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Hrozí konec binga v Česku?
Ministerstvo financí navrhuje zvýšit sazbu hazardní daně u hry bingo z 23 na 30 procent.
V České republice se přitom bingo téměř nehraje a daňový výnos za celý rok 2018 byl pouze
1 692 000 Kč. Pravděpodobně jedinou zbývající provozovnu v ČR, ve které se nabízí hra bingo,
provozuje v Praze společnost Paradise Casino Admiral. Ta přitom uvádí, že je již nyní ztrátová
a zvýšení daňové sazby povede k jejímu zavření. Reálně tak může nastat konec hraní binga
v Česku. V 90. letech se přitom jednalo o populární sázkovou hru, která byla přenášena
v hlavním vysílacím čase na České televizi.
Novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, kterou připravuje Ministerstvo financí ČR,
navrhuje zvýšit daňovou sazbu binga z 23 procent na 30 procent. Argumentem Ministerstva financí
ČR pro zvýšení sazby má být rizikovost her a bingo dle ministerstva spadá do střední kategorie
rizikovosti. Předkládací zpráva ale pro toto tvrzení neuvádí žádná empirická fakta.
Dle dostupných informací, jedinou provozovnou v České republice, která má bingo pravidelně
zařazené ve svém repertoáru, je Casino Admirál v Praze na Národní třídě. Zde je bingo zpřístupněno
denně od 11 do 23 hodin. Hráči binga jsou pak převážně v kategorii nad 50 let, často ho hrají i ženy.
Ve všední dny je návštěvnost 50 až 70 lidí, o víkendech o něco více (90 až 100 osob).
Z pohledu finančních objemů se u binga průměrný vklad na jednoho hráče pohybuje kolem 1000 Kč.
O víkendových dnech pak mírně vyšší. Většina hráčů zároveň povětšinou ani tohoto průměru
nedosahuje. S výjimkou jednoho roku, kdy zisk činil v řádu desítek tisíc Kč za rok, je tato hra od roku
2012, od kdy jsou dostupné statistiky, podnikatelsky ztrátová v řádu set tisíc Kč ročně. Důvodem
ztrátovosti je náročnost na personál a nízká popularita v České republice. “Za rok 2018 byla
ekonomická ztráta ze hry Bingo 0,807 mil. Kč. Provozujeme jí jako doplněk sortimentu a také z určité
nostalgie,“ uvádí Andrej Čírtek, tiskový mluvčí casin Admiral.
Navíc s ohledem na fakt, že žádná hra nikdy neskončí bez výherce, a tedy v každé hře musí někdo
z přítomných vyhrát, je bingo obecně skutečně považováno za hru spíše společenskou než hazardní.
„Sázkové hry jsou většinou individuální záležitost, oproti tomu bingo je hodně sociální, hráči mezi
sebou komunikují a tvoři určitou partu,“ uvádí Andrej Čírtek.
Pokud dojde ke zvýšení daňové sazby binga z 23 na 30 procent, Paradise Casino Admiral plánuje
jeho provozování ukončit. „Zvýšení dílčí daně z binga o sedm navrhovaných bodů, by znamenalo na
číslech z roku 2018 zvýšení příjmů státu o cca půl miliónu Kč. O tuto částku by se ale zároveň
prohloubila naše ztráta a nezbylo by nám než s bingem skončit,“ uzavírá Andrej Čírtek.

Skupina Novomatic v ČR
Značka Admiral, kterou používá pro označení svých casin rakouský holding Novomatic, provozuje na
českém trhu aktuálně 55 casin a heren, ve kterých zaměstnává přes 1900 lidí. 90 procent registrací je
prováděna zahraničními hráči. Hrubé tržby ze sázkových her v provozovnách Admiral dosáhly za rok
2017 více než 3,68 miliardy Kč.
Vedle provozování heren a casin má skupina Novomatic v ČR i rozsáhlou výrobu herních zařízení,
která se soustřeďuje v několika továrnách v Rousínově. 90 procent produkce směřuje na export.
Výrobní část skupiny v ČR, kterou zastřešuje společnost EDP, zaměstnává bezmála 1100 lidí. V roce
2017 společnosti skupiny Novomatic v ČR odvedly ve formě daně z hazardních her, daně z příjmu či
sociálního a zdravotního pojištění přes 1,7 miliardy Kč.
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Bingo bylo v 90. letech hitem
Je jen málo věcí, natož her, více ikonických pro 90 léta minulého století než samotné bingo. Velmi
napínavý a naprosto nepředvídatelný fenomén v němž hlavní roli hraje vrtošivá štěstěna. Mnozí z nás
si jistě ještě s úsměvem vzpomenou na společné chvilky strávené před televizí, či snad i na známý
pocit nervózního muchlání tiketu s čísly v rukou.
Jak již bylo nastíněno, bingo fungovalo převážně na základě náhody a čistého štěstí. Účastníci hry
každý obdržel tiket s čísly na mřížkovém papíře. Následně byla slosováním náhodně vyvolávána
různá čísla, která si účastníci na svém tiketu pokaždé odškrtli. Výhercem hry se stala osoba, která
jako první dosáhla prostřednictvím proškrtaných čísel celé souvislé řady, sloupce či úhlopříčky.
Televizní pořady, jako byla například tzv. „Tutovka“ či pořad „Bingo“, pak princip hry bingo
v devadesátých letech přivedly na televizní obrazovky a v dobách největší popularity, hlavně mezi lety
1994 a 1996, tuto hru napjatě sledovaly miliony diváků ze svých domovů.
Beze sporu největším lákadlem v rámci těchto her byly velmi vysoké výhry, kdy nejnižší možná byla
stanovena na 500 000 Kčs, což při tehdejším průměrném platu pohybujícím se kolem 5 500 Kč byla
lákavá částka. I z tohoto důvodu pak v rámci pořadu „Tutovka“ bylo během pěti let a devíti sérií
vytisknuto nepředstavitelných 265 milionů losů.
V dnešní době, ačkoli již velká sláva kolem binga značně opadla, se stále najde několik nadšenců,
kteří Bingu zůstali věrní. Dokonce se prodávají i deskové hry, spolu s autentickými zmenšenými
slosovacími koly, které si mnozí mohou pamatovat právě z televizních obrazovek. To celé pak
nastoluje tu správnou atmosféru a umožňuje zahrát si tuto hru v poklidu domova s rodinou či přáteli.
Zřejmě poslední provozovnou v ČR, kde je možné hrát bingo jako komerční sázkovou hru, je Casino
Admirál nacházející se v Praze na Národní třídě, kde se jedná o doplňkovou hru, jejíž provozování je
samo o sobě ztrátové. Návštěvníci si zde bingo můžou zahrát každý den od 11 do 23 hodin.

