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1. Úvod 

Pro účely tohoto průzkumu je nejprve nezbytné vymezit si dva základní termíny. Výherními hracími přístroji 

(dále „hrací přístroj“) neboli hovorově „automaty“ se rozumí technická herní zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v 

kasinech  atd.).  Hazardem  se  rozumí  provoz  hracích  přístrojů  v  hernách,  kasinech,  restauracích  či 

hospodách. 

Hazard  vzbuzuje  zvlášť  silnou  závislost  a  běžný  hráč  hazardu  potřebuje  k ukojení  své  závislosti  neustálý 

přísun nemalých finančních prostředků. Zcela analogicky vzniká potřeba značných finančních prostředků a 

to  i u uživatelů  tvrdých  drog. Ne náhodou  se hazard,  stejně  jako drogy, dělí na  tvrdý  a měkký.  Tvrdým 

hazardem  je myšleno  především  gamblerství  na  hracích  přístrojích, měkkým  naopak  sázkové  a  karetní 

hraní, které vzbuzuje mnohem menší  riziko závislosti. Zajisté není pochyb o  tom, že užívání  tvrdých drog 

zvyšuje kriminalitu. Dokonce byl zaveden termín „drogová kriminalita“.1 Velice názorně je vztah kriminality 

a drog znázorněn ve filmu My děti ze stanice ZOO.2 Ovšem s tvrdým hazardem  je situace podobná  jako u 

drogové kriminality a klidně by bylo možné zavést termín „hazardní kriminalita“. Opět je vhodné zdůraznit, 

že problematika hazardu a gamblerství spadá do gesce Národního protidrogového koordinátora.3  

Hazard  je  pro  společnost  velikou  zátěží  v případě,  že  pro  hráče  je  hra  na  hracích  přístrojích  především 

záležitosti závislosti či nouze. Při hodnocení dopadu hazardu na společnosti je nutné vycházet z konkrétních 

objektivních faktů – čili studií a analýz: 

a) Společenské náklady na hazardní hraní v České  republice –  studii  zpracoval Národní ústav duševního 

zdraví (http://www.nudz.cz/) 

Tato studie prokázala, že náklady na hazard  jsou násobně vyšší než příjmy z hazardu. „Předkládaná studie 

odhaduje,  že  společenské  náklady  na  hazardní  hraní  v  ČR  se  v  konzervativních  odhadech  k referenčnímu 

roku 2012 pohybovaly mezi 14 183,316 a 16 056,794 mil. Kč … Doporučujeme podstatně  zvýšit  regulační 

opatření  směrem  k  trhu  s  hazardními  hrami,  a  to  v  kombinaci  s  opatřeními  směřujícími  k  dostupnosti  i 

podobě hazardních her.“4 

b)  Vliv  hazardu  na  zadlužení  obyvatel  –  studii  zpracovali  analytici  společnosti  M.B.A.  Finance 

(http://www.mbaf.cz/cz/) 

Tato  studie potvrdila,  že města, která  již  začala počet automatů a heren  snižovat, mají  i méně dlužníků. 

„Kde se vyskytuje větší počet sociálně slabých  lidí, objevuje se  i více heren.  Ideální podmínky mají herny v 

oblastech s vysokou nezaměstnaností, respektive kde je větší koncentrace obyvatel neuplatnitelných na trhu 

práce, kteří se uchylují k iluzi, že peníze získají z hazardu.“5 

 

                                                            
1 http://www.drogy‐info.cz/publikace/vyrocni‐zpravy/archiv/drogova‐situace/drogova‐kriminalita‐jeji‐prevence‐a‐drogy‐ve‐
vezeni/primarni‐drogova‐kriminalita/  
2 http://www.csfd.cz/film/2520‐my‐deti‐ze‐stanice‐zoo/prehled/  
3  https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova‐politika/media/narodni‐protidrogovy‐koordinator‐poprve‐v‐historii‐cr‐vznikl‐akcni‐
plan‐‐ktery‐je‐schvalovany‐vladou‐136764/  
4 https://www.nudz.cz/files/common/winkler_problemove_hracstvi.pdf  
5 http://archiv.ihned.cz/c1‐64959280‐tam‐kde‐je‐vice‐hernich‐automatu‐maji‐lide‐vetsi‐dluhy‐rika‐studie  
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c)  Studie  vlivu  tvrdého  hazardu  na  kriminalitu  –  studii  zpracoval  Nadační  fond  proti  korupci 

