další 
příležitostí k sázce. Čím kratší je časový interval mezi 
sázkami, tím je hra rizikovější. Krátké intervaly mezi 
sázkami zvyšují vzrušení ze hry a podněcují hráče 
k dalšímu hraní. Pro hráče je tak obtížnější získat od hry 
odstup a přestat hrát.

 Interval vyplacení – časový úsek mezi výsledkem hry 
a vyplacením výhry. Pokud jsou výplaty výher velmi 
rychlé, podněcuje to hráče k dalšímu hraní. Při delším 
intervalu má hráč vyšší šanci nevsadit vyhranou částku 
v navazující hře.

 Jackpot – výše odměny, která vzniká hromaděním části 
předchozích prohraných sázek všech hráčů dané hry. 
Výše jackpotu zvyšuje očekávané zhodnocení sázky 
a tím atraktivnost hry.

 Kontinuita hraní – časový úsek, ve kterém může hraní 
pokračovat bez přestávky, nebo citelné změny mezi 
jednotlivými koly nebo hrami, resp. sázkami.

 Šance na výhru – pravděpodobnost dosažení výhry 
v každé hře (včetně výher, které nepřesahují vsazenou 
částku). Čím je šance na výhru větší, tím vyšší je 
očekávaná hodnota a atraktivita sázky.

 Dostupnost – dosažitelnost (místní, časová) příležitosti 
hrát. Čím vyšší je dostupnost hry (např. při non-stop 

provozu, vysoké hustotě provozoven), tím vyšší je její 
rizikovost.

 Paralelní hraní a paralelní sázky – možnost vsadit několik 
sázek v jedné hře (např. vsadit na více čísel u rulety) 
a/nebo možnost účastnit se několika her v jedné chvíli 
(např. hrát na několika EHZ, hrát na více stolech on-line 
pokeru nebo hrát na několika on-line portálech).

 Proměnlivá výše sázky – variabilita, se kterou si mohou 
hráči zvolit výši sázky v průběhu hry. Při tzv. dohánění 
ztrát jsou hráči ochotni riskovat a sázet vyšší částky, aby 
získali zpět již prohrané částky.

 Senzorické efekty – především zvukové a vizuální efekty 
během hraní i jako pouhá součást prezentace zařízení 
(např. blikající EHZ v herně) posilují tzv. preferenční 
vnímání a závislost na hraní.

 Těsné prohry – výsledky, které v hráči vytvářejí dojem, 
že téměř vyhrál (že výhru jen těsně minul). Tyto výsledky 
sázek, stejně jako výhry samotné, zvyšují vzrušení, posilují 
vztah k hraní a vedou k závislosti na něm. Čím silnější 
dojem těsné prohry hra vyvolává, tím je rizikovější.

Souhrnné výsledky pilotního hodnocení rizikového 
potenciálu hazardních her v ČR uvádí následující tabulka.

Při hodnocení některých parametrů však vyvstaly metodo-
logické otázky a v hodnocení některých parametrů se 
jednotliví účastníci hodnocení nebyli schopni shodnout. 
Ukázalo se také, že hodnocení skupin her je obtížné a že je 
potřeba hodnotit každou hru samostatně. Proto musí být 
výsledky hodnocení interpretovány jako orientační.

Průměrný věk léčeného problémového hráče je přibližně 35 let. 
Primární problémovou hrou jsou především EHZ, následují 
kurzové sázky, poker a karetní hry na internetu nebo sázkové 
hry v kasinu.

Kromě profesí s flexibilní pracovní dobou či volnými finančními 
zdroji jsou rizikovou skupinou také lidé pracující v hazardním 
průmyslu. Např. podle dotazníkového průzkumu mezi krupiéry 
pražských kasin z roku 2013 se v riziku problémového hráčství 
nacházelo až 80 % z nich, z toho třetina ve vysokém riziku. ×

1 PEREN, F. W. 2010. Assessment Tool to Measure and Evaluate 
the Risk Potential of Gambling Products AsTERiG. Sankt Augustin, 
Germany: Research Institute for Gambling and Gaming.

