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Herní plán loterií SAZKA 
 

HLAVA I. 

Obecná ustanovení 

 

§ I. 1 

 

1. SAZKA a.s. provozuje hazardní hry ve smyslu ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., 

o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „hazardní zákon“). 

SAZKA a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, zapsána do obchodního 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČ: 26493993, 

DIČ: CZ699003312. SAZKA a.s. (dále také jen „SAZKA“ nebo „Provozovatel“), provozuje 

hazardní hry prostřednictvím všech smluvně zavázaných právnických a fyzických osob (dále 

jen „Prodejci“) a prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup 

neomezenému okruhu osob v síti internet (dále také jen „Aplikace“). 

2. SAZKA dodržuje standardy zodpovědného hraní. Na internetových stránkách SAZKA 

www.sazka.cz jsou uvedeny odkazy na rámec zodpovědného hraní. 

3. Všechna ustanovení tohoto Herního plánu jsou vykládána v souladu s ochranou účastníků 

hazardní hry, kterým Provozovatel zaručuje rovné podmínky a rovnou možnost Výhry 

v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. c) hazardního zákona. 

 

 

§ I. 2 

Terminologie Herního plánu loterií  

 

 
Obecná terminologie 

Provozovatel SAZKA a.s., které Ministerstvo financí České republiky vydalo 

povolení k provozování. 

Prodejce  právnická nebo fyzická osoba, která na základě smluvního 

vztahu s Provozovatelem vykonává některé činnosti související 

se zajištěním provozu hazardních her. Prodejcem může být také 

Provozovatel. 

Prodejní místo (Sběrna) místo, kde je umístěn terminál nebo pokladna umožňující příjem 

sázek. Na terminálech lze uzavírat všechny druhy sázek, na 

pokladnách lze uzavírat sázky pomocí Předpisu Sázky nebo 

metodou Náhodného tipu. Na pokladnách nelze uzavírat 

Předplatné a Systémové sázky. Na terminálech lze provádět 

příjem hotovosti a výběry hotovosti na a z Mého účtu, a to 

nejvýše do 5 000 Kč za 24 hodin dle pravidel upravených 

v tomto Herním plánu. Na Prodejním místě nesmí být 

Sázejícímu nabízena nebo poskytována žádná zařízení 

umožňující účast na internetové hře. Terminál a pokladna jsou 

zařízení umístěná Provozovatelem na Prodejních místech, 

obsluhovaná Prodejcem a která jsou online propojena s Centrální 

databází systému. 

Aplikace elektronická aplikace umístěná na internetové stránce 

www.sazka.cz, která je propojena s Centrální databází systému. 

Sázející fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu 

s Herním plánem uhradí Sázku Provozovateli předem. Sázku 

http://www.sazka.cz/
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uhradí Sázející na Prodejním místě v hotovosti nebo 

bezhotovostně nebo prostřednictvím Aplikace ze sekce Můj 

účet. Cenu Losu uhradí Sázející prostřednictvím Aplikace ze 

sekce Můj účet. 

Herní plán soubor pravidel, která stanovují podmínky pro provozování 

loterií. Herní plán je závazný pro Provozovatele, Sázející i pro 

Prodejce.  

Číselná loterie loterie, u níž je Výhra podmíněna uhodnutím určitého čísla, 

několika čísel, kombinace čísel nebo číselného pořadí. U Číselné 

loterie není předem určen počet Sázejících ani výše Herní jistiny 

a Výhra se vypočítá podle počtu Výherců nebo úhrnné výše 

Sázek předem stanoveným podílem, nebo se stanoví násobkem 

Sázky podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při 

Slosování uhodl Sázející Herním plánem určený počet tažených 

čísel. 

Okamžitá loterie loterie, u níž je Výhra podmíněná výherní kombinací po setření 

zakryté části Losu. U Okamžité loterie se Sázející na vyznačené, 

a až do doby koupě zakryté, části Losu bezprostředně po jejím 

odkrytí dozví případnou Výhru. 

Sdílená loterie loterie provozovaná s jinými provozovateli dle hazardního 

zákona nebo osobami oprávněnými k provozování loterie na 

území jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je 

smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

na principu sdílení Herní jistiny se společným Slosováním. 

Doplňková loterie loterie, v níž se hraje o Výhry vytvářené z části Sázek Sázejících 

podle podmínek uvedených v Herním plánu. 

Výhra peněžní prostředky (dále také jako peníze), případně věci hmotné 

anebo služby (dále také jako věcné Výhry). 

Centrální databáze 

systému 

souhrn technických a programových prostředků pro příjem 

a zpracování dat.  

Můj účet uživatelské konto, které je aktivováno každé osobě žádající 

o registraci po odeslání registračního formuláře. V případě, že 

nejsou učiněny všechny kroky ke kompletní registraci, má Můj 

účet status Dočasného účtu. Po úspěšném a úplném dokončení 

registrace se status Mého účtu změní na trvalý. Prostřednictvím 

Mého účtu získává Sázející informace o všech svých transakcích 

týkajících se uzavírání nebo rušení sázek a o všech svých 

Vkladech do hry a výplatách Výher včetně vložení a výběru 

peněžních prostředků na a z Mého účtu. Můj účet je chráněn 

jedinečným přihlašovacím jménem Sázejícího a rovněž vlastním 

heslem Sázejícího. Můj účet je zobrazen Sázejícímu po 

přihlášení do Aplikace. 

Dočasný účet dočasné uživatelské konto, které je vytvořeno každému 

Sázejícímu v případě, že zahájí, ale zcela nedokončí registrační 

proces pro uzavírání sázek prostřednictvím Aplikace v souladu 

s hazardním zákonem a Herním plánem. 

Sebeomezující opatření opatření, která si Sázející v rámci zodpovědného hraní jednotlivě 

nastavuje nebo jejich nastavení jednotlivě odmítá. Nastavení 

nebo odmítnutí Sebeomezujících opatření je podmínkou pro 

dokončení registrace. 
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 Terminologie pro Číselné loterie 

Sázka nevratné plnění dobrovolně určené Sázejícím, které bude 

porovnáno s výsledkem loterie. Cena Sázky je uvedena u popisu 

každé loterie.  

Vklad plnění opravňující Sázejícího k účasti na loterii, představující 

jednu nebo více Sázek nebo další plnění stanovená 

Provozovatelem. 

Uzavření sázky na 

Prodejním místě 

okamžik, kdy na základě uhrazení Vkladu obdrží Sázející 

Potvrzení o Sázce. Pokud není Sázka uhrazena předem, je 

považována za neplatnou. Uzavřením sázky uznává Sázející 

ustanovení tohoto Herního plánu za závazná.  

Uzavření sázky 

v Aplikaci 

okamžik, ve kterém je proveden Záznam Sázky a zároveň je 

uhrazena Sázka z Mého účtu. 

Záznam Sázky záznam o uzavřené sázce, který je proveden v Centrální databázi 

systému a zobrazen v sekci Můj účet.  

Sázenka formulář vydaný Provozovatelem, pomocí kterého Sázející 

podává Sázku. Sázející na Sázence určuje základní parametry 

Sázky. Sázenky jsou dostupné u všech Prodejců a v Aplikaci. 

Sázenka není dokladem o Uzavření sázky. 

Předpis Sázky nahrazuje Sázenku a obsahuje základní parametry sázky. Jako 

Předpis Sázky lze použít např. i Potvrzení o Sázce uzavřené 

v minulosti. 

Náhodný tip způsob Uzavření sázky, kdy Sázející neurčuje svůj tip, ten je 

určen náhodným výběrem.  

Potvrzení o Sázce potvrzení, které je vydané na Prodejním místě po uhrazení 

Vkladu Sázejícím a které je registrované v Centrální databázi 

systému.  

Potvrzení o Sázce je jediný doklad Sázejícího pro uplatňování 

nároku na Výhru u sázek uzavřených na Prodejním místě.  

U sázek uzavřených prostřednictvím Aplikace nahrazuje 

Potvrzení o Sázce Záznam Sázky v sekci Můj účet. 

Systémová sázka sázka, kde Sázející tipuje více čísel než v běžné sázce 

v jednotlivých sloupcích. Systémová sázka obsahuje tolik 

sloupců, kolik je možno sestavit z vybraného počtu čísel 

systému. Pokud např. běžná sázka je na 6 čísel a Sázející vybere 

systém 10, sestaví systém všechny možné kombinace šesti čísel 

z deseti vybraných, což by v tomto případě odpovídalo 210 

vsazeným sloupcům. 

Sázkové období časový úsek, ve kterém lze uzavírat sázky na příslušné loterie. 

Uzavření sázky na příslušné Sázkové období je možné 

nejpozději do termínu určeného Provozovatelem pro každou 

loterii. 

Předplatné Uzavření sázky na více Sázkových období.  

Slosování Číselných 

loterií 

 

výherní čísla Číselných loterií jsou určeny Slosováním. Do 

vyhodnocení výherních sázek se zahrnou všechny Sázky Číselné 

loterie vsazené na aktuální Sázkové období, které jsou 

zaznamenané v Centrální databázi systému.  

Slosování je veřejné, provádí se v sídle Provozovatele 

prostřednictvím Losovacího zařízení kromě Slosování loterie 

EUROJACKPOT, které probíhá ve společnosti Veikkaus Oy. 