(http://www.nfpk.cz/) 

Tato studie prokázala, že  tvrdý hazard podstatně zvyšuje  riziko nárůstu kriminality. „Výše uvedená studie 

tvrdého  hazardu  a míry  kriminality,  která  analyzovala  všechna  česká města  s více  jak  5  tisíci  obyvatel, 

dokládá, že výrazné omezení tvrdého hazardu přináší zároveň podstatné snížení míry kriminality.“6 

Počínaje 1.  lednem 2015  začal na území města Brna platit úplný  zákaz hazardu.  Stalo  se  tak na  základě 

vyhlášky, kterou v prosinci 2014 schválili zastupitelé města Brna.7 Již dříve existoval klíčový nález Ústavního 

soudu  z roku  2011,  který  stanovil,  že  obce mohou  regulovat  hazard  na  svém  území.8  Kriminalita  se,  ve 

městě v absolutních číslech snížila z 14 501 trestných činů v roce 2013 na 10 564 v roce 2016.9 

 

Životnost nelegálního hazardu má v Brně tři základní fáze: 

1.  Fáze  vzniku  a  rozšíření nelegálního  hazardu:  Po  tom,  co  vedení města Brno přijalo  v roce  2014 první 

vyhlášky  regulující  tvrdý  hazard,  který  byl  následován  úplným  zákazem  hazardu  s účinnosti  od  1.  ledna 

2015, došlo ke vzniku a rozšíření nelegálního hazardu. Dříve se nelegální hazard objevoval v minimální míře. 

V tomto období se u provozovatelů hazardu vyskytly fámy a mylné teorie, že nelegální hazard lze beztrestně 

provozovat.  V některých  hernách  se  nacházely  povolené  i  nepovolené  hrací  přístroje  v domnění,  že 

nelegální hrací přístroje přirozeně splynou mezi těmi  legálními. Dalším nesmyslem byla víra v to, že pokud 

herna bude fungovat ve formě spolku a veškeré prohry a výhry budou uváděné  jako „dar“, tak není třeba 

mít  pro  dané  hrací  přístroje  povolení.  Hráči  se  tak  stali  členy  spolku, místy  se  zapisovali  dokonce  do 

svěřenského fondu a zakladatelé těchto spolků pak vysvětlovali, že de facto hráči si hrají sami mezi sebou. 

Jednalo se pochopitelně a zcela nelegální provoz hazardu a příslušné soudy pak dokonce začaly tyto spolky 

rušit  a  příslušné  osoby  stíhat.10  Následně  se  objevily  takzvané  kvízomaty,  které  ovšem  splňují  definici 

hracího  přístroje  dle  loterního  zákona,  což  jasně  potvrdilo  i Ministerstvo  financí,11  a  proto  ani  zde  není 

únikové  cesty. V této  fázi  se  s problematikou hazardu  začala  seznamovat  rovněž policie,  finanční  či  celní 

správa a rovněž i státní zastupitelství. Přes počáteční nezdary se postupně začaly úspěšně provádět razie či 

trestně stíhat provozovatelé nelegálního hazardu. 

2. Fáze ústupu nelegálního hazardu: Po tom, co provozovatelé nelegálního hazardu došli k závěru, že právní 

klička pro provoz nelegálních heren zkrátka neexistuje a začali  také  čelit nemalému  riziku,  tento  svůj boj 

nakonec vzdali. V této fázi se nyní nachází česká města včetně Brna. Tvrdý hazard je v Brně prokazatelně na 

ústupu, což dokazuje tento průzkum. Ostatně analogicky nelegální herny zanikají například rovněž v Praze.12 

Někteří provozovatelé nelegálního hazardu přesto tvrdohlavě pokračují ve své činnosti navzdory policejním 

raziím ve  své provozovně. Situace  se ovšem značně zlepšuje po  tom, co počínaje 1.  lednem 2017 získala 

