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POROVNÁNÍ NÁVRHŮ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
(DÁLE JEN OZV) O REGULACI PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH
HER
Obsahem porovnání byly dva návrhy OZV o regulaci provozování hazardních her ve městě Ústí
nad Labem:

1. Předkladatel Tomáš Vlach
2. Předkladatel Lukáš Blažej

OBECNÉ ZHONOCENÍ NÁVRHU OZV Č. 1 V KONTEXTU ŘEŠENÍPROBLEMATIKY HAZARDU S OHLEDEM NA HARM REDUCTION
Pozitivní trendy:

- Deklaruje snahu veřejné moci aktivně se angažovat v sociálně-patologickém prostředí.
Současné znění vyhlášky sice nestanovuje finální žádoucí cíl, ale jako mezitímní krok
bude redukovat nejškodlivější část herních provozů. Činí tak ovšem prostřednictvím tzv.
nulové tolerance (viz negativní trendy).

- Deaktivuje škodlivou vazbu mezi provozovatelem malé herny (dealerem) a zájmovou
sociální skupinou (hráč), neboť v případě vztahu kasino x hráč nejspíše nevznikne
osobní vztah "dealer x konzument".

- Zvyšuje reálné možnosti municipality ve věci ovlivňování prostředí, v němž herní
průmysl v teritoriu působí (podmínky pro povolování každého jednotlivého herního
prostoru): vytěsňuje z teritoria celou jednu dimensi herního průmyslu - malé herny v
postavení praktické "franšízy": tento typ hazardního provozu je nespolehlivý ohledně
partnerské spolupráce s veřejnou mocí, kde by společným zájmem měla být ochrana
zájmové sociální skupiny (problémových nebo patologických hráčů) - je tedy
perspektivní nahradit jej jinou složkou herního průmyslu. V případě seriózního investora
do herního teritoria lze očekávat funkční vazbu s pomáhajícími organizacemi
poskytujícími prevenci a léčbu zájmové sociální skupině. Aktivuje přirozené
ekonomicko-tržní mechanismy, neboť na "trh" uvolněný malými hernami přiláká složky
herního průmyslu s větší pravděpodobností společenské dohody na preventivních
postupech. Deklarovaná ochota povolit "kamenná" kasina může vyvolat investiční
zájem. Toto současně může být považováno za trend negativní, pokud nedojde
souběžně k realizaci studie typu LIA – viz dále.



Negativní trendy:
- Vtahuje v nedaleké perspektivě silné "hráče" v postavení významných investorů do

herního průmyslu; jejich vliv může ovlivnit komunální politiku různými korupčními, či
finančními nástroji; to samé se od malých heren nedá očekávat.

- Zcela rezignuje na aktivní jednání municipality v otázce podmínek pro povolování
herních prostorů, i když se taková role vysloveně nabízí. Povolování "kamenných" kasin
lze např. podmínit partnerskou smlouvou s městem ohledně "sběru dat", nebo
podobnou smlouvou s neziskovým sektorem ohledně péče o postižené hráče.

- Krátkodobý výpadek příjmů z hazardních provozů, neboť postupný útlum malých heren
nebude ihned nahrazen novými kasiny.

- Jedná se o prozatímní řešení, které bude vyžadovat novelizaci stávající úpravy. Neřeší
totiž postavení kasin, především ve vztahu k technické hře, která je pro práci se
závislými osobami klíčová. V tomto smyslu počítá s tzv. nulovou tolerancí, Bude
tedy potřeba dořešit umožnění technické hry v kasinu, které bez ní ekonomicky
neobstojí. Nebude-li souběžně dopracována některá z metod modelace trhu (např.
LIA, viz dále), je vhodnější vyhlášku nepřijímat a nejprve realizovat tuto analýzu.

- Vyhláška neukazuje postup ukončování licencí, chybí pravděpodobně analýza
ukončení těchto heren v čase vzhledem k tomu, že licence jsou udíleny na dobu
určitou. Nenaznačuje tedy, jak zajistit záchyt patologických hráčů před možným
únikem do on-line, nebo jiného rizikového hraní.

- Chybí faktická nabídka pomoci a péče o problémové a patologické hráče, která je
primárním nástrojem řešení problému.

OBECNÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU OZV Č. 2 V KONTEXTU ŘEŠENÍPROBLEMATIKY HAZARDU S OHLEDEM NA HARM REDUCTION
Pozitivní trendy

- Usiluje v nějaké alespoň minimální míře aktivovat jako primární princip Harm Reduction.
I zde chybí faktická nabídka pomoci a péče o problémové a patologické hráče, která je
primárním nástrojem řešení problému.

