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Informace 

V Brně hledali řešení problému hazardního hraní 

Pod záštitou Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila byla uspořádána celkem tři 
setkání pracovních skupin zástupců obcí a dalších subjektů zabývajících se problematikou hazardních 
her. Tématem setkání byla „Podpora identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her 
v ČR“. První se uskutečnilo v Brně. Následovat budou dvě pracovní setkání, a to v Ostravě a v Praze. 
V závěru celého projektu proběhne v Praze tisková konference, kde budou prezentovány výsledky 
pracovních setkání a informační materiál určený primárně pro zástupce obcí.  

V Brně proběhlo první z plánovaných setkání na téma podpory řešení problematiky hazardního hraní 
v České republice. V rámci programu vystoupil Jakub Černý, zástupce Národního monitorovacího 
střediska pro drogy a drogové závislosti, s prezentací analýz Výskytu a dopadu hazardního hraní v ČR. 
Následovalo představení metodického materiálu Podpora identifikace a řešení rizik spojených s hraním 
hazardních her v ČR jeho autorem Jaroslavem Vackem z Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze. Ve 
druhé části semináře byl věnován prostor pro otevřenou diskusi k materiálu a workshop zaměřený na 
připomínky a sdílení zkušeností a rad z praxe, a to na téma hraní hazardních her v ČR. 

Setkání se dotýkalo standardních témat, jako jsou legislativa, preventivní a regulativní opatření státu 
či obcí, ale také negativních důsledků hazardního hraní včetně rozvoje patologického hráčství a jeho 
negativních dopadů na hráče samotné a jejich nejbližší okolí.  

Hlavním cílem těchto pracovních setkání bylo souhrnem ověřených informací přispět do diskuse na 
téma zavádění účinných opatření v oblasti snižování škodlivých dopadů hraní hazardních her zejména 
na úrovni obcí. Metodický materiál by měl hlavním aktérům, především obcím, pomoci činit 
informovaná rozhodnutí v oblasti regulace hazardu v ČR. 

Prostřednictvím těchto setkání hledají aktéři cestu k účinné politice minimalizace škod a rizik 
vyplývajících z hraní hazardních her. Výsledky všech pracovních setkání byly společně se zpracovaným 
informačních materiálem představeny široké veřejnosti na závěrečné tiskové konferenci konané 
4. 12. 2013 v Praze za účasti Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.  
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