Typy her Rizikový potenciál

Okamžité a číselné loterie
Kurzové sázky v kamenných provozovnách
Kurzové sázky on-line
Živé hry v kasinu
EHZ
Poker on-line
On-line kasinové hry

nízký až střední
nízký až střední
střední až vysoký
střední až vysoký
vysoký
vysoký
vysoký až nejvyšší
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 Primární kriminalita spojená s hazardním hraním zahrnuje 
trestné činy, jejichž skutková podstata přímo obsahuje hraní 
hazardních her. Jde především o neoprávněné provozování 
loterie a podobné sázkové hry a provozování nepoctivých 
sázek a her. Primárních trestných činů souvisejících 
s hazardním hraním je oficiálně hlášeno velmi málo – v roce 
2014 bylo zjištěno 43 trestných činů neoprávněného 
provozování loterie a podobné sázkové hry a stíháno za ně 
bylo 10 osob. Pokud jde o provozování nepoctivých sázek 
a her, v roce 2014 byl zjištěn 1 trestný čin a policií nebylo 
zahájeno žádné trestní stíhání. Podle ministerstva 
spravedlnosti bylo v roce 2014 pro některý z trestných činů 
primárně souvisejících s hraním hazardních her stíháno 
5 osob, obžalováno 5 a odsouzeno 15 osob. Typickým 
příkladem neoprávněného provozování hazardních her jsou 

Kriminalita spojená s hazardním hraním
nelegální herny, které fungují jako soukromé členské kluby. 
Podle licencovaných provozovatelů fungovala v dubnu 2015 
nelegální EHZ v 165 provozovnách.

Aktuálním jevem na nelegálním trhu s hazardními hrami v ČR 
jsou tzv. kvízomaty, které se snaží obejít loterijní zákon tím, že 
zařazují před samotnou hru vědomostní otázku (Obrázek 2). 
Díky tomu jsou prezentovány jako znalostní hra, avšak 
ve skutečnosti je vědomostní otázka velice triviální. V roce 
2014 a v prvních pěti měsících roku 2015 zjistil Specializovaný 
finanční úřad (SFÚ) provozování 784 kvízomatů v 185 provo-
zovnách. Jejich nabídku se nedaří eliminovat, přestože se 
kauzou zabývaly MF, SFÚ či Policie ČR. Kvízomaty se 
ve zvýšené míře objevují v obcích regulujících hazard – jejich 
výskyt uvedlo 30 % obcí s OZV. 

Vydává Úřad vlády České republiky  Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti  www.drogy-info.cz    9
   

V letech 2012–2013 proběhl výzkum na souboru 
patologických hráčů (výhradně mužů) v pobytové léčbě 
v psychiatrických nemocnicích Bohnice, Kroměříž a Opava. 
Autoři popsali sociodemografický profil hráčů a průběh 
jejich hráčské kariéry. Polostrukturovaného interview 
se účastnilo 139 pacientů, dotazník SOGS2 vyplnilo 
147 pacientů. Průměrný věk respondentů byl 34,6 let, ale 
modus byl jen 22 let. Jako nejvyšší dokončené vzdělání 
mělo téměř 45 % respondentů střední školu s maturitou, 
37 % střední odbornou školu bez maturity, 13 % základní 
školu a 4 % vysokou školu. U hráčů dominovalo hraní na 
EHZ, a to nejčastěji v hernách, ve vysoké míře se účastnili 
i kurzových sázek. Často se vyskytovala psychiatrická 
komorbidita a užívání návykových látek.

Respondenti byli nejčastěji zaměstnáni v oblasti řemesel 
a technických oborů, včetně směnného provozu, dále 
v oblasti zábavy a gastronomie, provozu hazardních her 
a taxislužby. Další vykonávali povolání se stresovým 
faktorem (řidiči, profesionální sportovci, ve zdravotnictví). 
Podíl respondentů, kteří nebyli nikdy bez zaměstnání a kteří 
někdy v životě byli nezaměstnaní, byl vyrovnaný. Zpronevěru 
peněz v zaměstnání uvedlo 15 % respondentů, dalších 
27 % krádeže, padělání apod.