- Za nesporné pozitivum lze považovat návrh řešení faktické nabídky alokování
finančních prostředků do služeb pomoci a péče o problémové a patologické
hráče, která je primárním nástrojem řešení problému.



- Usiluje v nějaké alespoň minimální míře vnímat jako klíčový objekt zájmu samotného
závislého, či ohroženého hráče, jemuž se snaží přizpůsobit legislativní rámec.

- Díky akcentu na regulaci namísto nulové tolerance může být přijata v prozatimním
režimu (na časově omezenou dobu do doby realizace vhodné analýzy modelace
trhu, např. LIA či jiná vhodná analýza).

Negativní trendy
- Legislativní prostředí a především rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské

soutěže nenabízí mnoho efektivních nástrojů, jak regulovat realitní trh. Obdobné snahy
v jiných lokalitách ČR narážejí na odpor postižených vlastníků nemovitostí, nebo
obecně podnikatelů, domáhajících se rovného postavení na trhu, garantovaného
ústavně-právními předpisy a obecnou legislativou.

- Akceptuje přetrvávající osobní vztah herna (dealer) x hráč (závislý konsument).
- Akceptuje reálnou neschopnost a především neochotu malých heren participovat na

ochraně problémových či patologických hráčů. Rezignuje na nedostatečnou
profesionalitu a personální úroveň malých heren, které jsou praktickým hnacím
motorem pro "výrobu" svých nových klientů.

- Reálně konzervuje stávající škodlivé prostředí, neboť neaktivuje žádné tržní nástroje,
jak do herního teritoria přilákat seriózního investora.

- I zde se jedná o prozatímní řešení, neboť dlouhodobé působení heren v režimu, který
umožňuje zamýšlená úprava, brání faktické změně herního teritoria ve směru k vyšší
profesionalitě a vyšší ochotě spolupracovat na straně provozovatelů hazardních
podniků.

SHRNUTÍ
Vyhláška předkládaná T. Vlachem ve svém důvodové zprávě uvádí, že není počítános další úpravou ve smyslu povolení technické hry v kasinech; v tomto smyslu se jedná otzv. nulovou toleranci. V tomto případě je nezbytné nejprve vyhotovit analýzu modelujícípříslušný trh (např. LIA) a teprve poté na základě získaných dat rozhodnout o vhodnépodobě a parametrech vyhlášky.
Vyhláška předkládaná L. Blažejem může být s ohledem na svoje regulatorní zaměřeníakceptovatelná, pokud bude časově omezena, neboť v průběhu její existence budou jistěpodávány ze strany provozovatelů nové žádosti o povolení technické hry a tím hrozí defacto konzervování stávajícího stavu. I v tomto případě je vhodné nejprve (anebo popřijetí vyhlášky) vyhotovit analýzu modelující příslušný trh (např. LIA). Mezi nespornépozitivum patří návrh řešení problémového a patologického hráčství prostřednictvímalokace finančních prostředků do adiktologických služeb.



1 „LIA označuje analýzu dopadu regulatorního opatření v lokálním měřítku. Slouží jako podklad pro rozhodnutí místního
zastupitelstva k přijetí určitého regulatorního opatření nebo regulatorního rozhodnutí. Vypracování analýzy LIA by mělo
sloužit v komunální politice jako nástroj pro posouzení negativních společenských dopadů hazardního hraní včetně
vyčíslení konkrétních společenských škod, které toto hazardní hraní způsobuje v předmětném regionu.“ (In: LIA – Local
impact assessment jako nástroj kalkulace lokálních společenských nákladů souvisejících s hazardním hraním. 2017.
Projekt.)

OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ PROVOZOVÁNÍHAZARDNÍCH HER
Pro návrh zodpovědné regulace hazardu na území města Ústí nad Labem nejsou dostupná
dostatečná kvantitativní ani kvalitativní data. V obecné rovině lze však konstatovat následující:
Vyhláška samotná jako obecně závazný předpis limitovaný par. 12 odst. 1 zákona o hazardních
hrách nemůže postačit k optimálnímu řešení sociálně patologických jevů vyplývajících a
souvisejících s hazardními hrami. Účinným řešením je kombinace vhodné regulace,zasmluvnění poskytovatelů hazardních her smlouvami o spolupráci s municipalitou zajasně definovaných podmínek a dostatečná podpora preventivních a péčových služebpracujících s problémovými či patologickými hráči a jejich blízkými.

