
Nechte se chránit před hazardem 
Máte problémy s hazardem? Cítíte, že se situace stává neúnosnou? Nechte se zapsat do 

rejstříku vyloučených osob. Zápis sice nenahradí odbornou léčbu či adiktologickou péči, 

ale může Vám pomoci, pokud chcete hraní hazardních her omezit nebo s ním přestat. Spolu 

s odbornou pomocí pomůže zmírnit negativní dopady hazardu na Váš život a život Vašich blízkých. 
 
 

 

Jak se mohu nechat do rejstříku vyloučených osob zapsat? 

Zasláním žádosti Ministerstvu financí. Vzorový formulář najdete na www.mfcr.cz/hazard v části „Rejstřík vyloučených osob“. Žádost je nutné opatřit 

úředně ověřeným podpisem, případně uznávaným elektronickým podpisem. Rejstřík je neveřejný a údaje v něm jsou chráněné dle GDPR. 

(*Upozorňujeme, že osoby zapsané do rejstříku na vlastní žádost mohou požádat o výmaz nejdříve uplynutím jednoho roku od jejich zápisu.) 

 

 
Do rejstříku se můžete zapsat už dnes! 

Co je to rejstřík 

vyloučených osob 

a jak funguje? 

Rejstřík slouží k zamezení přístupu 

vyloučených osob k hazardním hrám. 

Cílem rejstříku je ochrana ohrožených 

skupin osob před negativními následky 

z hraní hazardu. Chráníme tím nejen 

samotné hráče, ale také jejich rodiny 

a nejbližší okolí, které často trpí 
negativními důsledky s tím spojenými. 

Jaké důsledky má 

zápis do rejstříku 

vyloučených osob? 

Provozovatel nesmí vpustit osoby 

zapsané v rejstříku do heren a kasin, 

ani jim umožnit zřídit nebo používat 

uživatelské konto. 

 
Tato povinnost platí od 20. 12. 2020.  

Kdo se zapisuje do 

rejstříku osob 

vyloučených z hazardu? 

Kdokoliv, kdo o zápis do rejstříku sám požádá. 

MF dále do rejstříku automaticky zapisuje osoby, které: 

• dostávají dávky pomoci v hmotné nouzi nebo jsou 

společně posuzovanou osobou (příspěvek na živobytí 

či doplatek na bydlení), 

• jsou v úpadku, 

• jsou osobami, kterým bylo uloženo předběžné opatření 

zákazu nebo omezení účastnit se hazardních her, 

• jsou osobami s uloženou ochrannou léčbou závislosti 

na hazardních hrách. 

• Jsou osobami, nezaopatřenému dítěti vyživovací 

povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno 

náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona 
o náhradním výživném. 

http://www.mfcr.cz/hazard

