UNIE HERNÍHO PRŮMYSLU
OCEŇUJE

ODVAHU RADNÍCH
BRNA-STŘED PŘEHODNOTIT
PROHIBICI HAZARDU
Na konci letošního března měli zastupitelé městské části Brno-střed na svém zasedání jako jeden
z bodů jednání zrušení prohibice hazardu a povolení kasin s tzv. živou hrou
v ulicích Husova a Benešova.

N

ávrh sice nezískal v zastupitelstvu dostatek
hlasů a jeho obsahu lze mnohé vytknout,
z pohledu Unie herního průmyslu ale ukazuje
odvahu rady městské části zabývat se sázkovými hrami a přehodnotit prohibici hazardu.
Předložený návrh ovšem Unie herního průmyslu považuje jen za první pokus, který není reálný po stránce obsahu
a dostatečně právně zdůvodněn. Andrej Čírtek, mluvčí
Unie herního průmyslu ČR, podotýká: „Politickou odvahu
přehodnotit prohibici je třeba ocenit, ale zároveň je třeba
upozornit na úskalí navrhovaného řešení.“ Mezi ty dle Unie
herního průmyslu patří nedostatečné zdůvodnění výběru
dvou ulic, kde by kasina s živou hrou mohla být.
Jedna navržená ulice přiléhá k hlavnímu vlakovému nádraží
a je zónou s obrovským pohybem všech věkových a sociálních skupin. Druhá ulice zase vede nedaleko magistrátu Brna
i radnice městské části Brno-střed. Povolení hazardu v těchto
ulicích by znamenalo zvýšení hodnoty místních nemovitostí
a výhodu pro jejich majitele. Z návrhu není jasné, proč byly
vybrány zrovna tyto ulice a proč je tedy hospodářská soutěž
omezena pro všechny ostatní majitele nemovitostí v jiných
ulicích.

Do původního návrhu vyhlášky nebyla zařazena ulice Křenová, kde je tradiční kasino ﬁrmy Paradise Casino Admiral.
Toto kasino leží dvě stě metrů vzdušnou čarou od kasina
v hotelu Grand, které by bylo vyhláškou povoleno, protože
leží na ulici Benešova. „Argument blízkosti sociálně zhoršené lokality podle nás není na místě, když jsou vzdálenosti mezi kasiny dvě stě metrů vzdušnou čarou. Do kasina
s živou hrou navíc nepůjde žádný problematický sociálně
slabý hráč – ten dá přednost černé herně s automaty, kterých
je v důsledku prohibice v centru Brna víc než dost,“ uvádí
Andrej Čírtek.
Na to navazuje otázka, zda je povolení živé hry smysluplným opatřením, které vyřeší problém vysokého výskytu
černých heren s automaty na území městské části. „Většina hráčů nemá zájem o živou hru, ale o sázkovou hru na

automatu. Pokud není v místě legální nabídka, půjdou do
černé herny,“ říká Čírtek. V Brně zatím neproběhl terénní
průzkum nelegálního hazardu, zkušenost z Prahy ale ukazuje, že černé herny nebo herny s quizzardovou náhražkou
jsou ve více než polovině míst, kde dříve byly automaty
legálně. Prohibiční vyhláška je tak v praxi z hlediska deklarovaného politického cíle vymýtit hazard zcela bezzubá.
Unie herního průmyslu ČR nechce negovat snahy Rady
městské části Brna-střed o zrušení prohibice hazardu. Má
ale za to, že obsah návrhu by měl více respektovat realitu
a že je nutné důkladně zapracovat na jeho odborném zdůvodnění, aby pokud možno vydržel více než jedno volební
období a odolal politickým, právním a jiným protiargumentacím, které nevyhnutelně přijdou.
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