
Ujistěme se, že všichni hrají zodpovědně.  

Více informací 

Užitečné nástroje, které Vám pomohou udržet hraní pod kontrolou   

Moje aktivita 

Udržujte si přehled o své aktivitě 

Vkladové limity 

Omezte částku, kterou můžete vložit během hodin a dnů 

Upozornění o aktivitě 

Nastavte upozornění, která Vám pomohou spravovat čas  

Limity relace pro Automaty 

Spravujte svou herní aktivitu při hraní v sekci Automaty  

Pauza 

Dejte si pauzu od hraní 

Dobrovolné sebevyloučení 

Udržte své hraní pod kontrolou 

 

Opravdu víte, jak hraní funguje? 

PŘEČTĚTE SI FAKTA 

Ochrana mladistvých 

Hraní osob mladších 18 let je protizákonné a bet365 bere svou zodpovědnost předcházet hraní 

nezletilých velmi vážně. 

Zjistěte více 

Pomoc přátelům a rodině  

Pokud máte obavu ohledně herního chování kamaráda či člena rodiny, neváhejte a pomozte jim s 

vyhledáním podpory, kterou potřebují. 

Zjistěte více 

Užitečné organizace  

Můžete využít několika nezávislých organizací pro pomoc s hraním, které nabízejí důvěrné 

poradenství zdarma a řadu způsobů kontaktu. 

Kompletní seznam 
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O Zodpovědném hraní 

Zodpovědné hraní je pro všechny bez ohledu na to, jestli jste rozpoznali, že máte s hraním problém.  

Jak mám hrát zodpovědně? 

 Pohlížejte na hraní jako na formu zábavy a nikoliv jako na zdroj příjmů.  

 Hrajte pouze s částkou, kterou si můžete dovolit ztratit. Můžete využít  Vkladové limity, což Vám 

pomůže spravovat částku peněz, které utratíte. 

 Nikdy nedohánějte své prohry, protože to může vést k problémům.  

 Sledujte, kolik času hraním strávíte. Můžete využít  Upozornění o aktivitě, která Vám připomenou, 

jak dlouho jste již přihlášeni na svém účtu. 

 Vyvažujte hraní jinými aktivitami. Pokud se hraní stane Vaší jedinou formou zábavy, měli byste 

přestat a zvážit, jestli se pořád ještě opravdu bavíte.  

 Dávejte si od hraní pravidelné pauzy. Neustálé hraní může způsobit, že ztratíte přehled o čase a 

nadhled. 

 Nehrajte, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jste rozrušení či sklíčení, protože to může zhoršit 

proces rozhodování. 

 Zamyslete se nad tím, kolik hraním strávíte času a utratíte peněz. Přehled o své aktivitě si můžete 

udržovat pomocí funkce Moje aktivita. 

 Pochopte své šance na výhru a jak produkty fungují. 

 Nezapomeňte, že když si někdy budete chtít popovídat s někým o problému s hraním, můžete 

kontaktovat organizaci na podporu s herními problémy. 

Jste zodpovědní? 

Pevně věříme, že hrát zodpovědně je jediným způsobem, jak hrát na bet365. Pro malý počet lidí 

může mít hraní škodlivý dopad. Pokud máte obavy ohledně způsobu Vašeho hraní, odpovězte na 

naše krátké sebeohodnocení, které Vám pomůže rozpoznat, jestli máte problém s hraním.  

Rozpoznání problému 
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Problémové hraní 

Velká většina našich zákazníků hraje zodpovědně, ale pro některé může mít hraní škodlivý dopad.  

Co je to problémové hraní? 

Problémové hraní je hraní v takové míře, že to ohrožuje, narušuje či poškozuje rodinné, osobní či 

rekreační zájmy. Problémový hráč je typicky popisován jako někdo, kdo utratil více peněz a/nebo 

strávil hraním více času, než si může dovolit. 

Varovné signály problémového hraní 

1. Utrácení více peněz a trávení více času hraním, než si můžete dovolit. 

2. Zjištění, že spravovat nebo zastavit Vaše hraní je těžké.  

3. Hádky s rodinou či přáteli o penězích a hraní. 

4. Ztráta zájmu o Vaše obvyklé aktivity či koníčky, jako je třeba chození ven s přáteli či trávení času 

s Vaší rodinou. 

5. Neustálé přemýšlení či konverzace o hraní. 

6. Lhaní o Vašem hraní či jeho tajení před ostatními lidmi.  

7. Dohánění proher nebo hraní kvůli tomu, abyste se dostali z finančních potíží.  

8. Hraní do té doby, dokud nejsou všechny Vaše peníze pryč.  

9. Půjčování peněz, prodej majetku či neplacení účtů, abyste mohli financovat své hraní. 

10.  Potřeba hrát s většími sumami peněz po delší dobu, abyste získali ten stejný pocit napětí či 

vzrušení. 