Výsledky Slosování jsou zveřejněny ve výherní listině, na 
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internetové adrese www.sazka.cz, na Sběrnách a případně 

prostřednictvím České tiskové kanceláře a dalších médií.  

Video Slosování je Sázejícím k dispozici na www.sazka.cz. 

Losovací zařízení Slosování se provádí pomocí mechanických, 

elektromechanických, elektronických nebo jiných zařízení 

pomocí generátoru náhodných čísel.  

Herní jistina u Číselné 

loterie 

součin počtu uzavřených sázek a výše Vkladu za uzavřenou 

sázku, která je případně doplněna o nedosažené Výhry 

z předchozích Sázkových období. 

Výherní jistina úhrnná částka určená na výplatu Výher Číselné loterie, která se 

rozdělí Výhercům podle pravidel popsaných v Herním plánu.  

Struktura Výher předem určuje jednotlivá Výherní pořadí loterie a rozdělení 

Výher (počet a výši) v rámci Výherní jistiny. 

Výherní pořadí úplná nebo částečná shoda tipovaných čísel nebo tipovaných 

výsledků s výherními čísly případně výherním kódem nebo 

výherními výsledky určenými Slosováním. Pravidla, která 

rozhodují o získání konkrétního Výherního pořadí, jsou popsána 

v tomto Herním plánu.  

Výherní kvóta podíly jednotlivých Výherních pořadí na Výherní jistině. 

V případě, že je Výše Výher určena násobkem Vkladu nebo je 

pevná, pak se Výherní kvóty nepoužívají. 

Jackpot předpokládaná výše Výherní kvóty daného pořadí loterie 

doplněná o kumulované nevyčerpané Výherní kvóty tohoto 

pořadí z předchozích Sázkových období. V případě, že by 

z dlouhodobého hlediska nebyla zachována stanovená Výherní 

jistina, uvedená u každé Číselné loterie, Provozovatel 

v posledním Slosování dané Číselné loterie, před uplynutím 

platnosti povolení, provede speciální Slosování. V tomto 

speciálním Slosování bude vylosován pomocí generátoru 

náhodných čísel ze všech sázek jeden Výherce, který získá 

částku, která odpovídá rozdílu skutečné Výherní jistiny a 

Výherní jistiny stanovené Herním plánem. Do speciálního 

Slosování budou zahrnuty veškeré Sázky platné pro poslední 

Slosování dané Číselné loterie. 

Garanční fond  část Výherní jistiny, která slouží k peněžnímu pokrytí minimální 

částky pro předem určená pořadí. 

Výše Výhry v jednotlivých výherních pořadích se vypočítává z Výherních 

kvót, a to podle počtu Výherců, popřípadě se stanoví jako 

násobky Vkladu nebo jako přesné částky. Výše Výhry může být 

omezena. 

Výherce Sázející, který uzavřel sázku na Prodejním místě a předložil 

k proplacení platné výherní Potvrzení o Sázce nebo Sázející, 

který uzavřel sázku prostřednictvím Aplikace, řádně dosáhl 

Výhry podle Herního plánu a jehož Sázka je zaznamenána 

v Centrální databázi systému jako výherní. 

Uplatnění Výhry u sázek 

uzavřených na 

Prodejním místě 

Sázející uplatňuje nárok na Výplatu Výhry předložením platného 

a nepoškozeného Potvrzení o Sázce u kteréhokoliv Prodejce, kde 

je v provozu terminál. Na pokladnách lze uplatňovat nárok na 

Výplatu Výhry pouze na Potvrzení o Sázce vydané pokladnou.  

 

http://www.sazka.cz/
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Lhůta pro uplatnění 

práva na Výhru u sázky 

uzavřené na Prodejním 

místě 

lhůta pro uplatnění práva na Výhru činí 1 rok od data Slosování 

loterie nebo v případě Předplatného od posledního Slosování 

loterie uvedeného na Potvrzení o Sázce. Nebude-li právo na 

Výhru v této lhůtě u Provozovatele uplatněno, zaniká. 

Uplatnění Výhry a lhůta 

pro uplatnění práva na 

Výhru u sázek 

uzavřených 

prostřednictvím Aplikace 

V Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, ten je 

realizován okamžikem zjištění výsledku dané loterie. Výhry se 

zobrazí v sekci Můj účet. 

Výplata Výhry probíhá bez zbytečného odkladu připsáním výherní částky 

Sázejícímu na Můj účet nejdéle ve lhůtě stanovené hazardním 

zákonem nebo po předložení platného a nepoškozeného 

Potvrzení o Sázce v kterémkoliv Prodejním místě, kde je 

v provozu terminál. Výplata Výhry se řídí pravidly uvedenými 

v Herním plánu.  

 Terminologie pro Okamžité loterie 

Los specifický doklad o účasti v loterii, kterou pořádá Provozovatel, 

a to podle předem stanovených pravidel popsaných v tomto 

Herním plánu. Losy jsou registrovány v Centrální databázi 

systému. 

Cena Losu částka, kterou Sázející uhradí Provozovateli nejpozději 

v okamžiku Koupě Losu. Je uvedena u popisu každé Okamžité 

loterie v tomto Herním plánu. 

Koupě Losu v Aplikaci probíhá Koupě Losu kliknutím na tlačítko „SETŘÍT 

LOS“ a odečtením Ceny Losu z Mého účtu.  

Hrací pole Losu vymezená část Losu, která je až do doby zakoupení skrytá. Po 

Koupi Losu Sázející odkryje Hrací pole Losu a podle pravidel 

popsaných v Herním plánu okamžitě zjistí, zda je Los výherní či 

nevýherní. 

Validace Losu U Losů zakoupených prostřednictvím Aplikace dochází 

k ověření prostřednictvím Centrální databáze systému. 

Herní jistina u Okamžité 

loterie 

násobek celkového počtu Losů v rámci jedné Emise a Ceny 

Losu.  

Výherní jistina úhrnná částka určená na výplatu Výher Okamžité loterie, která 

se rozdělí Výhercům podle pravidel popsaných v Herním plánu. 

Struktura výher předem určuje rozdělení Výher (počet a výši) v rámci Výherní 

jistiny.  

Výherce Sázející, který řádně dosáhl Výhry na Losu zakoupeném 

prostřednictvím Aplikace a jeho Los je zaznamenán v Centrální 

databázi systému jako výherní. 

Emise celkový počet Losů vydaných v rámci jedné Okamžité loterie. 

Emise může obsahovat několik shodných Sérií. 

Série část Emise. 
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§ I. 3 

Organizace loterií  

 

1. Tento Herní plán upravuje podmínky účasti v loteriích provozovaných Provozovatelem 

a popsaných v tomto Herním plánu.  

2. Sázky jsou přijímány prostřednictvím Prodejních míst, nebo Aplikace, které jsou propojeny 

s Centrální databází systému.  

3. Losy jsou prodávány prostřednictvím Aplikace. Před zahájením prodeje Losů jsou 

identifikační údaje o všech Losech Okamžité loterie zaváděny do Centrální databáze systému.  

 

 

§ I. 4 

Závaznost Herního plánu 

 

1. Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele, Prodejce i pro Sázející.  

2. Sázející je povinen se před Uzavřením sázky nebo Koupí Losu seznámit s ustanovením 

Herního plánu. Platí to i o případných změnách a doplňcích Herního plánu. Uzavřením sázky 

nebo Koupí Losu Sázející uznává ustanovení Herního plánu za závazná. 

3. Herní plán je umístěn na Prodejních místech a na internetových stránkách www.sazka.cz, kde 

jsou také uvedeny Obchodní podmínky SAZKA a.s. 

 

 

§ I. 5 

Mlčenlivost 

 

1. Provozovatel a Prodejci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o účastnících hazardní hry 

a jejich účasti na hazardní hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, 

kdy účastník hazardní hry zprostí Provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti 

mlčenlivosti nelze Provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda Sázející získal Výhru  

v souladu s Herním plánem.  

2. Povinnosti zachovávat mlčenlivost se Provozovatel nemůže dovolávat vůči orgánům 

vykonávajícím působnost podle hazardního zákona, soudům pro účely soudního řízení, 

orgánům činným v trestním řízení, nebo Probační a mediační službě pro účely výkonu jejich 

činnosti.  

3. Sázející bere na vědomí, že Provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. všechna jména a příjmení, 

popřípadě rodné příjmení pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, bydliště, státní občanství, místo 

narození, rodné číslo, nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno a dále druh a číslo 

průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti ve své evidenci 

po dobu 10 let od okamžiku ukončení Mého účtu. 

 

 

§ I. 6 

Způsobilost k Uzavření sázek a nákupu Losů 

 

1. Sázejícím může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let, v případě sázení pomocí Aplikace 

provedla registraci, a splnila další podmínky tohoto Herního plánu, a v souladu s nimi uhradí 

předem Provozovateli Sázku nebo Cenu Losu. 