MODELACE TRHU S HAZARDNÍMI HRAMI V REGIONU
Pro racionální řešení je vhodné nejprve využít některý z dostupných nástrojů modelace trhu
s hazardními hrami v konkrétním regionu (příkladem může být LIA – Local Impact Assesment
jako nástroj kalkulace lokálních společenských nákladů souvisejících s hazardním hraním1.
LIA označuje analýzu dopadu regulatorního opatření v lokálním měřítku. LIA zase slouží jako
podklad pro rozhodnutí místního zastupitelstva k přijetí určitého regulatorního opatření nebo
regulatorního rozhodnutí. Vypracování analýzy LIA by mělo sloužit v komunální politice jako
nástroj pro posouzení negativních společenských dopadů hazardního hraní včetně vyčíslení
konkrétních společenských škod, které toto hazardní hraní způsobuje v předmětném regionu.
LIA pracuje také s vědeckým poznatkem, že nulová tolerance a prohibice v místě, která je např.
silnou spádovou oblastí pro místní populaci hazardních hráčů postižených návykem ke hraní,
může způsobit paradoxně neúměrné prohlubování negativních dopadů (socioekonomických) a k
výraznému růstu společenských nákladů.
LIA tak poskytuje účinný a racionální nástroj k nastavení optimální regulace hazardních her
v daném regionu.



SMLOUVY O PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI S POSKYTOVATELIHAZARDNÍCH HER
Jedná se o nejúčinnější nástroj, kterým disponuje místní samospráva v oblasti aktivního
působení v herním teritoriu. Na rozdíl od restriktivního vytěsňování heren z veřejného prostoru
však vyžaduje vysokou míru aktivity. V ideálním případě lze dosáhnout stavu, kdy provozovatel
kasina, nebo jiného typu hazardní společnosti, poskytuje rozsáhlou součinnost neziskovému
sektoru v oblasti prevence a péče o zájmové osoby. Stejně tak může být spolehlivým zdrojem
informací a finanční podpory pro místní samosprávu. Smlouvou naopak získá stabilitu pro svoji
investici.
Zákon č. 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách (dále jen Zákon) umožňuje místním
samosprávám přijímat místní úpravu pravidel pro provozování hazardních her (§12 odst. 1
Zákona). Bohužel však taxativně vymezuje pravomoci samosprávy na relativně úzkém prostoru.
V praxi tak lze vyhláškou upravit to, zda hazardní hry je možné v daném teritoriu provozovat, či
nikoliv, popřípadě lze za určitých okolností vymezit umístění herních provozů do vybraných
lokalit. Dalším nezadatelným právem místní samosprávy je však vydávání individuálních
rozhodnutí v přenesené působnosti státu, kterými se povoluje samotný herní prostor (§97 a
násl. Zákona). Zde je klíčovým ustanovením §98odst.3 Zákona, jež stanoví nejdelší možnou
lhůtu pro povolení herního prostoru na tři roky.
Žadatel o vydání rozhodnutí, jímž se povoluje konkrétní herní prostor, má ze zákona oprávnění
takové povolení získat, pokud splní zákonem předepsané požadavky. Negativní rozhodnutí
místní samosprávy by v takovém případě bylo svévolné a v rozporu se zákonem.
V praxi žádný seriózní investor nevynaloží finance v řádu desítek milionů, pokud je jeho
investice časově ukotvena jen na tři roky, po které trvá platnost rozhodnutí o povolení herního
prostoru. Místní samospráva může v průběhu tohoto období změnit vyhláškou podmínky pro
následné další působení hazardního průmyslu v teritoriu a následné opakované povolení
herního prostoru je tak nevymahatelné. Případná náhrada škody před soudem je nemožná,
neboť z povahy věci byla investice časově limitovaná právě individuálním povolením na tři roky.
Partnerskou smlouvou však investor výměnou za vlastní nadstandardní plnění získává závazek
municipality neměnit legislativní prostředí po smluvně sjednanou dobu (např.10 let). Pokud tedy
na základě místní vyhlášky dojde k povolení kasin a zákazu heren, tak tento stav spojený s
partnerskou smlouvou umožní dlouhodobou investici. V případě, že za této situace dojde ke
změně vyhlášky v rozporu se závazkem z partnerské smlouvy, dopouští se místní samospráva
smluvního deliktu a odpovídá za náhradu škody.
Kasina na rozdíl od heren vyžadují o několik řádů vyšší vstupní investici, ale i vyšší provozní
péči. V jejich případě jsou tedy investoři mnohem náchylnější k vyhledávání investiční stability.
Dovedeno ad absurdum může majitel herny svých 15 automatů klidně stěhovat každé tři roky z
okresu do okresu. To samé však nelze očekávat od kasina. Z tohoto důvodu je investor do kasin
mnohem přirozenějším partnerem pro samosprávu než nájemce malé herny. Současně však
platí, že část hráčů je vázána na malé herny s převažující hrou VLT. Zde je potřeba předem
vhodně připravit způsob, jak tyto hráče v rámci Harm Reduction principů zapojit do spolupráce
přes nový typ poskytovatele.