                                                            
6 http://www.nfpk.cz/aktuality/4870  
7 http://brno.idnes.cz/brno‐bez‐hazardu‐zastupitele‐schvalili‐uplny‐zakaz‐fhb‐/brno‐zpravy.aspx?c=A141219_111424_brno‐
zpravy_vh  
8 http://denikreferendum.cz/clanek/10870‐obce‐mohou‐regulovat‐hazard‐rozhodl‐ustavni‐soud  
9 http://www.mapakriminality.cz/ 
10 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud‐zrusil‐spolek‐zivot‐je‐hrou‐ktery‐nelegalne‐provozuje‐
v/r~91f200bc234511e6bff10025900fea04/  
11 http://ekonomika.idnes.cz/nelegalni‐hazard‐a‐spatne‐zakony‐do3‐/ekonomika.aspx?c=A160919_2274020_ekonomika_rts  
12 http://www.nfpk.cz/aktuality/4839  
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nové pravomoci v postihu hazardu Celní správa, která začíná uplatňovat sankční mechanismy až do výše 50 

milionů  Kč.13  Policie  již  neopakuje  dřívější  chyby  a  dokonce  se  na  postih  nelegálního  hazardu  začíná 

specializovat  i specializovaný  tým Kobra.14 Provozovatelé nelegálního hazardu si v této  fázi uvědomují, že 

riziko postihu je příliš velké a masivně tento svůj nesmyslný boj vzdávají. 

3. Fáze úpadku nelegálního hazardu na minimální úroveň: V této  fázi  se nelegální hazard udrží pouze na 

zcela minimální úrovni, a  to  i  za poměrně vysokého  rizika a nákladů pro provozovatele. Nelegální hernu 

není možné efektivně ukrýt, pokud se k ní stahují hráči z širokého okolí. Tyto herny se navíc vyskytují stále 

na  stejných  adresách,  a  zatímco  dealery  drog  je  praktické  nemožné  vymýtit,  nelegální  herny  jsou  vždy 

vystopovatelné. Nakonec  i pro  samotné hráče může být nepříjemné procházet  podrobnou  kontrolou  ze 

strany provozovatelů nelegálních heren, kdy si podrobně ověřují, zdali hráč není náhodou zaměstnancem 

Celní správy či orgánů činných v trestním řízení. 

 

 

   

                                                            
13 http://zpravy.idnes.cz/celni‐sprava‐nelegalni‐hazard‐hraci‐automaty‐f3y‐/domaci.aspx?c=A170413_110213_domaci_jkk  
14 http://www.danovakobra.cz/  
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2. Metodika zpracování průzkumu 

Tento  investigativní přehled byl zpracován na základě 3 víkendových  investigativních akcí, které proběhly 

ve dnech 8‐9. dubna 2017, 17. června 2017 a 18. července 2017. Z každé této akce byla navíc zpracována 

podrobná  video  a  foto  dokumentace. Údaje  o  nelegálních  hernách  z roku  2014  byly  čerpány  jednak  od 

náměstka Města Brna Matěje Hollana (20 adres) a jednak od Sdružení provozovatelů centrálních loterních 

systémů  (náhodných  58  adres)15.    Tyto  souhrny  adres  z obou  zdrojů  se místy překrývaly. Údaje o počtu 

legálních  hracích  přístrojů  na  konci  roku  2013  jsou  opřené  o  informativní  přehled  povolených  zařízení 

Ministerstva financí. 

Jestliže zpracovatel tohoto výzkumu (dále „zpracovatel“) na vytipovaném místě zastihl nelegální hernu, tak 

nejčastěji se obsluhy herny dotazoval, jakým způsobem lze nelegální hrací přístroje používat a zdali tedy je 

nutné  v případě  takzvaných  kvízomatů  odpovídat  na  otázky  či  vykonávat  nějaké  dovednosti  úkoly. 

V případě, že zpracovatel na místě nenalezl nelegální hrací přístroje, tak se obsluhy provozovny dotazoval, 

kdy  na  tomto místě  hrací  přístroje  byly  provozovány  a  zda  se  neplánuje  dovezení  nelegálních  hracích 

přístrojů.  Zpracovatel  dále  identifikoval  počet  a  typ  jednotlivých  hracích  přístrojů,  provedl  kontrolu 

legálnosti a případně  i zdokumentoval samotnou hru na těchto přístrojích. Rozlišit  je totiž nutné takzvané 

kvízomaty, slevostroje či quizardy od klasických nelegálních hracích přístrojů, ke kterým obvykle vede tajný 

neoficiální vstup pro „prověřené“ hráče. Dotazování zde byli i náhodní kolemjdoucí vyskytující se v blízkosti 

heren. 

