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Hry o peníze 

V prostorách DCP je zakázáno sázení a hraní jakýchkoliv her o peníze. Pod trestem vyloučení 

z programu.  

 

Ukončení ze strany DCP (vyloučení z programu) 

Hraní a sázení jakýchkoliv her o peníze je důvodem k vyloučení z programu (Závažné 

porušení pravidel programu). 

 

Relaps a pravidla v případě kontaktu s drogou 

Tým DCP je v případech relapsu či rizikového chování (vzhledem k povaze závislosti) nucen 

postupovat vždy individuálně, s přihlédnutím na všechny okolnosti případu (předchozí 

charakter závislosti – typ her a sázek, dosavadní průběh léčby, vyjádření skupiny, garanta 

atd.) 

 Nahlášený relaps – za nahlášený relaps lze považovat jakékoliv doznání klienta 

k návykovému chování před tím, než bude toto chování odhaleno pracovníky DCP či 

spoluklienty. Ve sporných situacích postupuje tým individuálně s přihlédnutím na 

Individuální plán klienta (viz.výše). 

 Nenahlášený relaps – lze za něj považovat návrat k rizikovému chování, které klient 

úmyslně zatají před týmem DCP. Za nenahlášený relaps lze v těchto případech také 

považovat nalezení losů, tiketů či sázenek v osobních věcech klienta. Dále výpisy 

z historie PC či mobilních zařízení a existence aplikací v v těchto zařízeních, které 

dokazují, že se klient vrátil k rizikovému chování. Během ověřování těchto situací je 

opět postupováno individuálně a mohou být vyžádány další důkazy (výpisy z účtů, 

finanční deník, prokázání hotovosti, osobní prohlídka). Odmítnutí poskytnout důkazy 

potřebné k potvrzení či vyvrácení návykového chování je považováno za nenahlášený 

relaps. 

 

Nad rámec pravidel DCP je v případě hazardního hraní a sázení, v souvislosti s relapsem, 

možné použít i institut podmínečného vyloučení. To je možné v případech, kdy nebude 

jasné či prokazatelné, zda se klient vrátil k předchozímu chování, či zda je jeho chování možné 

za relaps považovat (Tyto situace nelze vzhledem k vývoji moderních technologií a širokému 

záběru hazardního hraní jasně kvalifikovat a dopředu popsat. Např. hraní a sázení „zdarma“, 

využívání aplikací, hraní her za naturálie atd.). Tyto případy posuzuje tým individuálně a 

zahrnuje do individuálního plánu. Je-li uděleno podmínečné vyloučení, musí být také 

klientovi oznámeno, za jakých podmínek bude případně proměněno ve vyloučení z 

programu. 


