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1. 

Členové SPELOS jsou si vědomi své sociální odpovědnosti a považují za důležité otevřeně deklarovat 

svá stanoviska v této oblasti. Víme, že od nás naši zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, stejně 

jako široká veřejnost, očekávají jasný a korektní postoj k důležitým tématům, která souvisejí s naším 

podnikáním. 

 

2. 

Pojmem společenská odpovědnost rozumíme začlenění sociální odpovědnosti a obecně platných 

společenských hodnot  do svých obchodních a marketingových aktivit. Společenská odpovědnost je 

zdravý trend a stává se součástí filosofie úspěšných firem. Naše postoje vycházejí z  principů, které 

v oblasti zodpovědného hraní prosazují uznávané mezinárodní organizace jako je například World 

Lottery Association. 

 

3. 

Loterie a jiné podobné hry jsou běžnou, přirozenou a globální součástí života. V rozumné míře nejsou 

hry důvodem ke znepokojení, ale jsou především zdrojem zábavy. Jde o legální odvětví podnikání, 

působící v regulovaném prostředí. Představuje zábavu, které se mohou účastnit pouze lidé starší 18 

let na základě své vůle a svého svobodného informovaného rozhodnutí. Aby byl tento cíl naplněn, 

hlásí se členové SPELOS k následujícím zásadám:  

1. Loterie a hry slouží k zábavě, nikoli jako prostředek k rychlému zbohatnutí. Hraní loterií a her 

je zábava, nikoli prostředek k rychlému zbohatnutí. 

2. Nikdo nemá nikdy hrát loterie a hry víc, než si může dovolit, natož aby vsázel na dluh.  

3. Při hraní loterií a her je třeba předem počítat s výhrami i prohrami. Hráč loterií a her musí mít 

své hráčské vzrušení pod kontrolou – sledovat čas, své výhry i prohry. 

4. Vždy a všude je nutné mít na paměti, že ve hře rozhoduje náhoda a štěstí, nikoli triky či 

podvodné návody. 

5. Hrát loterie a hry je vhodné až po prostudování dostupných her, jejich výhod a rizik a 

pečlivém výběru té, která hráči nejlépe vyhovuje. 

6. Hrát loterie a hry může pouze ten, kdo se seznámil s pravidly hry, kterou hraje, a kdo tato 

pravidla dodržuje. 

7. Hrát loterie a hry má pouze tam, kde se legálně dají hrát a podle předem známých a 

oboustranně přijatelných pravidel. 

 

4. 

Zásadně si nepřejeme, aby loterie a hry hráli nezletilí a mladiství. Hraní loterií a her proto musí být 

činností, kterou mohou provozovat výhradně dospělí lidé, kteří si plně uvědomují, co znamená 

svobodné a informované rozhodnutí, které bude v každém okamžiku zohledňovat jejich reálné 

finanční možnosti.   

 

 

 



 

5. 

Zároveň si nepřejeme, aby hraní loterií a her komukoli způsobovalo finanční těžkosti nebo závislosti. 

Nepřejeme si, aby sázení ohrožovalo rodinu, aby se stalo příčinou chování, které odporuje veřejnému 

pořádku nebo dobrému mezilidskému soužití. Uvědomujeme si, že hraní loterií a her může při 

nedodržování Pravidel bezpečného hraní u některých lidí vést k osobním a sociálním problémům. 

Kromě preventivních programů, opatření zakotvených v Prohlášení o společenské odpovědnosti a 

Etickém kodexu a prosazováním Pravidel bezpečného hraní instruují zaměstnanci členů SPELOS, aby 

se učili rozlišovat příznaky závislosti a rozhodně ji nepodporovali a to třeba i tím, že nedovolí 

takovému jedinci hrát loterie a hry. V tomto ohledu proto prosazujeme:  

 zvýšit povědomí o rizicích spojených s hraním loterií a her 

 zvýšit schopnost včasného rozpoznání vzniku závislosti 

 zabránit klientům, u kterých se projevují příznaky vzniku závislosti, v dalším hraní loterií a her 

 zabránit nezletilým a mladistvým v přístupu k loteriím a hrám  

 

6. 

Víme, že naše podnikání s sebou může přinášet problémy jako je například patologické hráčství. 

Chceme o těchto problémech otevřeně mluvit a také přispět k jejich řešení. Řídíme se Etickým 

kodexem a Prohlášením o společenské odpovědnosti, která jsou součástí firemní kultury všech členů 

SPELOS. Dodržováním těchto zásad chceme docílit omezení rizik spojených s provozováním loterií a 

her. 

 

7. 

Víme, že našimi obchodními partnery a klienty jsou konkrétní lidé, a víme, že podnikáme 

v konkrétních místech, jichž jsme součástí. Snažíme se být dobrým sousedem a odpovědným 

spoluobčanem a v rámci svých možností přispívat k rozvoji místa, kde působíme. Ať už jde o finanční 

pomoc na potřebné projekty nebo dodržování zásad slušného podnikání v každodenním životě. Podle 

platných zákonů odvádíme do veřejných rozpočtů značné finanční prostředky, které jsou 

dlouhodobým a přirozeným zdrojem financí pro mnoho organizací, a přispívají tak k rozvoji v obcích, 

městech a regionech. 

 

8. 

Toto prohlášení o společenské odpovědnosti SPELOS je nedílnou součástí Stanov SPELOS, zájmového 

sdružení právnických osob. Souhlasem se zněním Stanov se členové SPELOS zavazují dodržovat 

ustanovení tohoto Prohlášení o společenské odpovědnosti SPELOS. 