Všechny zkoumané provozovny byly rozdělené dle samotného vyhodnocení do 4 skupin: 

1. Legální herny ‐ aktuální stav legálních provozoven hazardu ke dni 7. července 201716. Jedná se o 16 heren 

či kasín, ve kterých je registrovaných 52 hracích přístrojů. 

2. Herny  bez  platného  povolení  –  provozovny,  ve  kterých  probíhá  provozování  hazardu,  ačkoliv  nemají 

platné povolení Ministerstva financí. 

3. Uzavřené nelegální herny – provozovny, které byly provozovány bez platného povolení a následně  již 

byly uzavřené (například po policejní či celní razii). 

4. Uzavřené dřívější  legální herny – provozovny,  jejíž provoz byl  již ukončen po tom, co skončila platnost 

povolení  k provozování  hazardu.  Tento  seznam  je  vyhotoven  na  základě  srovnání  s přehledem  heren 

k 31.12.2013.  

Tento  přehled  je  opřen  nikoliv  o  subjektivní  názory,  ale  o  tvrdé  nezpochybnitelné  údaje  vycházející 

z relevantních zdrojů a vlastního investigativního průzkumu, který je navíc podrobně zdokumentován.

                                                            
15	www.spelos.com		
16	http://www.mfcr.cz/cs/soukromy‐sektor/hazardni‐hry/prehledy‐a‐statistiky/prehledy‐technickych‐hernich‐
zarizeni‐he/2017/informativni‐prehled‐povolenych‐zarizeni‐29131		
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3. Nelegální hazard ve vyloučených lokalitách 

Největší hustota nelegálních heren se nacházela ve vyloučených lokalitách Brna – Zábrdovice I, Zábrdovice II 

a Husovice. Je samozřejmé, že hazard v této oblasti není záležitosti  luxusu, ale závislosti a nouze. Obsluha 

těchto heren navíc nezapírá, že největší počet hráčů je krátce po vyplácení sociálních dávek. Netrvá dlouho 

a  tyto  osoby  takto  prohrají  veškeré  své  dávky  a  dostanou  se  do  situace,  kdy  cítí  povinnost  zajištění 

prostředků na živobytí. Část  těchto osob se uchýlí k  trestné  činnosti a své  jednání pak vysvětlují nutnosti 

zajištění  své  rodiny.  Na  dotaz,  zda  by  nebylo  vhodnější  své  peníze  neprohrávat  v  hernách,  často  sami 

přiznají, že  jsou na hazardu zkrátka závislí. Občané v oblasti brněnských vyloučených  lokalit, kteří působili 

spořádaným dojmem, často chválili vyhlášku zakazující hazard a sami vyprávěli, jaký destruktivní dopad měl 

hazard  na  jejich  nejbližší  okolí.17  Naopak  lidé,  kterým  v oblasti  Cejlu  chyběl  hazard,  evidentně  bojovali 

s různými závislostmi a zpracovatele například požádali o přispění na nákup drog.18 

 

 

 

 

 

                                                            
17 12. Elgartova 8.MOV  
18 11. Vranovska 39.MOV 
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Provozování  nelegálního  hazardu  je  v Brně  prokazatelně  na  ústupu.  Uvedené  dvě mapy  vyloučených 

lokalit Zábrdovice I a Husovice představují srovnání dostupnosti hazardu na konci roku 2013 a nyní v dubnu 

roku 2017  ‐  černé  tečky pak  zobrazují herny  či provozovny hazardu, které byly v provozu právě na konci 

roku  2013.  Naopak  nyní  dostupné  nelegální  herny  jsou  označené  červeným  písmem.  Představitelé 

hazardního  průmyslu  často  tvrdí,  že  v případě  přísné  regulace  či  nulové  tolerance  hazardu  dojde  pouze 

k přesunu hazardu do nelegální sféry. Tyto mapy dokládají, že rozsah nelegálního hazardu v Brně neustále 

klesá a některé nelegální herny se pokouší ještě fungovat s poměrně velikými obtížemi. 

Výskyt nelegálního hazardu ve vyloučených lokalitách je zcela neakceptovatelný, jelikož posiluje celou řadu 

nežádoucích  jevů  –  zadlužení  občanů,  rostoucí  kriminalita,  distribuce  drog,  kuplířství  atd.  Tyto  dvě 

znázorněné vyloučené  lokality začaly být přezdívané  jako „Brněný Bronx“.19 Nakonec  i zpracovatel tohoto 

průzkumy byl svědkem nemalé agresivity v ulicích  či dokonce neúnavné snahy výdělku ze strany místních 

prostitutek. Tyto osoby byly  často zvyklé působit v noci, kdy  jediným veřejným místem byly právě herny. 