11.  Zanedbávání práce, univerzity, rodiny, osobních potřeb či domácích povinností z herních důvodů.  

12.  Pocit úzkosti, znepokojení, provinění, deprese či podráždění. 

Pokud si stále nejste jistí způsobem, jakým hrajete, vyplňte naše sebeohodnocení ohledně 

problémového hraní. 

Sebeohodnocení 
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Jak hraní funguje 

Když budete vědět, jak hraní funguje, pomůže Vám to provádět informovaná rozhodnutí při Vašem 

utrácení peněz za hraní. 

Když přemýšlíte o podání sázky, ať už na sportovní událost, ve hře v Kasinu či při hraní Pokeru, je 

nutné, abyste věděli, jak produkt, na kterém hrajete, funguje. Pokud to nevíte, nepodávejte sázku.  

Může to znít samozřejmě, ale hlavním rizikem při hazardním hraní je ztráta peněz. Když budete 

vědět, na co sázíte, bude to znamenat, že můžete učinit informovaná rozhodnutí o penězích, které při 

hraní utrácíte. 

Sport 

Sázení na sporty zahrnuje předpovídání výsledku (obvykle) sportovní události. Může se jednat o 

konečný výsledek nebo jakoukoliv událost, která nastane během zápasu. Kursy, na které sázíte, jsou 

nastaveny společností a představují její názor na událost, která nastane.  

Abyste vyhráli, musíte mít jednoduše správnou předpověď, ačkoliv neexistuje něco takového, jako 

garantovaný vítěz. I když vsadíte na velkého favorita, výhra není nikdy garantována, protože sporty 

jsou ve své podstatě velmi nepředvídatelné. 

Nepravděpodobné výsledky jsou nejen možné, ale ve skutečnosti se dějí poměrně pravidelně.  

Jak tedy fungují „kursy“? 

Kursy jsou znázorněním toho, s jakou pravděpodobností si sázkové kanceláře myslí, že se něco 

stane. Čím menší kurs, tím větší pravděpodobnost, že se to stane, a tudíž nižší výhra, pokud máte 

úspěch. 

Kursy mohou být zobrazené jako zlomky, nebo v desetinném formátu. Oba formáty jsou si rovny a 

mají stejnou šanci na výhru, jen jsou zobrazeny jinak.  

Například kursy 3,00 a 2/1 jsou totožné. Pokud vsadíte na tento kurs 1€ a máte dostatek štěstí vyhrát, 

dostali byste celkem 3€ zpět, 1€ z Vašeho původního vkladu a výhru ve výši 2€.  

Několik dalších příkladů: 

1€ při kursu 2,5 (6/4) by v případě Vaší výhry vyplatilo celkem 2,50€. Jedná se o Váš vklad ve výši 1€ 

a Vaši výhru ve výši 1,50€. 

1€ při kursu 1,66 (4/6) by v případě Vaší výhry vyplatilo celkem 1,66€. Jedná se o Váš vklad ve výši 

1€ a Vaši výhru ve výši 0,66€. 

1€ při kursu 11,00 (10/1) by v případě Vaší výhry vyplatilo celkem 11€. Jedná se o Váš vklad ve výši 

1€ a Vaši výhru ve výši 10€. 



Ale nezapomeňte, že náhoda a nepředvídatelnost hrají svou roli, takže výsledek, který lidé očekávají, 

nenastane vždy. Favorit může prohrát, outsider, o kterém si nikdo nemyslel, že by mohl vyhrát, může 

mít zrovna svůj den. Takže nikdy nesázejte více, než si můžete dovolit prohrát, hrajte zodpovědně a v 

rámci svých možností. 

Automaty 

Automaty jsou onlinové hry, které jsou podobné tradičním automatům s obrázky ovoce známé z 

hostinců. Jsou často založené na populárních filmech, mýtech a hrách. Samotné automaty je velmi 

jednoduché hrát. Stačí vybrat sázku a stisknout Zatoč. Výhry jsou poté určeny podle kombinace 

symbolů, které se objeví na obrazovce, jakmile se válce přestanou točit. 

Jsou navržené pro zábavu, zkušenosti zde nehrají roli, nemůžete uhádnout výsledek a nemůžete 

ovlivnit výsledek. Jediné, co můžete udělat, je vybrat sázku a zmáčknout tlačítko zatoč. O zbytek se 

postará náhoda. 

