Hazard v ČR?
Hazardní hra = při hazardní hře si hráč kupuje možnost výhry ve víře, že jeho osobní štěstí
převáží princip pravděpodobnosti. Rychlost a zdánlivá snadnost výhry je postavena na
značném riziku prohry, protože u většiny her jejich pořadatel nastavuje či organizuje hru tak,
aby on sám získal vysoký zisk. Druhy hazardních her: výherní automaty, ruleta, karetní hry,
sázení na koně či jiné sportovní akce, bingo, sportka, sazka, loterie včetně stíracích losů, hra v
kostky, tomboly, tzv. skořápky. Komplexnější hazardní hrou, která vychází z podnikání, je
tzv. letadlo či pyramida. S rozvojem internetu, kde lze sázet pouhým předisponováním svých
financí ze svého konta, se některé hazardní hry stávají ještě zhoubnějšími pro závislého, který
je schopen vyprázdnit své konto za jedinou noc. (definice podle www.drogy-info.cz)
Hazardní hraní v České republice v roce 2014
V roce 2014 byla oblast hazardního hraní nově zahrnuta do revidované Národní strategie
protidrogové politiky na období 2010–2018 a byl zpracován vůbec první akční plán pro tuto
oblast.
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 internetových kurzových sázek vzrostly meziročně dokonce o 34 %.
Téměř dvě třetiny z celkových příjmů provozovatelů z hazardních her tvoří příjmy
z elektronických herních zařízení (EHZ), podíl příjmů z internetových kurzových sázek se
aktuálně rychle zvyšuje.
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.
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.
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.
Počet hráčů léčených v programech podpořených v dotačním řízení RVKPP (Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky) meziročně stoupl o 20 % na téměř 700 osob, ambulantně
bylo s diagnózou patologického hráčství léčeno přibližně 1400 osob a hospitalizováno bylo
přibližně 550 osob.
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