Osoby  z vyloučených  lokalit  ovšem  nutně  potřebují  získat  pracovní  návyky,  což  jim  často  znemožňuje 

celonoční vysedávání v hernách. 

Pro vyspělé státy je zcela neakceptovatelné, aby se herny a kasina nacházely v takovýchto lokalitách a lze se 

domnívat, že zdejší provoz heren byl dříve zajišťován zákulisními dohodami.  

 

 

 

 

   

                                                            
19 http://brno.idnes.cz/ostudy‐brna‐brnensky‐bronx‐dfj‐/brno‐zpravy.aspx?c=A150424_091659_brno‐zpravy_mav  
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4. Vyhodnocení průzkumu 

Z níže uvedeného analytického přehledu hazardu v Brně lze odvodit minimálně závěry: 

1. Razantní pokles počtu legálních hracích přístrojů 

V období od roku 201120 do poloviny roku 2017 zavedla celá řada měst a obcí takzvanou nulovou toleranci 

hazardu.  Ústup  hazardu  ovšem  v případě  nulové  tolerance  probíhá  postupně,  nikoliv  okamžitě.  Ve  své 

studií21 NFPK došel k závěru, že na konci roku 2016 bylo možné vyjmenovat 37 měst a obcí s více jak 5 tisíci 

obyvatel, které po vyhlášení nulové tolerance hazardu  již neregistrovaly ani  jeden přístroj na svém území. 

K tomuto  stavu  se  postupně  blíží město  Brno,  které  je  navíc  největším  českým městem,  které  nulovou 

toleranci hazardu vyhlásilo. Na konci roku 2013 se na území města Brna nacházelo necelých 3000 hracích 

přístrojů  registrovaných u Ministerstva  financí.22 K 7.  červenci 2017  to  již bylo pouhých 16 heren  či kasín 

s celkovým počtem 52 hracích přístrojů a tento počet bude dál klesat. Těchto 52 hracích přístrojů tvoří  již 

necelé 2% z původního počtu hracích přístrojů v roce 2013. 

Nutno ovšem dodat, že celkově 6 brněnských heren provozuje pouze 1  legální hrací přístroj k 7.  červenci 

2017  (Dornych 270/2,  Starobrněnská 282, Běhounská 2, Podpěrova 439/2, Masarova 2407/7, Palackého 

třída 250/29) a dokonce některé další bývalé herny  jsou  sice otevřené, nicméně neprovozují  žádný hrací 

přístroj  (například Zvonařka 1) a evidentně  čekají na další vývoj politické  situace v souvislosti  s postojem 

města k hazardu. 

2. Definitivní uzavření zhruba poloviny nelegálních hracích přístrojů 

V Brně  se  potvrdil  trend,  který  již  byl  zaznamenán  v  Praze23,  Českém  Těšíně  a  řadě  dalších měst.  Jde  o 

pokles  počtu  nelegálních  heren. NFPK  přitom  vycházel  ze  seznamu  nelegálních  heren,  který  před  3  lety 

zpracoval  současný  náměstek  primátora  Brna Matěj  Hollan  (NFPK  zkontroloval  20  heren)  a  rovněž  ze 

seznamu  nelegálních  heren,  které  před  lety  zpracovalo  Sdružení  provozovatelů  centrálních  loterních 

systémů (NFPK zkontroloval 58 náhodných heren). Některé adresy z obou seznamů se překrývaly. 

Z celkového počtu 63 provozoven, které dříve byly zaznamenány jako nelegální, pokračovalo v provozování 

hazardu bez povolení 28 z nich. Naopak 35 z nich se vzdalo a hernu definitivně uzavřelo (například v reakci 

na  policejní  či  celní  razií).  Nejčastější  formou  hracího  přístroje,  který  byl  provozován  bez  povolení 