Délka hráčské kariéry se pohybovala v rozmezí 0,5–40 let 
a obvykle začala kolem 20. roku věku hráče. První vážné 
problémy způsobené hraním reflektovali hráči nejčastěji po 
6–8 letech, avšak do léčby nastoupili průměrně po dalších 
4 letech, a to obvykle až v debaklové fázi, kdy čelili vážným 
důsledkům hraní. Patologické hraní má negativní dopady 
na klíčové oblasti života. Hráči mají vážné vztahové 
problémy, ztrácí zaměstnání, mají vysoké dluhy apod. 
Vyskytuje se u nich užívání legálních a nelegálních 
návykových látek, úzkosti a deprese, mají sebevražedné 
myšlenky nebo se o sebevraždu pokusili. V souvislosti 
s hraním hazardních her se dopouštějí zpronevěry peněz 
v zaměstnání, krádeže, padělání apod. Krádež peněz či 

nedovolené půjčení peněz od svých blízkých uvedlo 82 % 
respondentů, avšak tyto činy vůči blízkým nevnímali jako 
nezákonné.

Jako impulz ke hře uváděli respondenti peníze (nutkání 
získat zpět prohrané peníze, vidina rychlého zbohatnutí 
apod.), dále nudu a volný čas, únik od problémů 
a stresových situací, touhu po vzrušení a užívání alkoholu 
a dalších návykových látek.

Respondenti uvedli, že výběr provozovny, kde hráli, byl 
ovlivňován jejím prostředím, již známou obsluhou, 
anonymitou vůči jiným hráčům a vzdáleností od místa 
bydliště. Vliv na volbu provozovny měla také nabídka 
bonusů ve formě občerstvení a odvozu zdarma, jež slouží 
jako pobídky ke hře a k delšímu hraní. Dalšími rizikovými 
faktory, které výrazně zvyšují riziko (re)lapsu, jsou místní 
i časová dostupnost provozovny (blízkost herny po cestě 
domů nebo do práce, nepřetržitá otevírací doba).

Většina respondentů uvedla jako nejvyšší částku vloženou 
do hry během jednoho dne více než 20 tis. Kč. Celková 
částka vložená do hry během hráčské kariéry byla průměrně 
3,2 mil. Kč (min. 150 tis. Kč, max. 60 mil. Kč). Průměrná 
výše dluhů respondentů byla 780 tis. Kč (min. 725 Kč, max. 
20 mil. Kč), a jestliže dluhy neměli, bylo to zejména proto, 
že je za ně uhradili příbuzní. Finanční problémy zvyšují riziko 
relapsu a následné porušení abstinence.

Zdroje:
MAIEROVÁ, E., CHARVÁT, M. & MIOVSKÝ, M. 2014. Průběh 
a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospita-
lizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu 
F 63.0 patologické hráčství. Česká a slovenská psychiatrie, 
110(6), 291–300.
MAIEROVÁ, E., CHARVÁT, M. & MIOVSKÝ, M. 2014. Socio-
demografický profil patologických hráčů v pobytové léčbě 
v psychiatrických léčebnách. Adiktologie, 14(1), 30–41.

Zdravotní a další dopady problémového hráčství

2 The South Oaks Gambling Screen
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OBRÁZEK 2
Příklad kvízové otázky na kvízomatu

Zdroj: Radek Nohl. On-line http://zpravy.aktualne.cz/domaci/reportaz-automaty-bez-povoleni-tady-buji-nelegalni-hazard/r~151bb206523d11e5b6b20025900fea04 
[2015-11-01]

Další problém na trhu s hazardními hrami v ČR představují 
nelicencované internetové portály nabízející hazardní hry. 
Známou se stala kauza gibraltarské společnosti Lottoland, 
která prostřednictvím internetu umožňuje občanům ČR 
účastnit se mj. číselné loterie Eurojackpot. Česká doména 
společnosti byla zablokována, ale společnost dále cílí na české 
hráče na jiné webové adrese (Obrázek 3). Hráči hrající na 
internetových stránkách bez české licence se vystavují riziku 
poměrně vysokých pokut. V roce 2014 byla vyměřena pokuta 
ve výši 850 tis. Kč, což byl dosud nejvyšší trest vyměřený 
fyzické osobě v ČR za nelegální hraní. Lze však odhadnout, 
že mnoho českých hráčů si svého porušování zákona není 
vědoma, protože stránky s informacemi a odkazy na on-line 
sázkové kanceláře a kasina jsou lokalizovány do češtiny 
a upozornění, že stránka je určena jen pro osoby trvale žijící 
mimo území ČR, často nejsou viditelně umístěna. 