2. Provozovatel má povinnost okamžitě zamezit Sázejícímu v přístupu do sekce Můj účet 

v případě zjištění zneužití přístupových údajů osobou mladší 18 let nebo osobou odlišnou od 

registrovaného Sázejícího. 
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3. V případě důvodného podezření na porušení odst. 2, má Provozovatel právo pozastavit 

Výplatu Výher i výběr peněžních prostředků a zablokovat Můj účet. V případě, že se důvodné 

podezření na porušení odst. 2 prokáže, Provozovatel Výhry z takových sázek nevyplatí  

a s těmito Výhrami bude nakládáno jako s nevyplacenými Výhrami. 

4. Vzájemné vztahy mezi Sázejícími, kteří sází společně, Herní plán neupravuje a Provozovatel 

za  tyto vztahy neodpovídá a nejsou pro něj právně závazné.  

 

 

§ I. 7 

Registrace Sázejícího 
 

1. Každá osoba, která se chce účastnit hazardních her provozovaných prostřednictvím Aplikace, 

musí před prvním Uzavřením sázky provést registraci na www.sazka.cz. Účastníkem 

hazardních her se může stát pouze fyzická osoba, která má bydliště na území České republiky 

a je starší 18 let. 

2. Registraci provede Sázející v Aplikaci vyplněním registračního formuláře. V registračním 

formuláři Sázející vyplní identifikační a kontaktní údaje, nastaví si Sebeomezující opatření 

nebo jejich nastavení jednotlivě odmítne a vyplní údaje o svém platebním účtu nebo platební 

kartě. 

3. Osoba žádající o registraci je povinna Provozovateli poskytnout své identifikační a kontaktní 

údaje, nastavit si jednotlivě Sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě 

odmítnout a poskytnout údaje o svém platebním účtu nebo platební kartě. 

4. Identifikačními údaji se rozumí jméno popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 

bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo 

přiděleno. 

5. Kontaktními údaji se rozumí adresa bydliště, telefonní číslo, adresa pro doručování 

elektronické pošty. 

6. Sebeomezujícími opatřeními se rozumí opatření pro odpovědné hraní, která jsou stanovena 

hazardním zákonem. 

7. Údaji o platebním účtu se rozumí poskytnutí čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru 

platebního účtu tak, aby na základě tohoto čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru 

platebního účtu bylo možno jednoznačně identifikovat majitele registrovaného platebního 

účtu. 

8. Údaji o platební kartě se rozumí poskytnutí čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru 

platebního účtu tak, aby na základě tohoto čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru 

platebního účtu bylo možno jednoznačně identifikovat držitele registrované platební karty. 

9. V rámci procesu registrace je osoba žádající o registraci povinna prokázat, že je majitelem 

platebního účtu, resp. držitelem platební karty, ze kterého bude na Můj účet převádět/přijímat 

peněžní prostředky. Toto ověření provádí Provozovatel na základě prvního Vkladu osoby 

žádající o registraci formou elektronické transakce z platebního účtu, jehož je osoba žádající 

o registraci majitelem, resp. registrované platební karty, jejíž je osoba žádající o registraci 

držitelem, a to z elektronických informací poskytnutých poskytovatelem platebních služeb, 

které jsou součástí této transakce. Nebude-li možné takto informace ověřit, pak Provozovatel 

provede ověření na základě nezbytné dokumentace poskytnuté osobou žádající o registraci. 

Po úspěšném ověření zvoleného platebního účtu, resp. platební karty je tento dále považován 

za registrovaný platební účet, resp. registrovanou platební kartu. 

10. Pokud osoba neposkytne údaje podle odst. 3, nebo pokud nebude možno tyto údaje spolehlivě 

ověřit, nelze registraci úspěšně dokončit. 

11. Po úspěšném a úplném dokončení registrace Můj účet získá status trvalý. 

12. Do okamžiku dokončení kompletní registrace je účastníkovi hazardní hry zřízen Dočasný 

účet. Dočasný účet může být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené peníze na účet za tuto 

http://www.sazka.cz/
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dobu nesmí přesáhnout částku 3 000 Kč, a to ani v součtu. Z Dočasného účtu nelze vybírat 

vložené peníze nebo Výhry. 

13. Po dokončení registrace přestanou platit omezení uvedená v odst. 12.  

14. Nedojde-li ke kompletní registraci účastníka hazardní hry, má Provozovatel povinnost vrátit 

mu pouze nevyčerpané vložené peníze, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení jeho 

Dočasného účtu. Nevyčerpané vložené peníze Provozovatel vrátí Sázejícímu na platební účet, 

který uvedl při registraci, pokud to není možné, poštovní poukázkou na adresu uvedenou 

v registračním formuláři. 

 

 

§ I. 8 

Můj účet 

 

1. Můj účet využívaný pro hazardní hry je uživatelským kontem pro všechny internetové 

hazardní hry v Aplikaci a slouží k identifikaci, uzavřené Sázky a koupeného Losu i Výplatě 

Výhry na Můj účet. Do okamžiku dokončení kompletní registrace má Můj účet status 

Dočasného účtu a platí pro něj omezení uvedená v § I. 7.  

2. Prostřednictvím Mého účtu získává Sázející informace o všech svých transakcích týkajících 

se uzavírání nebo rušení sázek, Koupě Losů, Výplatách Výher a o všech svých peněžních 

transakcích. Můj účet je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem Sázejícího a rovněž 

heslem Sázejícího.  

3. Pro účely bezpečnosti a pro účely identifikace Sázejícího má každý Sázející své jedinečné 

přihlašovací jméno a heslo, které slouží Sázejícímu k přihlášení do Aplikace. Sázející je 

povinen nakládat se svými přístupovými údaji vždy tak, aby se zabránilo jejich zneužití  

a zpřístupnění neoprávněným osobám.  

4. V případě, že Provozovatel zjistí jakékoliv porušení ustanovení § I. 7, je oprávněn pozastavit 

Výplatu Výher i výběr peněžních prostředků a zablokovat Můj účet. V případě, že se potvrdí 

důvodné podezření, že došlo k porušení ustanovení předchozích odstavců, Provozovatel 

Výhry z takových sázek nevyplatí a s těmito Výhrami bude nakládáno jako  

s nevyplacenými Výhrami.  

 

§ I. 9 

Převod peněžních prostředků na Můj účet 

 

1. Na Můj účet, který má status Dočasného účtu, nelze vložit částku přesahující 3 000 Kč, a to 

ani v součtu. 

2. Na Můj účet jsou převáděny peněžní prostředky určené pro úhradu Sázek a Koupi Losů 

následujícími způsoby: 

a) Sázející peněžní prostředky v hotovosti složí na kterémkoli Prodejním místě, kde je 

umístěn terminál, maximálně ve výši 5 000 Kč za 24 hodin.  

b) Sázející převede peněžní prostředky z platebního účtu nebo platební karty v souladu 

s tímto Herním plánem.  

c) Sázející získá peněžní prostředky připsáním Výher z hazardních her uzavřených 

prostřednictvím Aplikace. 

d) Sázející může získat peněžní prostředky z bonusových a věrnostních programů a nabídek. 

3. Provozovatel je povinen vrátit zpět peněžní prostředky, které byly na Můj účet převedeny 

v rozporu s odst. 1 a 2. Veškeré náklady spojené se zasláním vrácených peněžních prostředků 

půjdou k tíži Mého účtu. 
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§ I. 10 

Výběry peněžních prostředků z Mého účtu 

 

1. Z Mého účtu, který má status Dočasného účtu, nelze vybírat peněžní prostředky. Nedojde-li 

k registraci účastníka hazardní hry, je Provozovatel povinen mu vrátit nevyčerpaný Vklad 

nejpozději do sedmi dnů od dne zrušení Mého účtu, který má status dočasného účtu. 

2. Z Mého účtu může Sázející vybrat peněžní prostředky následujícími způsoby: 

a) Sázející peněžní prostředky v hotovosti vybere v kterémkoliv Prodejním místě, kde je 

umístěn terminál, a to do 5 000 Kč za 24 hodin. 

b) Sázející peněžní prostředky převede pokynem k úhradě z Mého účtu na svůj 

zaregistrovaný platební účet. 

 

 

§ I. 11 

Uzavírání sázek na Prodejním místě 

 

1. Uzavření sázky je okamžik, kdy na základě uhrazení Sázky obdrží Sázející Potvrzení o Sázce. 

Uzavřením sázky uznává Sázející ustanovení tohoto Herního plánu za závazná. 

2. Sázky přijímají Prodejci pověření k této činnosti Provozovatelem. 

3. Podmínky pro Uzavírání sázek: 

a) Údaje na Sázence určuje Sázející.  

b) Škrtání, mazání, odstraňování tipovaných čísel chemickou cestou apod. a nesprávné 

vyplnění Sázenky činí Sázenku závadnou. Za závadné se považují takové Sázenky, 

jejichž vyplnění odporuje příslušným ustanovením Herního plánu.  

c) Prostřednictvím závadné Sázenky nelze uzavřít platnou sázku, kromě výjimky uvedené  

v písm. e) tohoto odstavce. 

d) Prodejce je oprávněn odmítnout závadné Sázenky. Závadná Sázenka nebude terminálem 

akceptována, bude vrácena Sázejícímu k úpravě, případně bude požádán  

o vyplnění nové Sázenky.  

e) Ve výjimečných případech může Prodejce po dohodě se Sázejícím údaje načtené 

z částečně závadné Sázenky při uzavírání sázky opravit prostřednictvím terminálu.  

f) Sázející předá Sázenku či Předpis Sázky Prodejci k zavedení dat, po zavedení dat mu 

bude Sázenka či Předpis Sázky vráceny a zároveň mu bude předáno Potvrzení o Sázce. 

