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Firma EDP chce postavit u Holubic obchodní centrum
Firma EDP, která připravuje otevření casina v katastru obec Holubice u dálničního exitu z D1, 
má v plánu další rozvoj lokality. Projekt má tři fáze: V první se otevře casino v již stojícím 
objektu, v druhé bude přistaven hotel s restaurací a ve třetí proběhne dostavba nákupního 
centra. „Jedná se o zanedbané místo oddělené od obce dálnicí, které by se mělo proměnit v 
živou obchodní zónu, kde bude casino pouze jednou ze služeb. Na druhou stranu právě 
otevření casina je rozhodující pro příjem do obecního rozpočtu,“ upozorňuje Andrej Čírtek, 
tiskový mluvčí společnosti EDP. 

Pro realizaci projektu je důležitý i postoj občanů Holubic, který se projeví v referendu ke casinu 
chystaném zároveň s volbami do Evropského parlamentu. „V referendu nestojí otázka, zda se zakáže 
casino, ale zda se v něm zakáže jeden druh her, konkrétně hra technická. Bez ohledu na výsledek 
referenda tedy můžeme casino otevřít, ale bez technické hry by zmizely příjmy pro obec, které se 
odvíjí právě od počtu zařízení technické hry,“ upozorňuje Andrej Čírtek.

Část diskuse se točí i okolo smlouvy na ochranu investice do casina, která byla v minulosti mezi obcí 
a společností EDP uzavřena: „Překvapuje nás, že někdo, kdo nenese vůbec žádnou odpovědnost, 
přesvědčuje lidi, že porušit smlouvu je standardní chování a že za porušování smluv nikomu nic 
nehrozí. Ať si o tom lidé udělají názor sami,“ uvádí Andrej Čírtek.  

Projekt casina v katastru Holubic firma připravovala několik let. Casino by představovalo konkurenci 
pro několik dalších obdobných podniků v okolí dálnice D1 nacházejících se v Popůvkách, na 
Rohlence a v obchodní zóně Olympia. Andrej Čírtek uvádí: „V okolí dálnice D1 stojí několik casin, 
které žádnou veřejnou diskusi nevzbudily. Žádný negativní vliv nemají, naopak generují podstatný 
příjem do rozpočtu menších obcí. Domníváme se, že po otevření casina místní rychle poznají, že to, 
čím autoři kampaně proti casinu občany straší, prostě není pravda.“

Omezení jednoho casinového projektu se nijak nedotýká široké celostátní nabídky různých sázkových 
her. Jen ulehčí situaci konkurenčním provozovnám v okolí.

Argumenty o casinu

Základní argumenty firmy EDP pro projekt casina jsou následující:

1) Zásadní rozdíl oproti době před pěti lety je, že všechny casinové hry jsou legálně nabízené na 
internetu a jsou dostupné všem občanům ČR včetně obyvatel Holubic. Otevření jednoho 
casina tedy na dostupnosti hazardních her, rulety, pokeru, či automatů, nic nemění.

2) Casinu se díky regulaci novým zákonem o hazardních hrách vrací statut kulturního místa, 
kam se člověk chodí bavit. Zatímco tvrdé hazardní hry jsou nebezpečné hlavně online svou 
lehkou dostupností i pro mládež, do kamenného casina se člověk musí fyzicky dostavit, 
zaregistrovat se a časem odejít. Po dvou hodinách se hra povinně přerušuje, na speciálním 
displeji se nepřetržitě zobrazuje, kolik už hráč celkově vsadil.

3) Tvůrci kampaně straší kriminalitou a tím, že obec bude vydělávat na prohrách v místním 
casinu. To je nesmysl: Casino s registrací a desítkami kamer vně i uvnitř žádnou kriminalitu 
nezpůsobuje. Příjem Holubic nezávisí na prohrách v místním casinu, ale na celkovém výtěžku 
hazardní daně po celé ČR. Už nyní mají Holubice malý příjem z celostátně dostupných 
hazardních her (online casina a online sázení, stírací losy, loterie apod.).

4) Naše skupina provozuje největší síť casin v ČR, zejména u hranic. Naše zkušenost je taková, 
že naprostá většina hráčů se jezdí do casin pobavit, a to nejen sázkovými hrami, ale i 
doprovodným kulturním programem či v restauraci. Poté, co stát konečně zlikvidoval masový 
výskyt heren nízkého standardu, vracíme casinové zábavě úroveň, kterou má mít.



5) Věříme, že doba je někde jinde a lidé nebudou podléhat bezdůvodnému strašení a 
nepravdám. V situaci, kdy jsou všechny sázkové hry za nejvyšší sázky dostupné každému 
Čechovi online a kdy je kamenné casino velmi přísně regulované, není racionální důvod 
bránit projektu, který je jen jedním z několik stejného druhu v okolí Brna. 

O EDP s.r.o. (součást skupiny NOVOMATIC Group)

Skupina NOVOMATIC Group - jeden z hlavních tvůrců herního a zábavního průmyslu na celém světě 
– vstoupila na český trh již v roce 1989, kdy byly položeny základy budoucího vedoucího postavení 
společnosti European Data Project s.r.o. v herním a zábavním průmyslu České republiky.

Do dnešní doby se firma European Data Project s.r.o. rozrostla v rozsáhlý průmyslový podnik, který 
disponuje výrobní plochou 120 000 m2 a má více než 1000 zaměstnanců. Prostřednictvím svých 
dceřiných společností Paradise Casino Admiral a.s. a Evol a.s. je společnost European Data Project 
s.r.o. významným způsobem zastoupena i na kasinovém a herním trhu České republiky.
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