Specifickým druhem trestné činnosti spojené s hazardním 
hraním je tzv. match fixing, tj. ovlivňování výsledků sportovních 

utkání, který je zřejmým problémem kurzových sázek na 
sportovní utkání, zejména fotbalová, na všech úrovních. Např. 
v lednu 2015 bylo v souvislosti s ovlivňováním fotbalových 
zápasů nižších soutěží ve Středočeském kraji obviněno 5 osob 
z podplácení a 20 osob z přijetí úplatku. Z etického hlediska 
jsou velmi problematické sázky na fotbalové zápasy družstev 
do 18 let, protože mladší hráči snadněji podlehnou korupčnímu 
tlaku. Trestná činnost v souvislosti s uplácením sportovních 
zápasů však není systematicky sledována.

Jako kriminalita sekundárně související s hraním hazardních 
her se označuje trestná činnost, která je páchána v důsledku 
hráčství nebo za účelem získání prostředků na hru či splacení 
dluhů ze hry. Problémoví hráči kvůli nutkání ke hře a zejména 

OBRÁZEK 3
Webová stránka společnosti Lottoland s nabídkou loterie 
Eurojackpot

Zdroj: https://www.lottoland.com/cs [2015-12-11]

Hazardní hraní v sociálně 
vyloučených lokalitách
 
Z průzkumu ve 23 sociálně vyloučených lokalitách (SVL), 
který provedlo NMS ve spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování na přelomu let 2014 a 2015, 
vyplynulo, že přítomnost provozoven s EHZ je v těchto 
lokalitách nebo v jejich sousedství běžná. Hraní hazardních 
her je sociálními pracovníky v SVL posuzováno v kontextu 
dalších negativních jevů (zadluženost, nezaměstnanost, 
kvalita bydlení, nízké vzdělání apod.) obvykle jako středně 
závažný problém, ale v některých lokalitách je jeho 
závažnost hodnocena jako velmi vysoká. S hraním 
hazardních her v těchto lokalitách souvisí především 
zadluženost jednotlivců a jejich rodin, hraní příjemců 
sociálních dávek, opilost návštěvníků heren, rušení 
veřejného pořádku, ale také majetková či drogová 
kriminalita nebo lichva.
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TABULKA 1
Podíl patologických hráčů na celkovém počtu klientů, kteří 
jsou v péči zařízení, jež uvedla patologické hráče jako jednu 
z cílových skupin, v %
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v důsledku zadlužení a snah o jeho řešení sahají k problema-
tickým, nemorálním a nezákonným způsobům získávání 
finančních prostředků – viz také box Zdravotní a další dopady 
problémového hráčství.

Na souvislost mezi hraním hazardních her a pácháním trestné 
činnosti je možné usuzovat i podle míry problémového hraní 
mezi vězni. Podle dotazníkové studie užívání návykových látek 
mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody spadalo v roce 
2014 celkem 32 % vězňů do kategorie rizika problémového 
hráčství (alespoň 1 bod v Lie/bet), z toho 18 % spadalo do 
kategorie vysokého rizika (2 body v Lie/bet). Krádeže se kvůli 
hraní hazardních her nebo splacení dluhů ze hry někdy 
dopustilo 14,3 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody. ×

Prevence a léčba
 V ČR stále neexistuje národní program prevence problémů 

vyplývajících z hazardního hraní jak v obecné či hráčské 
populaci celkově, tak mezi problémovými hráči a celková míra 
realizace preventivních opatření je nízká. Program Zodpovědné 
hraní, resp. Progam.cz, který byl zaměřen na prosazování 
principů tzv. zodpovědného hraní a byl určen hráčům hazard-
ních her a zaměstnancům provozoven, byl ke konci roku 2014 
ukončen. V pilotní fázi je specifický preventivní projekt 
Společnosti Podané ruce, zaměřený na prevenci problémového 
hráčství mezi žáky základních a středních škol. Prevence 
problémového hráčství u dětí a mládeže je formálně součástí 
systému školské prevence rizikového chování. Školské 
preventivní programy procházejí systémem certifikace 
odborné způsobilosti. Ke konci roku 2014 byla tato certifikace 
udělena 80 programům (téměř 50 organizacím), avšak míra 
integrace tématu hazardního hraní do preventivních programů 
v praxi je podle dostupných údajů zatím spíše nízká. V průzkumu 
NMS z dubna 2015 mezi organizacemi realizujícími certifiko-
vané programy bylo zjištěno, že téma hazardního hraní v jejich 
realizovaných programech samostatně zastoupeno není 
a programy se mu věnují okrajově a výjimečně; důvodem 
je neexistence poptávky ze strany škol a neexistence 
metodického vedení.