Na Potvrzení o Sázce jsou uvedeny herní údaje a identifikační znaky Sázky a Sběrny, ve 

které je sázka uzavírána. Sázející je povinen si ověřit správnost údajů na Potvrzení 

o Sázce. 

g) Metodou Náhodného tipu je sázka uzavřena tak, že prostřednictvím systému jsou 

generována z databáze čísel metodou náhodného výběru čísla pro tipování jednotlivých 

Číselných loterií. 

h) Uzavřenou sázku v Číselných loteriích lze zrušit do 15 minut od vytištění Potvrzení  

o Sázce pouze na Prodejním místě, kde byla sázka uzavřena, a to pouze do ukončení 

příslušného časového úseku příjmu Sázek nebo pokud není zrušení sázek technicky 

nemožné, např. z důvodu uzavření systému.  

i) Potvrzení o Sázce registrované v Centrální databázi systému Provozovatele jsou jediným 

dokladem Sázejícího při uplatňování nároku na Výhru.  
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§ I. 12 

Uzavírání sázek a Koupě Losů prostřednictvím Aplikace 

 

1. Jednotlivé sázky jsou Sázejícím uzavírány a Losy kupovány prostřednictvím Aplikace. 

2. Sázku je možno uzavřít a Los je možno koupit pouze v případě, že zůstatek na Mém účtu 

odpovídá nebo převyšuje výši ceny Sázky nebo Losu a neodporuje nastavením parametrů 

Sebeomezujících opatření. 

3. Sázky se uzavírají a Losy se kupují následujícím postupem: 

a) Sázející se přihlásí do sekce Můj účet tak, že do pole „jméno“ zadá svůj jedinečný 

přihlašovací identifikátor a do pole „heslo“ zadá své heslo, 

b) Při uzavírání sázky si Sázející připraví požadovanou Sázku, nebo použije Sázku již 

v minulosti podanou. Sázející si vybere z nabídky Okamžitých loterií v Aplikaci 

požadovanou Emisi. Za správnou přípravu Sázky a výběr Emise odpovídá Sázející, 

c) Aktivací příslušného tlačítka je požadavek Sázejícího odeslán ke zpracování. 

4. Metodou Náhodného tipu je sázka uzavřena tak, že je generována metodou náhodného výběru 

čísla pro tipování jednotlivých Číselných loterií. 

5. Uzavřené Sázky a koupené Losy jsou registrované v Centrální databázi systému 

Provozovatele. Sázející má Záznamy Sázek a koupené Losy evidovány v sekci Můj účet, kde 

každá podaná Sázka a každý Los jsou specifikovány jedinečným identifikátorem.  

6. Sázející uhradí Sázku nebo Cenu Losu ze sekce Můj účet.  

7. Za čas Uzavření sázky či Koupi Losu je považován okamžik, ve kterém je Záznam Sázky 

zaregistrován v Centrální databázi systému. V případě pochybností je vždy rozhodující 

záznam o čase Uzavření sázky či Koupi Losu v Centrální databázi systému Provozovatele. 

8. Uzavřenou sázku v Číselných loteriích může Sázející zrušit do 5 minut od jejího uzavření, 

avšak pouze do ukončení příslušného časového úseku příjmu Sázek, nebo pokud není zrušení 

technicky nemožné např. z důvodu uzavření systému nebo jeho poruchy. Uzavřenou sázku 

může Sázející zrušit pouze prostřednictvím Aplikace ze sekce Můj účet, na kterém byla rušená 

Sázka uzavřena. Vklad za zrušenou sázku se Sázejícímu připisuje zpět na Můj účet.  

 

 

§ I. 13 

Hodnocení sázek a Losů 

 

1. Rozhodující pro zjištění, zda je Sázka výherní, je záznam tipování Sázejícího v Centrální 

databázi systému.  

2. Rozhodující skutečností pro zjištění, zda je Los výherní, je záznam identifikačních údajů Losu 

Okamžité loterie v Centrální databázi systému.  
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HLAVA II.  

Číselné loterie 

 

 

§ II. 1 

Číselné loterie provozované na Prodejních místech a v Aplikaci 

Seznam: 

1. Číselná loterie Sportka. 

2. Číselná loterie EUROJACKPOT. 

3. Číselná loterie Euromiliony. 

4. Číselná loterie Kasička. 

Mimo výše uvedené Číselné loterie může Provozovatel pořádat ještě jiné loterie na základě 

povolení Ministerstva financí České republiky. Podmínky, za kterých jsou provozovány, vyhlašuje 

Provozovatel před jejich pořádáním.  

 

 

§ II. 1.1 

Sportka 

 

1. Sportka je Číselná loterie podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) hazardního zákona, která je 

provozována na Prodejních místech a v Aplikaci. Ve Sportce Sázející zadávají v jednotlivých 

sloupcích šest čísel ze čtyřiceti devíti společná pro I. a II. tah a označí sázku na koncové 

šestičíslí čísla Sázenky (Šance). 

2. Sportka se pořádá dvakrát týdně ve středu a v neděli a výjimečně i v jiný den jako mimořádná 

hra, jejíž pořádání Provozovatel oznamuje předem. Ve Sportce lze samostatně uzavřít sázky 

na středeční nebo nedělní Slosování nebo na obě Slosování nebo na mimořádnou hru.  

3. Sázející tipuje svoje čísla společná pro I. a II. tah tak, že označí šest čísel v prvém sloupci 

Sázenky. Zadává-li více sloupců na jedné Sázence, vyplní obdobným způsobem další sloupce 

Sázenky. Sloupce se tipují postupně, nelze je vynechávat. Na Sázence lze zadat jeden až deset 

sloupců. Na Sázence lze jednotlivé sloupce také tipovat Náhodným tipem. Chce-li Sázející 

vsadit Šanci, nemusí provádět žádné tipování. Nechce-li Sázející uzavřít Šanci, provede svůj 

výběr v příslušné kolonce. U sázek zadávaných prostřednictvím Aplikace bude šestičíslí 

Šance přiděleno náhodně. Na Sázence lze zadávat Systémovou sázku. Při tipování formou 

Systémové sázky zadává Sázející pouze první sloupec Sázenky, a to zadáním 7 až 15 čísel a 

v části pro Systémovou sázku označí rozsah systému. Systémovou sázku lze uzavřít i metodou 

Náhodného tipu. 

4. Sázející si označí, zda zadává sázku na středeční nebo nedělní Slosování Sportky nebo na obě 

nebo na mimořádnou hru. Na Prodejním místě Sázející nemusí označit, na jaké Slosování 

sázku zadává, potom je sázka uzavřena vždy na nejbližší středeční nebo nedělní Slosování 

Sportky. V Aplikaci Sázející musí vždy označit, na které Slosování sázku zadává. Na Sázence 

lze zadávat Předplatné na nejbližších 2 až 12 středečních a 2 až 12 nedělních Slosování. Počet 

Slosování vybere Sázející označením příslušné kolonky.  

5. Sázky lze zadávat i bez použití Sázenky, a to prostřednictvím Předpisu Sázky nebo metodou 

Náhodného tipu. Sázející v případě Náhodného tipu pouze sdělí Prodejci, nebo označí 

v Aplikaci, že chce vsadit nedělní, středeční nebo obě Slosování Sportky nebo mimořádnou 

hru, kolik chce vsadit sloupců, zda chce vsadit Systémovou sázku, zda chce zvolit Předplatné 

a na kolik Slosování a zda chce nebo nechce vsadit Šanci. Po zadání těchto požadavků vybere 

systém náhodná čísla pro všechny uzavřené Sázky a je vytvořeno Potvrzení o Sázce. 

Převzetím Potvrzení o Sázce na Prodejním místě, nebo zobrazením v Aplikaci Sázející 

souhlasí se všemi údaji, které charakterizují uzavřenou sázku (počet vsazených sloupců, 

Předplatné atd.). 
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6. Na pokladnách lze uzavírat sázky pomocí Předpisu Sázky nebo metodou Náhodného tipu na 

nejbližší Slosování. Na pokladnách nelze uzavírat Předplatné a Systémové sázky. Na 

pokladnách nelze uzavírat sázky pomocí Sázenky. 

