Nelegální hazard mizí, Češi však prosázejí čím dál víc
Mapa hazardu má pomoci vymýtit nelegální automaty.
Nahlásit je mohou sami lidé.
Celníci v pankráckém baru objevili osm nelegálních automatů. Pražská celní správa včera opět vyrazila
na "šťáru". Zátah byl úspěšný. "Všechny byly ukryté v tajné místnosti, která měla dveře na kód," uvedla
pro deník Metro Ivana Kurková, mluvčí pražské celní správy.
Podobných akcí proti nelegálnímu hazardu celní správa udělala letos už desítky. Přesto jsou
provozovatelé heren nepoučitelní a nelegální automaty dál provozují. Za to jim hrozí pokuta až 50
milionů korun a propadnutí veškerého zařízení, které k černému hazardu slouží.
Jeho omezení platí od Nového roku. Zákon zakazuje automaty v běžných restauracích nebo na
benzinových pumpách. Větší pravomoci při povolování a regulaci hazardu mají díky němu radnice.
Ačkoliv automaty z českých měst postupně mizí, Češi loni prosázeli rekordních 196,4 miliardy korun –
tedy o 29 procent více než v roce 2015. Největší, více než třetinový podíl na celkových vložených
sázkách měly automaty. "Množství prosázených peněz ale zvedají také čím dál více oblíbené sázky on‐
line. Více se sází také nejspíš proto, že se Čechům lépe daří a mají více peněz," říká národní
protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
S hazardem kromě celní správy a radnic bojuje také nová Mapa hazardu. Pomocí ní může kdokoli zjistit,
které herny jsou v jeho městě povolené a které nikoliv. Navíc lze ty nepovolené nahlásit. Údaje v mapě
se aktualizují každý měsíc podle dat ministerstva financí. "Mapa funguje zhruba dva týdny a
zaznamenal jsem za tu dobu několik desítek oznámení o možném nelegálním hazardu," říká Janusz
Konieczny, analytik Nadačního fondu proti korupci.
"Všechna oznámení byla relevantní a zrovna předevčírem jsem díky této mapě také já vyhledal tajnou
nelegální hernu," uvedl Konieczny.
57 452 Tolik hracích automatů mělo na konci loňského roku v Česku povolení. Je to o pět procent méně
než v roce 2015. Nejvíce přístrojů na obyvatele bylo loni v Karlovarském kraji (106,5 na 10 tisíc lidí).
Pro bedny se sbíječkou Celníci se často setkávají s nejrůznějšími fintami, jimiž se provozovatelé snaží
zabránit zabavení automatů. * Aby odvedli pozornost kontrolorů, herny dávají blízko vstupu do
podniku ty automaty, které jsou v pořádku, ty nelegální jsou již za tajnými dveřmi. * Herny mají také
uzavřené prostory tak, že nelze nelegální přístroje odvézt. * Avšak ani tyto pokusy nemají úspěch.
Policie povolá muže se sbíječkami, nechá zdi zbourat a vstupy do místností rozšířit.
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