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Informace o hře

Informace o průběhu hry na hracích výherních automatech podle §
33c GewO (německý živnostenský zákon) (ohlašovací povinnost podle
§ 7 německé Státní smlouva o hazardních hrách 2021)

GESELLSCHAFT FÜR
SPIELERSCHUTZ
UND PRÄVENTION

Mladistvým osobám do 18 let je zdržování se v hernách
a hraní na hracích výherních automatech zakázáno
podle § 6 německého zákona o ochraně mladistvých
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(JuSchG)! Na některých pobočkách navíc omezujeme
vstup do 21 let.

Přehled hracího výherního automatu
(na příkladu zařízení skupiny LÖWEN*):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Informační obrazovka: Zde se zobrazuje plán hry.
Otvor na mince
Otvor pro vkládání a výplatu bankovek
Obrazovka s výběrem hry
Informace o hracím kreditu, banku a výši vkladu na
spodním okraji obrazovky
Piktogram s výstražným upozorněním „Nadměrné hraní může způsobit
problémy!“ a telefonní číslo horké linky (německá centrála zdravotní
osvěty BZgA)
Ovládací tlačítka*: Superstart, výběr hry, Stupnice risk/sázka, risk karta/
max sázka, vklad, start/výběr
Miska na výběr výhry
Aktivace
Informační tlačítko: Zde je možné zobrazit pravidla hry
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* Názvosloví a označení jednotlivých částí hracího výherního automatu se mohou lišit podle jednotlivých výrobců.

Hra na výherních hracích automatech nebo její výsledky, to znamená výhra nebo ztráta, jsou založeny
na principu náhody. Ovlivnění hry hráčem není možné.
Popis výherního hracího automatu slouží jako příklad. V případě dotazů, které se týkají funkcí, kontaktujte místní servisní personál.

Od prosince 2014 se na hrací automaty vztahuje nová legislativa. Ustanovení 7. vydání nařízení o
změnách nařízení SpielV:
1.
2.
3.
4.
5.

Peněžitý vklad je v časovém intervalu pěti sekund maximálně 20 centů a výhra maximálně 2 eura. (§ 13 č. 2 německého
nařízení o hracích automatech, dále jen SpielV)
Součet ztrát (vklady minus výhry) v průběhu jedné hodiny nesmí překročit 60 euro. (§ 13 č. 4 německého nařízení o
hracích automatech, dále jen SpielV)
Součet výher minus součet vkladů v průběhu jedné hodiny je omezen na 400 euro. (§ 13 č. 5 německého nařízení o
hracích automatech, dále jen SpielV)
Z dlouhodobějšího hlediska nesmí v pokladně zůstat průměrně vyšší částka než 20 euro za každou hodinu (§ 12 odst. 2
č.1 SpielV). V praxi se průměrně jedná o 5 až 15 euro.
Nařízení o hracích automatech (SpielV) nepředepisuje žádnou kvótu, která se týká výplat. Kvóta, která vzniká na
základě herní praxe, závisí mj. na matematice jednotlivých her. Hráč nemá z důvodu náhodnosti výsledků žádný
vliv na výsledky hry. To znamená, že šance na výhru jsou náhodné. Každý hráč má stejné šance na výhru i prohru.
(podle § 12 odst. 2.2 SpielV)

Dokument: POP-SH-DE-Spielr_Infos_CZ-21-11

Čtyři největší mýty o hazardních hrách v hernách

„Jdu vždycky ke svému
automatu, tam mám víc
štěstí!“

Mnohé hry vyžadují šikovnost nebo zkušenost. Tím
ale nelze překonat princip
náhody. Šance na výhru
jsou všude a pro každého
stejné.

„Mám před hrou takový
rituál, který mi pomáhá
častěji vyhrát!“

To je také
nesprávné
tvrzení!

To není
správné tvrzení!

Chyba!
Bezchybně pracující automat je přesně stejný jako
jakýkoliv jiný automat stejné
konstrukční řady. Přístroje
si vás „nepamatují“, stejně
jako si vás nepamatují kostky nebo mince. Šance jsou
dány na principu náhody!

„Už jsem tolikrát po sobě
prohrál, že to teď musí
vyjít!“

„Tahle hra mi jde líp než
jiné, proto častěji vyhrávám!“

Při každém hodu kostkou je výsledek naprosto
náhodný. Kostky nemají
paměť ani soucit. Ignorují
předchozí výsledky bez ohledu na to, zda byly dobré
nebo špatné.

To asi ne!
Drobné rituály před hrou
jsou zábavné a mohou být
příjemné. Dávají nám posilu a pomáhají se soustředit.
Nemají ale žádný vliv na
hru.

Zásady hraní na výherních hracích automatech (na příkladu zařízení skupiny LÖWEN*):
•

Výherní hrací automaty mohou být aktivovány aktivační kartou nebo aktivačním kódem. Servisní personál smí každému
hostu dát pouze jedno aktivační médium.

•

Výherní hrací automaty v Německu musejí být provozovány pouze s hotovostí (mince nebo bankovky) měny euro. Z herního účtu je dovoleno odečítat pouze do hodnoty 10 €. Peníze zůstávají na herním účtu, hrací výherní automat již nesmí
automaticky odečítat částky z herního účtu. Odečítání částek z herního účtu provádí host sám stisknutím tlačítka „Sázka“.
Pomocí tlačítka „Sázka“ jsou v závislosti na výši sázky z banku odečítány herní kredity.

•

5 centů (odpovídá zpravidla 5 herním kreditům). Herní kredity jsou nazývány také úrovně, Level*.

•

Pro každou animovanou hru (válce se symboly) jsou v závislosti na vybrané úrovni (Level)* (zpravidla 5-200 herních
kreditů), odečítány z banku herní kredity.

•

Výhry z těchto her jsou příslušným způsobem připisovány do banku jako herní kredity. Herní kredity jsou průběžně
odečítány z banku ve výši vybrané úrovně (Level)* tlačítkem „Superstart“*.

•

Vybraná výše úrovně (Level)* je zobrazena na pravém dolním okraji obrazovky a je příslušným způsobem označena.
Stisknutím tlačítka Collect je dosaženo peněžitých výher v různé výši a je provedeno jejich zaúčtování na herní účet.
Současně jsou z banku odečteny herní kredity. Pauzy následují po 1 hodině (60 minutách) a po 120 minutách hry s automatickým vyplacením herního účtu. Po třech hodinách přejde přístroj do klidového režimu s vynulováním. Tento režim je
zobrazen na displeji.

•

Přesné plány výher (symboly, výherní kombinace, hodnoty) u hraných her najdete vždy v nabídce výherního hracího
automatu. V případě dotazů kontaktujte servisní personál.

•

Pokud se na monitoru přístroje zobrazí chybové hlášení, kontaktujte servisní personál.

* Názvosloví a označení jednotlivých částí hracího výherního automatu se mohou lišit podle jednotlivých výrobců.

Další informace na téma „zodpovědné hraní“, ochrana hráčů a mladistvých, legislativní ustanovení pro podnikání
v oblasti peněžitých výherních her a pomoc v případě otázek v oblasti problematického vztahuje ke hraní najdete v několika jazycích na stránkách www.spiel-bewusst.de.
Kontaktní osoba je dostupná na následujícím telefonním čísle:

HELPLINE 0800/77238368 nebo 0800/PRAEVENT*
*zdarma ze všech německých sítí

nebo nám napište na e-mail: helpline@gsp-spielerschutz.de