Z průzkumu Sčítání adiktologických služeb, který realizovalo 
NMS v roce 2014, vyplývá, že v ČR je 10–20 léčebných 
a poradenských zařízení specializovaných na poskytování 
služeb problémovým hráčům. Dlouhodobě se léčbě patologic-
kých hráčů věnují např. psychiatrické nemocnice v Praze-
-Bohnicích, Kroměříži a Opavě. Většina zařízení v průzkumu 
však uvedla, že patologičtí hráči tvoří maximálně 10 % jejich 
klientů (Tabulka 1).

Podíl patologických hráčů v % Počet zařízení

0
1–10
11–20
21–30
31–65
Celkem zařízení

37
71
20
5
5

138

V rámci dotačního řízení RVKPP jsou od roku 2013 podporo-
vány programy poskytující služby patologickým hráčům. Péče 
je poskytována zejména ve dvou typech programů: v ambu-
lantních poradnách a v kontaktních a poradenských centrech. 
Některé programy nabízejí také možnost anonymního kontaktu 
a poradenství prostřednictvím internetu. Mezi významnou 
službu pro patologické hráče patří dluhové a finanční poraden-
ství. Výjimečně je prováděna terénní práce v provozovnách 
hazardních her.

Celkem byly podle závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP 
v roce 2014 poskytnuty odborné služby 693 klientům-hráčům 
ve 42 programech, z toho 485 klientů vykázalo 11 speciali-
zovaných programů podpořených v dotačním řízení RVKPP 
pro oblast patologického hráčství. Oproti roku 2013 nedošlo 
k nárůstu počtu programů poskytujících služby patologickým 
hráčům, avšak počet klientů se mezi roky 2013 a 2014 
významně zvýšil, a to z 554 na 693 klientů (25% nárůst).

V psychiatrických ambulancích bylo v ČR v letech 2004–2013 
léčeno ročně přibližně 1300−1400 pacientů s diagnózou 
patologické hráčství, z nich bylo v posledních letech přibližně 
13 % žen. Tento trend je mírně stoupající. Počet hospitalizací 
pro patologické hráčství na psychiatrických odděleních v tomto 
období dosahoval 500−550 ročně, z nich bylo v posledních 
letech přibližně 10−13 % žen, opět s mírně stoupajícím trendem. 
Při srovnání počtů pacientů přepočtených na 100 tis. obyvatel 
daného kraje bylo v roce 2013 nejvíce patologických hráčů 
ambulantně léčeno v Praze a v Královéhradeckém kraji 
(20,8, resp. 19,9 pacientů na 100 tis. obyvatel), nejméně 
v krajích Jihočeském a Středočeském (8,5, resp. 7,5 pacientů 
na 100 tis. obyvatel). Nejvyšší počet hospitalizací na 100 tis. 
obyvatel byl v roce 2013 hlášen u pacientů z Karlovarského 
kraje (7,6), nejnižší ze Středočeského a Jihočeského 
(3,9, resp. 3,1).

foto: A. Taveneaux, Wikimedia Commons
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Národní monitorovací
středisko pro drogy
a závislosti OZNÁMENÍ / ODKAZY

Reedice projektu „Když musíš, tak musíš“
DVD s 6 dokumentárními filmy o drogách – objednávky
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/.

Monitoring médií na drogy-info.cz
http://www.drogy-info.cz/index.php/info/monitor.

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/edr2015.

Speciální číslo odborného časopisu Adiktologie, které 
je věnováno oblasti hazardního hraní, vyšlo v prosinci 
2015.

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

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

Mapa pomoci
http://www.drogy-info.cz/index.php/map/
– změny kontaktních údajů zasílejte na e-mail: 
grygarova.marketa@vlada.cz.

Kalendář akcí
http://www.drogy-info.cz/index.php/calendar/ – 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.  

 Toto číslo bylo zpracováno na základě Výroční zprávy 
o hazardním hraní v ČR v roce 2014 [MRAVČÍK, V., ROUS, Z., 
TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., 
GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., VLACH, T. 2015. 
Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 
2014. MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky. 
ISBN 978-80-7440-126-8]. Podrobné informace a jejich zdroje 
podle citačních standardů jsou uvedeny ve výroční zprávě. ×


