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   S použitím magnetické rezonance bylo experimentálně potvrze-
no, že při hraní na automatech, především na VLT (videoloterijní 
terminál), dochází v mozku hráče k neuronální aktivitě, která je 
velmi podobná aktivitě závislých na kokainu v okamžiku jeho užití. 
Hráč si to však neuvědomuje. Oproti jiným drogovým závislostem 
(alkohol, nikotin, narkotika) totiž tato nepotřebuje tělesné přijímá-
ní návykové látky. A proti tomu není nikdo imunní. Často stačí jen 
vhodné vzájemné působení rozličných životních faktorů a v pod-
statě z kohokoliv se může stát patologický hráč s postupným od-
chýlením se od psychického, sociálního a fyzického zdraví. Z hráče 
se stane nemocný člověk. 
   Veřejný ochránce práv před dvěma lety vládě ČR napsal: „Zji-
stil jsem dlouhodobou nezákonnou rozhodovací praxi Ministerstva 
financí … a … rozhodnutí, jimiž MF povolilo a nadále povoluje pro-
vozování sázkových her … považuji za nezákonná …“ Jednalo se o 
ministerstvem vydané licence k provozování hazardu v určitých 
budovách a jejich sousedství (viz herna ZIPO v blízkosti mateřské 
školy Rohožník). Ony licence mají dobu platnosti delší než stanoví 
loterijní zákon a dodnes umožňují provozovatelům mnohonásobné 
překročení zákonem stanovených limitů sázek, výher a proher. Ja-
ko perličku lze uvést, že byly vydány i licence do roku 2500. 
   Ústavní soud se připojil k názoru ombudsmana a ve svých ná-
lezech uvedl, že provozovatelé hazardu mohou být kdykoliv zbave-
ni licencí, jestliže nastanou či dodatečně vyjdou najevo okolnosti, 
pro které by nebylo možné loterii či jinou podobnou hru povolit. 
   BIS si už přestala brát servítky a natvrdo označila chování MF 
s tehdejším ministrem Kalouskem (TOP09) za bezpečnostní rizi- 

 
 

ko: „Zástupci hazardní lobby 
ovlivňovali legislativní pro-
ces, který upravoval a zpřís-
ňoval podmínky pro podni-
kání v hazardu, a to přes in-
stituce, kde se o podobě nové 
legislativy rozhodovalo.“ Ne-
překvapí, že pan Kalousek 
pokrytecky předložil v PS ná-
vrh na novelu loterijního zá-
kona, ale pro jeho schválení 
sám nehlasoval!!! 
   Provozovatelé heren moc 
dobře vědí, že nevydělávají na 
tisícovkách svátečních hrá-
čů, ale na pravidelně sázejících nemocných hráčích. Jejich one-
mocnění zneužívají a tím ho ještě více prohlubují. 
   V Újezdě miluje hazard i končící rada MČ. Nejdříve navrhla ma-
gistrátu při schvalování nové vyhlášky omezující hazard zachovat 
automaty ve všech sedmi dosavadních restauracích, aby se mohly 
následně stát hernami, čemuž magistrát nevyhověl, aby nakonec 
svým usnesením č. 72/1286/13 způsobila nejen vznik herny ZIPO na 
Rohožníku, ale i zvýšení počtu VLT v Újezdě o 26%.  
Na nedávném kulatém stolu starosta obhajoval peníze z hazardu i 
slovy, že on přece nespasí ten svět. To ale po něm nikdo nechce. A 
v podpoře hazardu pokračuje i v současnosti. V ÚZ 9/2014 byl otiš-
těn článek předního lobbisty a mluvčího Unie herního průmyslu pa-
na Čírtka. Pro předního lobbistu a názory z hazardního průmyslu se 
v ÚZ opět místo našlo. Pro aktivisty a odpůrce současné podoby ha-

zardu se prostor nikdy nenašel. To vypovídá o mnohém. 
   Takový přístup k řešení hazardu ovšem vede k dlouho-
dobému porušování Listiny základních práv a svobod, ze-
jména pokud jde o: 
   Právo na život (čl. 6 odst. 1). Majitelé heren neradi ven-
tilují násilnou kriminalitu a ozbrojená přepadení provo-
zoven, nemocní hráči páchají sebevraždy (stovky ročně), či 
násilnou trestnou činnost.  
   Právo na lidskou důstojnost a ochranu rodinné-
ho života (čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 32 odst. 1). Z důvodu své 
choroby hráči ztratí i poslední zbytky lidské důstojnosti, 
někdy též své zaměstnání a zničí často i dobré rodinné 
vztahy. Jejich nemoc se přenese na děti nebo rodiče a rodi-
na přestane plnit svoji funkci. 
   Právo vlastnit majetek (čl. 11 odst. 1). V důsledku své 
choroby hráči přijdou zpravidla o všechen svůj majetek. O 
značnou část ale přijdou obvykle i rodinní příslušníci. 
Z části ostrouhají i věřitelé a paradoxně také lichváři. Ze-
jména uspěje-li hráč s žádostí o bankrot. 
   Právo na ochranu zdraví (čl. 31). Stát umožnil zaple-
velení ČR především nejvyšší koncentrací VLT na hlavu na 
světě, přestože právě ty mají největší vliv na vznik patolo-
gického hráčství. Objem prohraných peněz na VLT vůči 
jiným hazardním hrám je u nás mnohonásobně vyšší než 
kdekoliv jinde ve světě. Stát jednoznačně selhal. 
   Jestliže tedy stát své občany dostatečně nechrání (jako 
tak činí před drogami, střelnými zbraněmi, radioaktivními 
látkami) a nedodržuje loterijní zákon, je jediným možným 
řešením nulová tolerance heren v každé obci i MČ a do-
sažení změny zdola. Ovlivnit prohazardně všechny politiky 
a úředníky je možné, ale ovlivnit všechny občany nikoliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mnozí občané nabyli dojmu, že referendum o hazardu je 
definitivně ztracené. Není tomu tak! Vyhlásit jej může ZMČ 
svým vlastním rozhodnutím, nebo musí na základě potřeb-
ného množství podpisů občanů pod příslušnou petici. První 
variantu máme za sebou, podle očekávání koalice referen-
dum v červnu nevyhlásila, natož nulovou toleranci hazar-
du. Ale potřebovali jsme tento krok udělat, abychom nebyli 
jakkoliv napadání, proč hned chceme referendum z vůle 
občanů, když se ještě nevyjádřilo zastupitelstvo. Mezitím se 
ovšem přiblížily prázdniny, volby a věříme, že nové složení 
ZMČ bude moudřejší. Navíc se ukázalo, že pasivní sběr 
podpisů pod petici přinesl mnoho chybných údajů, které 
lze jen pracně opravit. Proto jsme sběr do voleb pozastavili.  
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