7. Na konci každého Sázkového období se uskutečňují dva samostatné tahy šesti čísel ze čtyřiceti 

devíti a Slosování šestičíslí Šance, a to od 19:00 do 23:00 hod. Případný posun Slosování 

oznámí Provozovatel předem. Slosování se provádí pomocí elektromechanického osudí. Před 

Slosováním je do každého osudí vloženo čtyřicet devět po sobě jdoucích čísel  

(1 až 49). Při Slosování je z osudí postupně vylosováno šest čísel. Po vylosování těchto čísel 

je ze zbývajících čtyřiceti tří čísel vylosováno dodatkové číslo. A dále do šesti na sobě 

nezávislých osudí se vloží šest sad deseti po sobě jdoucích čísel (0 – 9). Z každého osudí je 

vylosováno vždy jedno číslo. Vylosovaná čísla tvoří výherní šestičíslí. Všechna vylosovaná 

čísla jsou ihned vyhlášena. Za řádně vylosované číslo se považuje takové, které se 

prokazatelně a celým objemem nachází ve vrchlíku nad osudím a je za ním zaklapnutá 

západka vrchlíku. V případě technických problémů nebo poruchy elektromechanického osudí 

je provedeno Slosování výherních čísel náhradním způsobem. Náhradní způsob Slosování se 

provede z náhradního osudí s černým rukávem. Do osudí budou po kontrole za přítomnosti 

notáře a vedoucího losování vloženy všechny losovací míčky, následně bude osudí zakryto 

černým rukávem. Losující postupně losuje z černého rukávu jednotlivé míčky, čte vylosovaná 

čísla a míčky odkládá mimo losovací osudí do připraveného úložného prostoru, nebo 

v případě Slosování koncového šestičíslí Šance se čísla vrací do osudí.   

8. Každý tah Sportky má pět samostatných Výherních pořadí a společný Bonus. Součet 

předpokládané hodnoty Bonusu a předpokládané hodnoty vyššího z Jackpotů prvního pořadí 

pro aktuální Sázkové období se nazývá Superjackpot. Výhra v Šanci je dosažena v případě 

shody vylosovaných čísel s čísly obsaženými v koncovém šestičíslí Sázenky nebo šestičíslí 

vybraného metodou Náhodného tipu. 

9. Podmínkou pro získání Bonusu je, že Sázející musí vsadit plnou Sázenku loterie Sportka,  

tj. 10 sloupců a zároveň vsadit  Šanci, nebo musí vsadit Systémovou sázku loterie Sportka od 

systému 8 do systému 15 a zároveň vsadit Šanci. 

10. Sázející, který v jednom sloupci příslušného tahu správně tipoval: 

a) právě šest čísel, a získal jakoukoliv Výhru v Šanci a současně splnil podmínky pro 

získání Výhry Bonus, získává k Výhře 1. pořadí příslušného tahu i Výhru Bonus, 

b) právě šest čísel, získává Výhru 1. pořadí příslušného tahu,  

c) právě pět čísel a dodatkové číslo (5 + 1), získává Výhru 2. pořadí příslušného tahu, 

d) právě pět čísel (bez dodatkového čísla), získává Výhru 3. pořadí příslušného tahu, 

e) právě čtyři čísla, získává Výhru 4. pořadí příslušného tahu, 

f) právě tři čísla, získává Výhru 5. pořadí příslušného tahu. 

11. Výhra v Šanci je dosažena v případě shody vylosovaných čísel s čísly obsaženými 

v koncovém šestičíslí čísla Sázenky nebo šestičíslí vybraného metodou Náhodného tipu: 

a) při shodně taženém koncovém šestičíslí Sázející získává Výhru 1. pořadí, 

b) při shodně taženém koncovém pětičíslí Sázející získává Výhru 2. pořadí, 

c) při shodně taženém koncovém čtyřčíslí Sázející získává Výhru 3. pořadí, 

d) při shodně taženém koncovém trojčíslí Sázející získává Výhru 4. pořadí, 

e) při shodně taženém koncovém dvojčíslí Sázející získává Výhru 5. pořadí, 

f) při shodně taženém koncovém čísle Sázející získává Výhru 6. pořadí. 

12. Cena Sázky za jeden sloupec na jedno Slosování činí 20 Kč. Cena Sázky Šance činí 20 Kč. 

Vklad na jedno Slosování je v případě tipování jednotlivých sloupců určen jako součet: 

a) součinu ceny jedné Sázky a počtu tipovaných sloupců na Sázence,  

b) ceny Sázky Šance, 

nebo v případě tipování Systémové sázky na jedno Slosování jako součet: 

a) součinu ceny jedné Sázky a počtu kombinací Systémové sázky,  

b) ceny Sázky Šance.  



 13 

Vklad Předplatného je dán součinem Vkladu na jedno Slosování a počtu Slosování.  

13. Pravděpodobnost Výhry v Číselné loterii Sportka je 1 : 26,8 (vztaženo pro jeden tipovaný 

sloupec). 

14. Herní jistinu jednotlivých Slosování šesti čísel ze čtyřiceti devíti (Herní jistina A) tvoří úhrn 

Sázek přijatých na šest čísel ze čtyřiceti devíti v příslušném Sázkovém období. Herní jistinu 

Šance (Herní jistina B) tvoří úhrn Sázek do Šance v příslušném Sázkovém období. 

15. Výherní jistina šesti čísel ze čtyřiceti devíti (Výherní jistina A) je tvořena polovinou (50%) 

Herní jistiny šesti čísel ze čtyřiceti devíti, přičemž 50% Výherní jistiny A je určeno na I. tah 

a 50% Výherní jistiny A je určeno na II. tah. Výherní jistina Šance (Výherní jistina B) je 

tvořena polovinou (50 %) Herní jistiny Šance.  

16. Výherní jistina A:  

a) v I. tahu i ve II. tahu se rozděluje na Výherní kvóty pro jednotlivá pořadí. V každém 

pořadí se Výherní kvóta rozděluje stejným dílem mezi jednotlivé Výhry a Výše Výher se 

zaokrouhluje dolů na koruny, 

b) v případě, že by Výhra ve vyšším pořadí byla menší než Výhra v pořadí nižším, stanoví 

se Výhra v těchto pořadích stejnou částkou, která se vypočítává ze společné Výherní 

kvóty těchto pořadí (ze součtu Výherních kvót), 

c) nevyčerpané Výherní kvóty třetího až pátého pořadí I. i II. tahu a nedělitelné zbytky všech 

Výherních pořadí se převádějí do Bonusu. V případě, že v I. nebo II. tahu nebude 

dosažena Výhra v 1. pořadí, převede se tato nevyčerpaná částka do Výherní kvóty  

1. pořadí příslušného tahu v následujícím Sázkovém období. V případě, že v I. nebo II. 

tahu nebude dosažena Výhra ve 2. pořadí, převede se tato nevyčerpaná částka do Výherní 

kvóty 2. pořadí příslušného tahu v následujícím Sázkovém období. V případě, že nebude 

dosažena Výhra Bonusu, převede se tato nevyčerpaná částka do Výherní kvóty Bonusu 

v následujícím Sázkovém období, 

d) Výherní jistiny v I. a II. tahu se dělí na Výherní kvóty takto:  

i. Bonus – 10% z Výherní jistiny obou tahů, 

ii. 1. pořadí – 22 % z Výherní jistiny příslušného tahu,  

iii. 2. pořadí – 7% z Výherní jistiny příslušného tahu, 

iv. 3. pořadí – 9 % z Výherní jistiny příslušného tahu,  

v. 4. pořadí – 12 % z Výherní jistiny příslušného tahu, 

vi. 5. pořadí – 40 % z Výherní jistiny příslušného tahu. 

e) v případě, že v 1. a 2. pořadí nebude dosažena Výhra, činí Výše Výhry ve 3. pořadí 

minimálně 500 násobek ceny sázky (10 000 Kč),  
f) v případě, že Výherní kvóta Bonusu přesáhne hodnotu 250 000 000 Kč, převede se pro 

následující Slosování z této Výherní kvóty 200 000 000 Kč do Bonusového fondu 

Doplňkové loterie stokrát dva miliony. Výherní kvóta bonusu je nadále plněna podle 

nezměněných kritérií. 

17. Výherní jistina B: 

a) v Šanci, vyjma 1. pořadí, jsou Výhry pevně stanoveny. V 1. pořadí je vyplácen Jackpot, 

b) v případě, že v Šanci nebude dosažena Výhra v 1. pořadí, částka připadající na tuto Výhru 

se převádí do Výherní jistiny následujícího Sázkového období, 

c) Výherní jistina se dělí takto:  

i. shodně tažené koncové číslo – Výhra 2,5 násobek ceny Sázky Šance (50 Kč),  

ii. shodně tažené koncové dvojčíslí – Výhra 5 násobek ceny Sázky Šance (100 Kč), 

iii. shodně tažené koncové trojčíslí – Výhra 50 násobek ceny Sázky Šance (1 000 Kč), 

iv. shodně tažené koncové čtyřčíslí – Výhra 500 násobek ceny Sázky Šance (10 000 Kč),  

v. shodně tažené koncové pětičíslí – Výhra 5 000 násobek ceny Sázky Šance  

(100 000 Kč),  

vi. shodně tažené koncové šestičíslí – Výhra (zbytek celkové částky určené na Výhry), 

nejméně 10 000 násobek ceny Sázky Šance (200 000 Kč), 
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d) v Šanci se vyplácí pouze nejvyšší dosažená Výhra, nejsou možné souběhy Výher. 

V případě, že není dosažena Výhra na koncové šestičíslí, částka připadající na tuto Výhru 

se převádí do Výherní jistiny koncového šestičíslí následujícího Sázkového období.  

 

 

§ II. 1.2 

EUROJACKPOT 

 

1. EUROJACKPOT je Sdílená Číselná loterie provozovaná konsorciem nezávislých loterních 

společností se sdílenou Výherní jistinou a společným Slosováním. Každá ze společností 

provozuje loterie na základě povolení vydaného lokálním regulátorem.  