2 Tisková zpráva A.N.O. – Asociace nestátních organizací. 2016. Zdroj: http://www.asociace.org/aktuality/odbornici-predstavi-v-brne-australskou-metodiku-lecby-a-prevence-patologickeho-hracstvi-v-cr-je-zatim-nulova/

Výše popsaný smluvní nástroj je vhodné připravit s rozmyslem, neboť bude svojí účinností
patrně přesahovat jedno volební období. Vzhledem ke dlouhodobému charakteru takové úpravy,
však nepůsobí jen jako stabilizující faktor, ale může mít i významný protikorupční charakter.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že takto pojaté "soužití" s hazardním průmyslem je
kompromisem, jehož klíčovým přínosem je kontrola a dohled nad herním prostředím a
pragmatická spolupráce s cílem minimalizovat škodlivé dopady herního fenoménu na zájmovou
část populace. Přítomnost stabilizovaného a kontrolovaného herního provozu je navíc velice
významným faktorem, který bude limitovat prostor pro nelegální herny a částečně i internetové
sázení.

SLUŽBY PREVENCE A LÉČBY PROBLÉMOVÝCH A PATOLOGICKÝCHHRÁČŮ A JEJICH BLÍZKÝCH
Stabilní a rozvinutá síť pomoci nabízející služby prevence a léčby problémového a
patologického hraní je nezbytnou součástí řešení.
V neposlední řadě je třeba pracovat i s faktem, že mezi osoby ohrožené problémovým či
patologickým hráčstvím nepatří pouze hráči samotní, ale i tzv. osoby blízké – partneři, rodina,
sociální okolí.

AUSTRALSKÝ PŘÍKLAD
Hazardní společnosti samy mohou účinně pomáhat problémovým hráčům: příkladem je program
zodpovědného přístupu ke hraní pro kluby v rámci australského státu Nový Jižní Wales.
Společnost ClubsAustralia je uskupení klubů, které se zavázaly ze svých výnosů z hazardního
hraní investovat do sociálně žádoucích projektů: přispívají na osvětovou a preventivní činnost
v oblasti hazardního hraní. Nad tento rámec poskytují dotace sportovním zařízením a
nemocnicím, podporují vzdělávací programy na školách a komunitní projekty. Tyto kluby tak
vkládají významnou část svého zisku do sociálně žádoucích projektů a aktivit a ponechávají si
pouze prostředky pro chod těchto herních klubů. Personál těchto zařízení je vycvičen a
motivován působit na hráče preventivně. Nejde sice o konečné řešení problému s hazardem,
ale příklad z australské praxe může být inspirací pro české hazardní společnosti, které
podobnou činnost nevyvíjí.2

PRAVIDELNÉ VYHODNOCOVÁNÍ VÝSKYTU PROBLÉMOVÉHO HRÁČSTVÍV REGIONU
Pravidelné vyhodnocování situace v oblasti problémového a patologického hráčství v regionu je
základem pro optimální nastavení způsobů řešení.



Think tank Racionální politiky závislostí je multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, kteří se
věnují problematice závislostí ze všech úhlů pohledu — veřejné a individuální zdraví, legislativa a další právní
důsledky, včetně bezpečnostních výzev, dále oblast ekonomie včetně tržních modelací, daňových, ekonomických
dopadů do veřejných rozpočtů, oblast edukace a prevence, a v neposlední řadě také oblasti sociální a sociologické
a politologické. Think tank má za cíl ovlivňovat veřejné mínění a tím modelovat politické postoje, ovlivňovat
strategické dokumenty politického i odborného charakteru, včetně odborně správné nastavení legislativy, působit na
druhé straně na silné industrie k přijetí základních etických standardů.