Výsledek je generován náhodně takzvaným generátorem náhodných čísel (RNG), což znamená, že 

nikdo nemůže uhodnout výsledek žádného zatočení až do chvíle, kdy je jasný.  

Výsledek hry nemůžete nijak ovlivnit, tak na to při podávání sázek nezapomínejte a nikdy nesázejte 

více, než si můžete dovolit prohrát. Vždy hrajte zodpovědně a v rámci svých možností.  

Blackjack 

Blackjack je hra, která se tváří relativně jednoduše na povrchu, ale ve skutečnosti je strategická a pro 

správné hraní vyžaduje dobrou znalost pravděpodobnosti a šance.  

Hra začíná tím, že podáte zahajovací sázku. V této fázi spoléháte na náhodu, protože zahajovací 

sázku nemáte ničím podloženou. 

Poté dostanete při rozdávání dvě karty (jednu podruhé popořadě a dealer vždy dostane rozdanou 

poslední kartu). V této fázi máte možnost podat další sázku v závislosti na síle svých dvou karet a 

jedné karty dealera, která je rozdána vždy lícem vzhůru (ta druhá je lícem dolů). V tuhle chvíli hra 

skutečně začíná. 

Musíte se rozhodnout, jestli zůstanete u toho, co máte, nebo požádáte o další kartu. Konečným cílem 

je dostat se co nejblíže číslu 21 (či ideálně přímo na číslo 21), aniž byste dostali více než 21.  

Můžete požádat o libovolný počet karet navíc. Vše, co musíte udělat, je jednoduše skončit s vyšším 

konečným skóre než dealer. 

Klíčem v hraní blackjacku je vědět, kdy si vzít další kartu, rozhodnout se pro možnost „Další karta“ 

nebo „Stát“ s tím, co máte. Rozhodnutí by mělo být založeno na dvou věcech. Tou první je to, co za 
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karty ukazuje dealer. Druhou pak to, jaká bude pravděpodobnost, že líznutí další karty zlepší Vaše 

šance na výhru. 

Samozřejmě, že jako u všech hazardních her můžete ovlivnit výsledek pouze v místech, které 

ovládáte. I když je důležité, že rozumíte tomu, jak hru hrát a kdy byste měli provést určitá sázková 

rozhodnutí, tak nemůžete předpovědět, jakou kartu dostanete Vy či dealer. To závisí na náhodě.  

Nezapomeňte na to při podávání svých sázek a nikdy nesázejte víc, než si můžete dovolit risk ovat. 

Vždy hrajte zodpovědně a v rámci svých možností.  

Pokud chcete více informací, může Vám přijít vhod náš  Návod pro hráče. 

Ruleta 

Ruleta je hazardní hra, kde nemůžete ovlivnit výsledek,  ačkoliv si můžete vybrat možnosti s menším 

rizikem podle toho, jak vsadíte. 

Kolo je běžně tvořeno 37 barevnými přihrádkami očíslovanými od 0 do 36 (včetně). 18 je červených, 

18 černých a jedna je zelená (nula). Vše co musíte udělat, je předpovědět, na které číslo padne 

kulička. 

Je zde řada sázkových možností, mezi kterými jsou sázky na jedno číslo, na červenou či černou a na 

lichou či sudou. Jak byste čekali, kurs, který na různé události dostanete, závisí na pravděpodobnosti, 

že nastanou. 

Správná předpověď čísla, na které padne kulička, má šanci na výhru 2,7 % a vyplácí s kursem 35:1. 

Správná předpověď barvy nebo sudého/lichého čísla má pak šanci na výhru 48,6 % a vyplácí s 

kursem 1:1. 

Své šance na výhru můžete spravovat dle rozhodnutí, které sázkové možnosti si vyberete. Čím větší 

kurs, tím nižší šance na výhru. Nemůžete však ovlivnit výsledek zatočení či sledovat jakékoliv trendy, 

jelikož výsledek je určen generátorem náhodných čísel (RNG) a je tudíž náhodný. 

Nezapomeňte na to při podávání svých sázek a nikdy nesázejte víc, než si můžete dovolit riskovat. 

Vždy hrajte zodpovědně a v rámci svých možností.  

Pokud chcete více informací, může Vám přijít vhod náš  Návod pro hráče. 

Poker 

Poker je ve velké míře hra zkušeností, ačkoliv obsahuje velký prvek náhody, protože v podstatě 

záleží na kartách, které dostanete při rozdávání. 
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Ve své nejběžnější formě, takzvaném Texas Hold'em, je cílem vytvořit nejlepší list o pěti kartách ze 

sedmi rozdaných. Nejprve každý hráč dostane dvě karty. Poté následují tři další kola, během kterých 

se rozdá pět společných karet (nejdřív tři, poté jedna a nakonec zase jedna) s  možností sázení po 

každém z kol. 