2. V Číselné loterii EUROJACKPOT tipuje Sázející pět čísel z padesáti a dvě čísla z deseti 

a Sázející označí sázku na koncové šestičíslí čísla Sázenky (Extra 6).  EUROJACKPOT se 

pořádá jedenkrát týdně, a to v pátek. U sázek uzavíraných prostřednictvím Aplikace bude 

šestičíslí Extra 6 přiděleno náhodně. 

3. Sázející tipuje pět čísel z padesáti tak, že označí pět tipovaných čísel v 1. poli prvního sloupce 

Sázenky a zároveň označí dvě tipovaná čísla z deseti ve 2. poli prvního sloupce Sázenky. 

Zadává-li více sázek, vyplní obdobným způsobem další sloupce Sázenky. Sloupce se tipují 

postupně, nelze je vynechávat. Na Sázence lze uzavřít jednu až šest sázek. Na Sázence lze 

jednotlivé sloupce také tipovat Náhodným tipem.  

4. Na Sázenkách je možné zadat Předplatné na nejbližších 2 až 6 Slosování. Nechce-li Sázející 

uzavřít Extra 6, provede svůj výběr v příslušné kolonce. 

5. Sázky lze zadávat i bez použití Sázenky, a to prostřednictvím Předpisu Sázky nebo metodou 

Náhodného tipu. Sázející v případě Náhodného tipu pouze ústně sdělí Prodejci, nebo označí 

v Aplikaci, že chce vsadit EUROJACKPOT, kolik chce vsadit sloupců, zda chce vsadit systém 

a jaký, zda chce zvolit Předplatné a na kolik Slosování a zda chce nebo nechce vsadit Extra 6. 

Po zadání těchto požadavků vybere systém náhodná čísla pro všechny uzavřené Sázky a je 

vytvořeno Potvrzení o Sázce. Převzetím Potvrzení o Sázce na Prodejním místě nebo 

zobrazením v Aplikaci Sázející souhlasí se všemi údaji, které charakterizují uzavřenou sázku 

(počet vsazených sloupců, Předplatné, Extra 6 atd.).  

6. Na pokladnách lze uzavírat sázky pomocí Předpisu Sázky nebo metodou Náhodného tipu. Na 

pokladnách nelze uzavírat Předplatné a Systémové sázky. Na pokladnách nelze uzavřít sázku 

pomocí Sázenky. 

7. V loterii EUROJACKPOT je možné zadávat Systémovou sázku (systém). Při tipování formou 

systému vyplňuje Sázející svým tipem pouze první sloupec Sázenky, a to 5 až 10 čísly  

v 1. poli s padesáti čísly a 2 až 10 čísly ve 2. poli s deseti čísly tak, že označí tipovaná čísla  

a v části pro Systémovou sázku označí rozsah systému. Systémovou sázku lze uzavřít 

i metodou Náhodného tipu.  

8. Na konci každého Sázkového období se provádí Slosování. Slosování EUROJACKPOTU se 

provádí ve společnosti Veikkaus Oy, Ilmalankatu 2, FI 00240, Helsinky, Finland, pomocí 

dvou elektromechanických osudí, a to od 20:00 do 23:00 hod. Před Slosováním se do prvého 

osudí vloží padesát po sobě jdoucích čísel (1 až 50) do druhého osudí vloží deset po sobě 

jdoucích čísel (1 až 10). Při Slosování je z prvního osudí postupně vylosováno pět čísel 

a z druhého osudí dvě čísla. Všechna vylosovaná čísla jsou ihned vyhlášena. Za řádně 

vylosované číslo se považuje takové, které se prokazatelně a celým objemem nachází ve 

vrchlíku nad osudím a je za ním zaklapnutá západka vrchlíku. Losování Extra 6 probíhá na 

konci každého Sázkového období v sídle Provozovatele, a to od 19:00 do 23:00 hod. Případný 

posun Slosování oznámí Provozovatel předem. Slosování se provádí pomocí 

elektromechanických osudí. Do šesti na sobě nezávislých osudí se vloží šest sad deseti po 

sobě jdoucích čísel (0 – 9). Z každého osudí je vylosováno vždy jedno číslo. Vylosovaná čísla 

tvoří Výherní šestičíslí. 
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9. V případě technických problémů nebo poruchy elektromechanického osudí je provedeno 

Slosování výherních čísel EUROJACKPOTU v nejbližším možném termínu. Slosování 

EUROJACKPOTU řídí komise jmenovaná Valnou hromadou sdružení. Náhradní způsob 

Slosování Extra 6 se provede z náhradního osudí s černým rukávem. Do osudí budou po 

kontrole za přítomnosti notáře a vedoucího losování vloženy všechny losovací míčky, 

následně bude osudí zakryto černým rukávem. Losující postupně losuje z černého rukávu 

jednotlivé míčky, čte vylosovaná čísla a míčky se vrací do osudí.   

10. Sázející, který v jednom sloupci správně tipoval:  

a) pět čísel z 1. osudí + dvě čísla z 2. osudí, získává Sázející Výhru 1. pořadí, 

b) pět čísel z 1. osudí + jedno číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 2. pořadí, 

c) pět čísel z 1. osudí + žádné číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 3. pořadí, 

d) čtyři čísla z 1. osudí + dvě čísla z 2. osudí, získává Sázející Výhru 4. pořadí, 

e) čtyři čísla z 1. osudí + jedno číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 5. pořadí, 

f) čtyři čísla z 1. osudí + žádné číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 6. pořadí, 

g) tři čísla z 1. osudí + dvě čísla z 2. osudí, získává Sázející Výhru 7. pořadí, 

h) dvě čísla z 1. osudí + dvě čísla z 2. osudí, získává Sázející Výhru 8. pořadí, 

i) tři čísla z 1. osudí + jedno číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 9. pořadí, 

j) tři čísla z 1. osudí + žádné číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 10. pořadí, 

k) jedno číslo z 1. osudí + dvě čísla z 2. osudí, získává Sázející Výhru 11. pořadí, 

l) dvě čísla z 1. osudí + jedno číslo z 2. osudí, získává Sázející Výhru 12. pořadí. 

11. Výhra v Extra 6 je dosažena v případě shody vylosovaných čísel s čísly obsaženými  

v koncovém šestičíslí čísla Sázenky nebo šestičíslí vybraného metodou Náhodného tipu: 

a) při shodně taženém koncovém šestičíslí Sázející získává Výhru 1. pořadí, 

b) při shodně taženém koncovém pětičíslí Sázející získává Výhru 2. pořadí, 

c) při shodně taženém koncovém čtyřčíslí Sázející získává Výhru 3. pořadí, 

d) při shodně taženém koncovém trojčíslí Sázející získává Výhru 4. pořadí, 

e) při shodně taženém koncovém dvojčíslí Sázející získává Výhru 5. pořadí, 

f) při shodně taženém koncovém čísle Sázející získává Výhru 6. pořadí. 

12. V loterii EUROJACKPOT činí cena jedné Sázky na jedno Slosování 60 Kč. V Extra 6 činí 

cena jedné Sázky 40 Kč.  

Vklad na jedno Slosování je v případě tipování jednotlivých sloupců určen jako součet: 

a) součinu ceny jedné Sázky a počtu tipovaných sloupců na Sázence, 

b) ceny Sázky Extra 6, 

nebo v případě tipování Systémové sázky na jedno Slosování jako součet: 

a) součinu ceny jedné Sázky a počtu kombinací Systémové sázky, 

b) ceny Sázky Extra 6. 

Vklad Předplatného je dán součinem Vkladu na jedno Slosování a počtu Slosování.  

13. Pravděpodobnost Výhry v loterii EUROJACKPOT je 1 : 26,4 (vztaženo pro jeden tipovaný 

sloupec). 

14. Herní jistinu loterie EUROJACKPOT tvoří úhrn sázkových Vkladů přijatých v příslušném 

Sázkovém období. Herní jistinu Extra 6 tvoří úhrn sázkových Vkladů přijatých v příslušném 

Sázkovém období. 

15. Výherní jistina loterie EUROJACKPOT je tvořena polovinou (50%) Herní jistiny. U loterie 

EUROJACKPOT existuje sdílená Výherní jistina v rámci koordinované loterie provozované 

v několika evropských zemích. Do této sdílené jistiny přispívá SAZKA částkou v € rovnající 

se počtu přijatých Sázek. Přepočet Kč na € je proveden podle aktuálního kurzu devizového 

trhu stanoveného ČNB pro den Slosování. Společná Výherní jistina se v Číselné loterii 

EUROJACKPOT rozděluje na Výherní kvóty pro jednotlivá pořadí. V každém pořadí se 

Výherní kvóta rozděluje stejným dílem mezi jednotlivé Výhry a Výše Výher se zaokrouhluje 

dolů na 0,1 €, přebytky jsou převáděny do Garančního fondu. Při přepočtu na koruny se 

použije aktuální kurz devizového trhu stanoveného ČNB pro den Slosování  
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a Výše Výhry se zaokrouhlí dolů na koruny. Zbytky po zaokrouhlení se převádí do fondu 

Doplňkové loterie Cesta kolem světa. Výherní jistinu Extra 6 tvoří úhrn dosažených Výher, 

v dlouhodobém průměru dosahuje 50 % Herní jistiny Extra 6. 

