
Organizace poskytující pomoc 

Hledáte pomoc nebo se chcete zeptat na něco ohledně hazardu? K dispozici je Vám řada organizací 

poskytujících pomoc. 

Zákazníci, kteří pociťují problémy s hraním, a ostatní osoby ovlivněné problémy souvisejícími s 

hraním, by měli vyhledat pomoc. Následující organizace poskytují bezplatné důvěrné poradenství 

ohledně problémů souvisejících s hraním. 

Organizace poskytující pomoc 

 

Kontaktní údaje 

www.jugadoresanonimos.org 

670 691 513 

Jugadores Anónimos poskytuje důvěrné poradenství po telefonu a osobně komukoliv, kdo má 

problém s hazardem. 

 

Více informací 

 

 Osobně    Telefonní číslo 
 
 

Kontaktní údaje 

www.jugarbien.es 

JugarBIEN je webová stránka spravovaná Generálním ředitelstvím pro regulaci hazardu, která 

poskytuje informace, rady a podporu ohledně zodpovědného hraní.  

 

Více informací 

 

 Online 
 
 

Kontaktní údaje 

www.gamblingtherapy.org 

iOS a Android 

Gambling Therapy poskytuje online podporu lidem závislým na hraní a těm, kteří vykazují známky 

problematického herního chování. Aplikace Gambling Therapy je dostupná zdarma ke stažení na 

zařízeních s operačními systémy iOS a Android.  

 

Více informací 

 

 Live chat 
 
 

Kontaktní údaje 
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www.gamblersanonymous.org/ga 

Gamblers Anonymous poskytuje důvěrné poradenství po telefonu a osobní poradenství 

komukoliv, kdo má problém s hazardem. 

 

Více informací 

 

 Osobně    Telefonní číslo 

 

 

www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/home.htm 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/prevencion/home.htm 

Kromě uvedených organizací můžete také využít odkazy výše, které poskytují informace o strukturách 

národního zdravotního systému, který nabízí služby prevence a péče v oblasti poruch týkajících se 

hazardního hraní. 

 

 Online 

  

https://www.gamblersanonymous.org/ga/content/about-us


Ochrana mladistvých 

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

nezletilých velmi vážně. 

 

U všech zákazníků provádíme kontroly pro ověření věku a v případech, kdy tyto kontroly nejsou 

průkazné, žádáme o dokument prokazující věk. Účty všech osob pod 18 let, u kterých bude zjištěno, 

že na bet365 hráli, budou uzavřeny a všechny výhry propadnou.  

Hraje někdo mladší 18 let na bet365? 

Pokud máte podezření, že někdo mladší 18 let hraje na bet365,  kontaktujte nás a nahlaste nám to, 

abychom mohli učinit vhodná opatření. 

 
Nahlásit hraní nezletilé osoby 
 

Software pro blokování webových stránek 

Přímo pro herní webové stránky. 

gamblock 

betfilter 

Dostupné na 

 
 
Net Nanny 

Obecný blokovací software, který chrání děti před nevhodným obsahem na internetu.  
 

 
CYBERsitter 

Filtrovací software, který dovoluje rodičům vybrat si své vlastní stránky pro blokaci.  

Dostupné na 

 

bet365 nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv software třetí strany.  

 

Rodičovská kontrola 

Také se můžete obeznámit s vestavěnou rodičovskou kontrolou na svém mobilu, tabletu, počítači 

nebo na své televizi. 
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Pomoc druhým 

Chápeme, že problémové hraní neovlivňuje jen hazardního hráče samotného, ale i jeho rodinu a 

přátele. 

Varovné signály 

Pokud máte obavy, že Váš kamarád nebo člen rodiny má problém s hraním, uvádíme několik 

možných varovných signálů: 

1. Nekontrolované utrácení peněz. 

2. Trávení spousty času hraním. 

3. Zatajování nebo lhaní o herním chování. 

4. Půjčování si peněz nebo krádeže kvůli hraní. 

5. Hraní ovlivňuje vztahy nebo způsobuje hádky. 

6. Ztráta zájmu o trávení času s rodinou a přáteli. 

7. Ztráta zájmu o koníčky nebo volnočasové aktivity.  

8. Zanedbávání práce nebo studia. 

Co mám dělat? 

Pokud někdo, koho znáte, projevuje některý z varovných signálů uvedených výše, doporučujeme, 

abyste tuto osobu přesvědčili ke kontaktování bet365, abychom prodiskutovali její herní chování, a k 

vyhledání pomoci. 

 

Můžete samozřejmě kontaktovat náš tým zákaznického centra, abychom tuto záležitost probrali. 

Existují také služby odborné pomoci, které poskytují pomoc lidem postiženým problémy s hraním.  
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Náš tým péče o zákazníky je odborně proškolen pro řešení problémů s hazardním hraním.  

 

Naši pracovníci jsou proškoleni speciálně v oblasti řešení problémů souvisejících s hazardními hrami. 

Jsou zde pro Vás, aby Vás vyslechli a pomohli Vám udržet hraní pod kontrolou. bet365 má zavedené 

mechanismy pro rozpoznání rizikového chování. Když je zjištěno rizikové chování, bet365 bude 

zákazníky kontaktovat, aby je upozornila na jejich nedávnou aktivitu a na dostupné nástroje.  

 

Live chat 

Chatujte s ochotným poradcem, který je dostupný od 10:00 do 23:00 hod. českého času, 7 dní v 

týdnu. 

Otevřít live chat 

 

Email 

Neváhejte nám napsat email s jakýmikoliv otázkami. 

Napište nám email 

https://help.bet365.es/cs/livechat
mailto:support-cze@customerservices365.com