Ministerstva  financí,  byl  takzvaný  kvízomat,  který  se  pokouší  občas  hráče  donutit  odpovídat  na  banální 

otázky.  Dalšími  formami  těchto  přístrojů  jsou:  slevostroje,  quizzardy  či  zcela  nový  typ  hracích  přístrojů 

zaznamenaný  na  adrese  Václavská  11/14. Dovednostním  prvkem  u  těchto  hracích  přístrojů  je  zmáčkutí 

tlačítka pro roztočení válců v momentě, kdy 2 blikající světýlka se rozsvítí ve stejném momentě. Prakticky 

ovšem  tento prvek dovednosti  je vytvořen  tak,  že  jeho  splnění  je pouhou  formalitou – nesplnění  tohoto 

tlačítka ve  správný moment hráče nijak nesankcionuje a pouze  zdrží o několik  sekund, a proto prakticky 

                                                            
20	V	roce	2011	Ústavní	soud	potvrdil,	že	obce	a	města	mohou	samostatně	regulovat	hazard	na	svém	území	
http://denikreferendum.cz/clanek/10870‐obce‐mohou‐regulovat‐hazard‐rozhodl‐ustavni‐soud		
21	http://www.nfpk.cz/aktuality/4870		
22	http://www.mfcr.cz/cs/soukromy‐sektor/hazardni‐hry/prehledy‐a‐statistiky/prehledy‐technickych‐hernich‐
zarizeni‐he		
23	http://www.nfpk.cz/aktuality/4839		
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hráč  pouze  přidrží  tlačítko  delší  dobu,  až  se  oba  světýlka  pokryjí.  Podrobné  fungování  tohoto  hracího 

přístroje je znázorněno na pořízeném záznamu.24   

Provoz hracích přístroj bez povolení Ministerstva financí byl zaznamenán výjimečně rovněž formou spolku – 

pouze v jednom případě na adrese Křížová 97/16. Po vstupu do herny byl hráč nucen provést registraci do 

spolku Fokus 2001,  i když provozovatel označuje  tento  spolek u vstupních dveří  jako občanské  sdružení, 

ačkoliv  tato právní  forma  již není možná. Pod hrozbou pokuty 50 milionů Kč se spolky s neregistrovaným 

hazardem  objevují  již  zcela  ojediněle,  čehož  je  důkazem  rovněž město  Brno.  Rovněž  fungování  tohoto 

spolku podrobně dokládá pořízený záznam.25 

Speciálním případem nelegální herny je provozovna na adrese Vranovská 45/1, kde vstup není nijak omezen 

a uvnitř se nachází 9 klasických hracích přístrojů. Je to zvlášť drzý provoz nelegální herny, který ovšem je na 

této adrese provozován krátkou dobu (otevřen byl v druhé polovině června 2017, tedy po druhém a před 

třetím investigativním průzkumem NFPK). 

Klasická  nelegální  herna  byla  lokalizovaná  na  adrese Dukelská  třída  76  s názvem  „EX‐SAUNA GAMING“. 

První  překážkou  pro  vstup  do  této  herny  jsou mříže  a  zvonek.  Ostraha  této  herny  nejprve  na  základě 

prvního dojmu rozhodne, zdali osobu pustí do předsálí. Následně sdělí, že pro vstup do herny  je nutné by 

registrován,  což  znamená,  že  je  třeba  dorazit  s již  zaregistrovaným  hráčem,  který  by  se  tedy  za  nového 

registrovaného hráče zaručil. Strach a obava z postihu zde v tomto případě byla zřejmá. 

3. Neodpovídání na žádné otázky v případě provozu kvízomatu  

V případě, že představitel NFPK narazil ve zkoumané herně na kvízomaty, tak se nejčastěji zeptal obsluhy, 

zdali je nutné odpovídat na jakékoliv otázky. Obsluha jednoznačně nejčastěji sdělila, že na otázky není třeba 

vůbec odpovídat a je vhodné si jich nevšímat. Na konci hry v případě zájmu o vyplácení výhry se skutečně 

objevily otázky či dovedností úkol (skládání puzzli), ovšem tento krok v případě potřeby provedla obsluha – 

nikoliv hráč. Prakticky hra probíhá  tím způsobem, že hráč přijde za obsluhou  s žádosti o vyplácení výhry. 

Obsluha  dorazí  k automatu,  odpoví  na  případnou  otázku  a  vyplatí  výhru  hráči,  případně  vyplatí  výhru  a 

obsluha  teprve  odpoví  na  otázku  či  pokusí  se  složit  puzzle.  Tento  přístup  obsluhy  je  podrobně 

zdokumentován. Nutno  navíc  dodat,  že  složení  puzzli  v s takto minimálním  časem  je  téměř  nemožné  a 

tento úkol je pouze formalistický.  