16. Společná Výherní jistina loterie EUROJACKPOT se dělí takto: 

a) Výherní kvóta 1. pořadí (5+2), 36,00 % ze společné Výherní jistiny, minimálně však  

10 mil. € a maximálně 90 mil. €, 

b) Výherní kvóta 2. pořadí (5+1), 8,50 % ze společné Výherní jistiny, 

c) Výherní kvóta 3. pořadí (5+0), 3,00 % ze společné Výherní jistiny, 

d) Výherní kvóta 4. pořadí (4+2), 1,00 % ze společné Výherní jistiny, 

e) Výherní kvóta 5. pořadí (4+1), 0,90 % ze společné Výherní jistiny, 

f) Výherní kvóta 6. pořadí (4+0), 0,70 % ze společné Výherní jistiny, 

g) Výherní kvóta 7. pořadí (3+2), 0,60 % ze společné Výherní jistiny, 

h) Výherní kvóta 8. pořadí (2+2), 3,10 % ze společné Výherní jistiny, 

i) Výherní kvóta 9. pořadí (3+1), 3,00 % ze společné Výherní jistiny, 

j) Výherní kvóta 10. pořadí (3+0), 4,30 % ze společné Výherní jistiny, 

k) Výherní kvóta 11. pořadí (1+2), 7,80 % ze společné Výherní jistiny, 

l) Výherní kvóta 12. pořadí (2+1), 19,10 % ze společné Výherní jistiny, 

m) Garanční fond, 12,00 % ze společné Výherní jistiny maximálně však do výše 20 mil. €, 

přebytek nad touto hranicí se převede do Výherní kvóty 1. pořadí následujícího 

Sázkového období. 

17. V případě, že nebude dosažena Výhra v 1. pořadí EUROJACKPOTU, převede se tato 

nevyčerpaná částka do Výherní kvóty 1. pořadí EUROJACKPOTU následujícího Sázkového 

období, Jackpot. Dosáhne-li hodnota Jackpotu hodnoty 90 mil. € bude částka převyšující tuto 

hodnotu převedena do 2. pořadí. Dosáhne-li částka na Výhry ve 2. pořadí hodnoty 90 mil. € 

bude částka převyšující tuto hodnotu převedena do dalšího Výherního pořadí. 

18. V případě, že Výherní kvóta 1. pořadí nedosáhne hodnoty 10 mil. €, je rozdíl mezi dosaženou 

částkou a 10 mil. € dorovnán z Garančního fondu. 

19. V případě, že nebude vyzvednuta Výhra 10 mil. € nebo vyšší po uplynutí lhůt pro vyzvednutí 

Výhry, bude částka určena na tuto Výhru vrácena zpět do hry převedením do Garančního 

fondu.  

20. Nevyplacené Výhry, s výjimkou případů popsaných v odst. 19 tohoto paragrafu, po uplynutí 

lhůt pro vyzvednutí Výher, propadají ve prospěch Číselné loterie. 

21. V případě, že nebude dosažena Výhra v některém z pořadí EUROJACKPOTU, převede se 

tato nevyčerpaná částka do Výherní kvóty příslušného pořadí EUROJACKPOTU 

následujícího Sázkového období. 

22. V Extra 6 jsou Výhry pevně stanoveny.  

23. Výherní jistina Extra 6 se dělí takto:  

a) shodně tažené koncové číslo – Výhra 3 násobek ceny Sázky (120 Kč),  

b) shodně tažené koncové dvojčíslí – Výhra 5 násobek ceny Sázky (200 Kč), 

c) shodně tažené koncové trojčíslí – Výhra 50 násobek ceny Sázky (2 000 Kč), 

d) shodně tažené koncové čtyřčíslí – Výhra 500 násobek ceny Sázky (20 000 Kč),  

e) shodně tažené koncové pětičíslí – Výhra 5 000 násobek ceny Sázky (200 000 Kč),  

f) shodně tažené koncové šestičíslí – Výhra 50 000 násobek ceny Sázky (2 000 000 Kč). 

V případě, že je počet Výher v 1. pořadí vyšší než 2, vypočítá se Výhra jako podíl částky 

4 000 000 Kč a počtu Výher. 

24. Ve hře Extra 6 se vyplácí pouze nejvyšší dosažená Výhra, nejsou možné souběhy Výher. 

Vylosované výherní šestičíslí je ihned vyhlášeno. 

 

 

 

 



 17 

§ II. 1.3 

Euromiliony 

 

1. Euromiliony jsou Číselnou loterií podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) hazardního zákona, 

která je provozována na Prodejních místech a v Aplikaci. V Euromilionech Sázející tipují 

sedm čísel z třiceti pěti a jedno číslo z pěti a označí sázku na koncové pětičíslí čísla Sázenky 

(Eurošance). U sázek uzavíraných prostřednictvím Aplikace bude pětičíslí Eurošance 

přiděleno náhodně. Loterie Euromiliony se pořádá dvakrát týdně v úterý a sobotu. 

2. Sázející tipuje svoje čísla tak, že označí sedm čísel z třiceti pěti a jedno číslo z pěti v prvním 

sloupci Sázenky. Zadává-li více sázek, vyplní obdobným způsobem další sloupce Sázenky. 

Sloupce se tipují postupně, nelze je vynechávat. Na Sázence tak lze uzavřít jednu až devět 

sázek. Na Sázence lze jednotlivé sloupce také tipovat Náhodným tipem. Na Sázenkách je 

možné zadávat Předplatné na nejbližších 16 Slosování. 

3. Na Sázence je možné zadávat Systémovou sázku. Při tipování formou systému vyplňuje 

Sázející svým tipem pouze první sloupec Sázenky, a to 7 až 13 čísly v hlavní části pole  

a 1 až 5 čísly ve vedlejší části pole a v části pro Systémovou sázku označí rozsah systému. 

Systémovou sázku lze uzavřít i metodou Náhodného tipu.  

4. Sázky lze zadávat i bez použití Sázenky, a to prostřednictvím Předpisu Sázky nebo metodou 

Náhodného tipu. Sázející v případě Náhodného tipu pouze ústně sdělí Prodejci, nebo označí 

v Aplikaci, že chce vsadit Euromiliony, kolik chce vsadit sloupců, zda chce vsadit systém  

a jaký, zda chce zvolit Předplatné a na kolik Slosování a zda chce nebo nechce vsadit 

Eurošanci. Po zadání těchto požadavků vybere systém náhodná čísla pro všechny uzavřené 

Sázky a je vytvořeno Potvrzení o Sázce. Převzetím Potvrzení o Sázce na Prodejním místě, 

nebo zobrazením v Aplikaci Sázející souhlasí se všemi údaji, které charakterizují uzavřenou 

sázku (počet vsazených sloupců, Předplatné, Eurošanci atd.).  

5. Na pokladnách lze uzavírat sázky pomocí Předpisu Sázky nebo metodou Náhodného tipu. Na 

pokladnách nelze uzavírat Předplatné a Systémové sázky. Na pokladnách nelze uzavřít sázku 

pomocí Sázenky. 

6. Na konci každého Sázkového období se provádí Slosování sedmi čísel ze třiceti pěti a jedno 

z pěti a Slosování pětičíslí Eurošance, a to od 19:00 do 23:00 hod. Případný posun Slosování 

oznámí Provozovatel předem. Slosování se provádí pomocí dvou elektromechanických osudí. 

Před Slosováním výherních čísel se do prvého osudí vloží třicet pět po sobě jdoucích čísel  

(1 až 35) a do druhého osudí se vloží pět po sobě jdoucích čísel (1 až 5). Při Slosování je  

z prvního osudí postupně vylosováno sedm čísel a z druhého osudí jedno číslo. A dále do pěti 

na sobě nezávislých osudí se vloží pět sad deseti po sobě jdoucích čísel (0 až 9). Z každého 

osudí je vylosováno vždy jedno číslo. Vylosovaná čísla tvoří výherní pětičíslí. Všechna 

vylosovaná čísla jsou ihned vyhlášena. Za řádně vylosované číslo se považuje takové, které 

se prokazatelně a celým objemem nachází ve vrchlíku nad osudím a je za ním zaklapnutá 

západka vrchlíku. 

