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Tisková zpráva 
Před hazardem budou gamblery varovat  

samotní provozovatelé heren 
 

Liberecké herny by měly samy odrazovat gamblery i náhodné hráče hazardu. Zastupitelé města 

Liberce schválili doporučení provozovatelům loterií a dalších her, aby ve svých hernách umístili 

letáky, varující před závislostí na hazardu. 

Záměr umístit odstrašující letáky, bannery a vizitky v libereckých hernách je součástí Projektu o.s. 

Advaita, který se zabývá prevencí sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, a 

také projektu PROGAM Českého institutu pro výzkum závislostí (CIAR). Oba projekty vzali na svém 

zasedání ve čtvrtek 28. března na vědomí liberečtí zastupitelé. V materiálu samotném bylo 

doporučeno, aby se varování proti hazardním hrám stalo součástí vybavení samotných heren.   

Počet provozoven hazardu se daří městu v posledních letech snižovat. Od června roku 2010 

zastupitelstvo města žádostem o zařazení dalších, nových adres do seznamu libereckých heren 

nevyhovuje. Ke konci roku 2011 bylo v Liberci registrováno 146 adres veřejně přístupných míst, ve 

kterých 44 společností provozovalo 801 výherních hracích přístrojů. Magistrát města Liberec reguluje 

počet heren ve městě i díky novele loterijního zákona, podle níž se stává účastníkem řízení o vydání 

povolení k provozování loterie a jiné podobné hry v provozovně na určité adrese. 

V průběhu roku 2012 se podařilo městu snížit místa, na kterých lze provozovat hazard, ze 146 na 

nynějších 110. Odborný referent MML pro loterie a jiné podobné hry v roce 2012 provedl 53 místních 

šetření se zjištěním 5 případů porušení zákona, u kterých bylo ve správním řízení vyměřeno na 

pokutách 105.000,- Kč, a v jednom případě byl pro podezření ze spáchání trestného činu případ 

postoupen orgánům v trestním řízení. Počet koncových zařízení a provozoven byl k 31. 12. 2012 

snížen přibližně o 30%. 

Jednou z cest k omezování rozmachu gamblerství je prevence. Advaita se zaměřuje přímo na pomoc 

konkrétním osobám, ohroženým patologickým gamblerstvím. CIAR má ucelený celostátní program 

obsahující mimo jiné i školení personálu. Oba projekty mohou být umístěny v provozovnách hazardu 

současně a navzájem se doplňují. Varující letáky a bannery budou rozmístěny v hernách za 

prostředky obou organizací, město na tyto projekty nijak nepřispívá. 
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