V každém kole sázení máte možnost navýšit (raise), dorovnat (call), stát (check) nebo položit (fold) 

svůj list, kdy konečným cílem je vyhrát buď s nejsilnějším listem, nebo donutit všechny ostatní hráče 

položit své listy. Hráč dostane bank (či tzv. „pot“), což je součet všech peněz vsazených na určitý list.  

Poker je relativně jednoduchou hrou ve svých základech, ale pro dobré hraní vyžaduje vysokou 

úroveň zkušeností. Musíte mít dobré znalosti o pravděpodobnosti a šanci na výhru u konkrétních sad 

karet a přitom mít schopnost „číst“ ostatní hráče a jejich chování. Mají dobrý list, nebo se Vás snaží 

oblafnout? 

Právě tyto prvky dělají z pokeru skvělou hru a je kvůli nim důležité rozumět této hře předtím, než 

začnete hrát o skutečné peníze. Ano, existuje zde prvek náhody, jelikož jsou karty rozdávány 

náhodně, ale dlouhodobě mají tendence vyhrávat ti nejlepší hráči. Nezapomeňte, že byste nikdy 

neměli sázet víc, než si můžete dovolit riskovat. Vždy hrajte zodpovědně a v rámci svých možností. 

Vysvětlení termínů 

Generátor náhodných čísel 

Generátor náhodných čísel je počítačem ovládaný program, který generuje číselné sekvence či 

symboly, které nelze rozumně předpovědět lepším způsobem než náhodnou šancí.  

Návratnost hráči (RTP) 

Průměrná částka vrácená všem zákazníkům v konkrétní hře za určité období. Průměrná návratnost 

hráči je měřena během tisíců zatočení či kol a nelze ji očekávat pokaždé při hraní hry.  

Pro více informací o tom, jak bet365 využívá generátory náhodných čísel a návratnos t hráčům 

navštivte prosím Spravedlivé výplaty. 
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Vyvrácení mýtů 

Lidé často věří mýtům o hazardním hraní, které mohou vést k problémům. Některé z těch 

nejčastějších mýtů o hazardním hraní jsou v seznamu níže. 

Seznam častých mýtů o hazardním hraní  

Mýtus  Čím více hrajete, tím větší je šance, že vyhrajete.  

Fakt Trávit hraním více času nemá žádný dopad na výsledek příští události. Můžete zvýšit 

své šance na výhru v určitém typu sázení tím, že rozumíte, jak fungují kursy a 

veškeré příslušné herní strategie, ale nemůže Vám to zaručit výsledek. Hraní po delší 

dobu zkrátka nezvýší pravděpodobnost výhry.  

Mýtus  Pokud budete hrát dostatečně dlouho, nakonec vyhrajete všechny své peníze zpět.  

Fakt Čím více hrajete, tím větší je šance, že přijdete o více peněz. Hraní by mělo být 

příjemným volnočasovým zážitkem a utvářet jen část Vašich celkových nákladů na 

zábavu. 

Mýtus  Znalost hry navýší Vaši šanci vyhrát. 

Fakt Můžete zvýšit své šance na výhru v určitém typu sázení,  jako například v sázení na 

sporty nebo poker, tím, že rozumíte, jak fungují kursy, a tím, že se naučíte veškeré 

příslušné herní strategie, ale nemůže Vám to zaručit výsledek.  

 

Nezáleží na tom, jak dobře znáte hru či sport. Náhodu nemůžete obejít. Nakonec 

všichni koukáme na sport díky jednoduchému faktu, že žádné dva zápasy nejsou 

stejné, i když v nich hrají stejní účastníci na stejném hřišti. Proč by tedy výsledky 

sázení měly být jiné? 

Mýtus Mít při hazardním hraní přehled o předchozích výsledcích Vám může pomoci přijít na 

to, jaký bude další výsledek. 

Fakt Můžete využít výsledky, aby Vám pomohly provést rozumné rozhodnutí, ale v 

konečném důsledku nelze podle nich určit budoucí výsledek. Také to nepomůže k 

tomu, aby Vaše sázka neprohrála - i když podle celkové formy to vypadá, že je to 

tutovka. 

Máte nějaké otázky k našim hrám? 

Pokud ano, kontaktujte náš tým zákaznického centra. Pomohou Vám nalézt odpověď na jakékoli 

dotazy ohledně hraní na bet365. 

Kontaktujte nás 

https://juegoresponsable.bet365.es/contact-us