Otázky  se objevují  rovněž při  roztáčení válců – ovšem velice malým písmem. Na  tyto otázky  se označuje 

odpověď zmáčknutím tlačítka pro roztočení válce. Ve výsledku tak hráč na otázky neodpovídá a odpovědi se 

samy generují ze samotné hry.  

4. Kvízomat je pro hráče prokazatelně o polovinu méně lákavý, nežli klasický hrací přístroj. 

Kvízomat je pro hráče jednoznačně méně atraktivní a  lze odhadnout, že je využíván minimálně o polovinu 

méně ve  srovnání  s klasickým hracím přístrojem. Tento  závěr  je dovozen mimo  jiné na  základě vlastního 

                                                            
24	„44	Václavská	11/14.WMV“	
25 „45 Krizova 97‐A.WMV“ „45 Krizova 97‐B.WMV“ 
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pozorování. Například na adrese Hybešova 51 obsluha přímo představiteli NFPK sdělila, že má pouze 1 hrací 

přístroj, který je aktuálně obsazený a čekají na něj další zájemci. Ve skutečnosti kromě 1 hracího klasického 

přístroje  se  v herně  nacházelo  dalších  6  kvízomatů,  na  kterých  nikdo  nehrál.  Představitel  NFPK  tuto 

záležitost rovněž podrobně překonzultoval s obsluhou herny na adrese Šrúrova 1978 – tentokrát v Praze 4. 

Obsluha herny zcela jasně představiteli NFPK sdělila, že na základě vlastních zkušeností a srovnání je zájem 

o hraní na kvízomatech dvojnásobně nižší. Veškeré průzkumné akce NFPK pečlivě zaznamenával. 
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5. Identifikace provozovatele klasické nelegální herny 

Klasická  nelegální  herna  byla  lokalizovaná  na  adrese Dukelská  třída  76  s názvem  „EX‐SAUNA GAMING“. 

První  překážkou  pro  vstup  do  této  herny  byly mříže  a  zvonek.  Ostraha  této  herny  nejprve  na  základě 

prvního  dojmu  rozhodla,  zdali  zpracovatele  pustí  do  předsálí.  Následně  mu  ovšem  sdělila,  že  nebude 

vpuštěn  do  herny,  jelikož  není  zde  zaregistrován.  Toto  ostraha  konstatovala  již  z pouhého  pohledu  na 

zpracovatele, který se logicky dotázal, zdali se může zaregistrovat. Ostraha mu odpověděla, že pro registraci 

je nezbytné dorazit s již zaregistrovaným hráčem, který by se tedy za nového registrovaného hráče zaručil. 

Strach a obava z postihu zde v tomto případě byla tedy zřejmá. 

Provozovatelem  této nelegální herny  je  společnost Zandret,  s.r.o.  Jediným vlastníkem  této  společnosti  je 

osoba  jménem Dana Binderová  a  jednatelem  Jan  Sadlon.    Společnost  Zandret,  s.r.o. nedodala do  sbírky 

listin poslední účetní  závěrku  aspoň  za  rok 2015,  čímž porušila  zákon o účetnictví  a  rejstříkový  zákon,  a 

proto je nutné vycházet z dřívějších účetních výkazů. V účetní závěrce za rok 2014 společnost eviduje velice 

nízké objemy prostředků a celková aktiva ve výši 252 tisíc Kč. Vzhledem ke skrytému provozu této herny a 

všem  bezpečnostním  opatřením  při  samotnému  vstupu  je  otázkou,  zdali  provozovatel  eviduje  všechny 

finanční  transakce –  zvlášť, když při provozu herny  či kasina  jsou evidovány poměrně  značné  částky.  Jan 

Sadlon  je  rovněž majitelem  společnosti  Postroj,  s.r.o.,  která  za  16  let  své  existence  nezveřejnila  žádné 

finanční výkazy, čímž zásadně porušila příslušné zákony. Tato osoba je dále jednatelem společnosti Rystep 

spol.  s.r.o.,  která  se  dostala  do  likvidace.  Stejný  osud  postihl  i  další  společnosti,  ve  kterých  v minulosti 

působil Jan Saldon – B.G. Way, s.r.o. či J & M spol, s.r.o. V letech 2014‐2016 byl navíc předsedou družstva 

Avodružstvo, které je u Ministerstva financí evidováno v roce 2015 jako nespolehlivý plátce DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


