Na Ministerstvu financí řádí asi šotek. Ze zákona o hazardu zbyl po jeho
řádění jen název
Praha, 14. května 2015 - Transparency International a Občané proti hazardu analyzovaly poslední změny v
hazardní legislativě a došly k závažnému zjištění. Zákon po posledních úpravách zadaných ministrem
Babišem (ANO2011) pozbyl veškerých opatření, která sloužila na ochranu hráčů, snižovala riziko vzniku
závislosti a omezovala počet heren, automatů a možné prohry. V současné podobě je zákon zbytečný,
nepřijatelný a nepochopitelný. Nepochopitelný proto, že Andrej Babiš si boj proti hazardu vetkl jako jeden z
ústředních bodů jak pro předvolební kampaň, tak pro témata na Ministerstvu financí. Úplným vykostěním
původně dobrého návrhu zákona tím popřel vše, co dosud v oblasti nové legislativy hazardu hlásal.
Doporučujeme, aby vláda tento vykostěný návrh odmítla a požadovala návrat k původnímu návrhu zákona.
Podotýkáme, že kromě tvorby nové legislativy je důležité i dodržování stávající legislativy a rušení
automatů, které obce nechtějí na svém území. Toto rušení se dle našeho názoru v posledních měsících
razantně zpomalilo, přesto věříme, že Andrej Babiš dodrží své sliby a automaty z obcí, které je nechtějí, v
nejbližší době zmizí. To bez ohledu na osud nové legislativy, která je v poslední době nepochopitelně
zmírňována, povede ke konci českého hazardního ráje, o což od začátku naší činnosti usilujeme.
Předseda sdružení Občané proti hazardu Martin Svoboda říká: „Z návrhu zákona během posledních
několika týdnů zmizela veškerá opatření, která lze považovat za adiktologické brzdy vzniku a rozvoje
závislosti. Jedná se zejména o skokové navýšení sázek na dvacetinásobek, snížení intervalu mezi
jednotlivými hrami z 5 sekund na pouhé 2, odstranění povinné pauzy 15 min. po každé hodině hry, zrušení
povinné zavírací doby heren mezi 3-10h a mnoha dalších důležitých zákonných opatření. Takové
„vykastrování“ zákona, který by měl mít za úkol přispívat k ochraně veřejného zdraví a působit ve veřejném
zájmu, považuji za velmi nezodpovědné. Celá původně dobře míněná regulační snaha se tak míjí smyslem.“
Ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka upozorňuje: „Takto
vyprázdněný zákon nesplní žádný cíl, ani nezvýší výběr daní, ani nenastaví účinnou regulaci tvrdého
hazardu. Pokud vláda a Ministerstvo financí rezignují na pravidla pro české hazardní eldorádo, je to
politická prohra všech tří koaličních stran a výsměch veřejnosti, která kvalitní řešení čeká,“ dodává David
Ondráčka, ředitel Transparency International. „Je legrační to vysvětlovat taktikou, aby se nemuselo dělat
ústupky hazardní lobby. Přesně tohle totiž ministr Babiš dělá, hazardní lobby ustupuje prakticky ve všem
podstatném a je otázka proč.“
Martin Svoboda doplňuje: „Pro nás, kteří se regulací hazardu dlouhá léta zabýváme, je velmi znepokojivé
pozorovat směr, kterým se nyní ubírá. Jde ale nejen o změkčování zákona, ale také o velmi pomalý proces
odebírání těch povolení, která jsou v rozporu s vyhláškami obcí. Není možné, aby proces, který by měl trvat
celkově okolo půl roku, trval na dlouhé řadě míst v ČR rok i více. Problém spatřujeme v práci rozkladové
komise. Další věc, kterou vnímáme jako problematickou, jsou chystané daňové změny v novele poslance a
místopředsedy ANO Volného, které jdou také na ruku tvrdému hazardu, kdy namísto masivního zdanění
automatů sjednocují daňovou sazbu automatům, kursovým sázkám a číselným loteriím. Ostatně výraznější
diferenciaci sazeb bychom si představovali i v připravovaném zákoně. Obáváme se však opačných snah
směrem k jeho přijetí. Právě kvůli daňové diferenciaci sazeb byla zkoumána nebezpečnost jednotlivých
druhů hazardních her, z níž vychází automaty jednoznačně nejhůře.
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