7. V případě technických problémů nebo poruchy elektromechanického osudí je provedeno 

Slosování výherních čísel náhradním způsobem. Náhradní způsob Slosování se provede 

z náhradního osudí s černým rukávem. Do osudí budou po kontrole za přítomnosti notáře 

a vedoucího losování vloženy všechny losovací míčky, následně bude osudí zakryto černým 

rukávem. Losující postupně losuje z černého rukávu jednotlivé míčky, čte vylosovaná čísla 

a míčky odkládá mimo losovací osudí do připraveného úložného prostoru, nebo v případě 

Slosování koncového pětičíslí Eurošance se čísla vrací do osudí.   
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8.  Sázející, který v jednom sloupci správně tipoval: 

a) právě sedm čísel z prvého osudí + jedno číslo z druhého osudí, získává Výhru 1. pořadí,  

b) právě sedm čísel z prvého osudí + žádné číslo z druhého osudí, získává Výhru 2. pořadí, 

c) právě šest čísel z prvého osudí + jedno číslo z druhého osudí, získává Výhru 3. pořadí, 

d) právě šest čísel z prvého osudí + žádné číslo z druhého osudí, získává Výhru 4. pořadí, 

e) právě pět čísel z prvého osudí + jedno číslo z druhého osudí, získává Výhru 5. pořadí, 

f) právě pět čísel z prvého osudí + žádné číslo z druhého osudí, získává Výhru 6. pořadí, 

g) právě čtyři čísla z prvého osudí + jedno číslo z druhého osudí, získává Výhru 7. pořadí, 

h) právě čtyři čísla z prvého osudí + žádné číslo z druhého osudí, získává Výhru 8. pořadí, 

i) právě tři čísla z prvého osudí + jedno číslo z druhého osudí, získává Výhru 9. pořadí, 

j) právě dvě čísla z prvého osudí + jedno číslo z druhého osudí, získává Výhru 10. pořadí. 

9. Výhra v Eurošanci je dosažena v případě shody vylosovaných čísel s čísly obsaženými 

v koncovém pětičíslí čísla Sázenky nebo pětičíslí vybraného metodou náhodného tipu: 

a) při shodně taženém koncovém pětičíslí Sázející získává Výhru 1. pořadí, 

b) při shodně taženém koncovém čtyřčíslí Sázející získává Výhru 2. pořadí, 

c) při shodně taženém koncovém trojčíslí Sázející získává Výhru 3. pořadí, 

d) při shodně taženém koncovém dvojčíslí Sázející získává Výhru 4. pořadí, 

e) při shodně taženém koncovém čísle Sázející získává Výhru 5. pořadí. 

10. Cena Sázky za jeden sloupec na jedno Slosování činí 30 Kč.  

Cena Sázky Eurošance činí 30 Kč. Vklad na jedno Slosování je v případě tipování 

jednotlivých sloupců určen jako součet: 

a) součinu ceny jedné Sázky a počtu tipovaných sloupců na Sázence,  

b) ceny Sázky Eurošance, 

nebo v případě tipování Systémové sázky na jedno Slosování jako součet: 

a) součinu ceny jedné Sázky a počtu kombinací Systémové sázky,  

b) ceny Sázky Eurošance.  

Vklad Předplatného je dán součinem Vkladu na jedno Slosování a počtu Slosování.  

11. Pravděpodobnost Výhry v Číselné loterii Euromiliony je 1 : 9,9 (vztaženo pro jeden tipovaný 

sloupec). 

12. Herní jistinu jednotlivých Slosování sedmi čísel z třiceti pěti a jednoho čísla z pěti (Herní 

jistina A) tvoří úhrn Sázek přijatých na sedm čísel z třiceti pěti a jednoho čísla z pěti  

v příslušném Sázkovém období. Herní jistinu Eurošance (Herní jistina B) tvoří úhrn Sázek do 

Eurošance v příslušném Sázkovém období. 

13. Výherní jistina sedmi čísel z třiceti pěti a jednoho čísla z pěti (Výherní jistina A) je tvořena 

polovinou (50%) Herní jistiny sedmi čísel z třiceti pěti a jednoho čísla z pěti. Výherní jistina 

Eurošance (Výherní jistina B) tvoří v dlouhodobém výhledu 49,67% Herní jistiny Eurošance. 

14. Výherní jistina A: 

a) se rozděluje na Výherní kvóty pro jednotlivá pořadí. V každém pořadí se Výherní kvóta 

rozděluje stejným dílem mezi jednotlivé Výhry a Výše Výher se zaokrouhluje dolů na 

koruny.  

b) V případě, že by Výhra ve vyšším pořadí byla menší než Výhra v pořadí nižším, stanoví 

se Výhra v těchto pořadích stejnou částkou, která se vypočítává ze společné Výherní 

kvóty těchto pořadí (ze součtu Výherních kvót). 

c) Nevyčerpané Výherní kvóty pátého až desátého pořadí nebo nedělitelné zbytky druhého 

až desátého pořadí se převádějí do Jackpotu. Nevyčerpané Výherní kvóty druhého až 

čtvrtého pořadí hry loterie Euromiliony se do prvního pořadí nepřevádějí, převádějí se do 

Výherní kvóty pro odpovídající druhé až čtvrté pořadí příštího Sázkového období. 

V případě, že nebude dosažena Výhra v 1. pořadí a tato kvóta pro 1. pořadí bude vyšší 

než 20 000 000 Kč, se vytvoří tzv. dělený Jackpot tvořený z hlavní a vedlejší části. Do 

části hlavní se převede 80% z Výherní kvóty pro 1. pořadí a do části vedlejší se převede 
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20% z Výherní kvóty pro 1. pořadí. Při dosažení Výhry v 1. pořadí Euromilionů se 

převede souhrnná částka z hlavní části Jackpotu do Výherní kvóty pro 1. pořadí 

příslušného Sázkového období a tato celková částka tvoří Výherní kvótu pro 1. pořadí. 

Následně se převede souhrnná částka z vedlejší části Jackpotu do části hlavní. Tato částka 

je určena pro příští Sázkové období. Případné nedělitelné zbytky se převádějí do Výherní 

kvóty pro 1. pořadí. V případě, že kvóta pro 1. pořadí bude nižší, nebo rovna  

20 000 000 Kč, tvoří se pouze hlavní část Jackpotu, do které se převede 100% z Výherní 

kvóty pro 1. pořadí. 

d) Výherní jistina A se dělí na Výherní kvóty pro jednotlivá pořadí takto:  

i. 1. pořadí (7+1), 18 % z Výherní jistiny, minimálně však 10 mil. Kč, 

ii. 2. pořadí (7+0), 4 % z Výherní jistiny, 

iii. 3. pořadí (6+1), 4 % z Výherní jistiny, 

iv. 4. pořadí (6+0), 4,5 % z Výherní jistiny, 

v. 5. pořadí (5+1), 4,5 % z Výherní jistiny, 

vi. 6. pořadí (5+0), 5,5 % z Výherní jistiny, 

vii. 7. pořadí (4+1), 7 % z Výherní jistiny, 

viii. 8. pořadí (4+0), 13,5 % z Výherní jistiny, 

ix. 9. pořadí (3+1), 14,5 % z Výherní jistiny, 

x. 10. pořadí (2+1), 24,5% z Výherní jistiny. 

15. Výherní jistina B: 

a) V Eurošanci jsou Výhry pevně stanoveny.  

b) Výherní jistina Eurošance se dělí takto:  

i. shodně tažené koncové číslo – Výhra 1,66667 násobek ceny Sázky (50 Kč),  

ii. shodně tažené koncové dvojčíslí – Výhra 66,66667 násobek ceny Sázky (200 Kč), 

iii. shodně tažené koncové trojčíslí – Výhra 666,66667 násobek ceny Sázky 

(2 000 Kč), 

iv. shodně tažené koncové čtyřčíslí – Výhra 6 666,66667 násobek ceny Sázky  

(20 000 Kč),  

v. shodně tažené koncové pětičíslí – Výhra 16 666,66667 násobek ceny Sázky 

(500 000 Kč). 

16. V Eurošanci se vyplácí pouze nejvyšší dosažená Výhra, nejsou možné souběhy Výher.  

 

 

§ II. 1.4 

Kasička 

 

1. Kasička je Číselnou loterií podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) hazardního zákona, která je 

provozována na Prodejních místech a v Aplikaci. V loterii Kasička Sázející tipuje tři až pět 

čísel (resp. také tři až šestnáct formou systému v kombinované sázce) ze čtyřiceti devíti. 

V každém Slosování je vylosováno šest Výherních čísel. Sázky se přijímají každý den. 

Sázející mohou uzavírat sázky zvlášť na odpolední, nebo večerní Slosování, nebo obě 

současně. 

2. V Kasičce lze uzavírat tyto typy sázek: 

a) sázka na tři čísla, 

b) sázka na čtyři čísla, 

c) sázka na pět čísel, 

d) kombinovaná sázka. 

3. Na Sázence na Prodejním místě lze uzavírat všechny sázky uvedené v odst. 2, a to samostatně, 

jejich kombinace nebo všechny najednou. V Aplikaci může Sázející jednotlivé sázky dle  

odst. 2 vsadit samostatně. Sázející může tipovat svá čísla nebo použít Náhodný tip. Sázející  

v tomto případě v hracím poli netipuje konkrétní čísla, ale v kombinované sázce označí 
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kolonku nazvanou počet čísel a označí výši Vkladu. Pokud Sázející na Prodejním místě 

vyznačí na Sázence více typů sázek než jednu, obdrží pro každý typ sázky samostatné 

Potvrzení o Sázce. 

4. Sázky lze uzavírat i bez použití Sázenky, a to prostřednictvím Předpisu Sázky nebo metodou 

Náhodného tipu. Sázející v případě Náhodného tipu pouze sdělí Prodejci, nebo označí  

v Aplikaci, že chce vsadit Číselnou loterii Kasička, jaký typ sázky chce uzavřít, sdělí výši 

Vkladu, kterých Slosování se chce zúčastnit a počet dní, na které uzavírá sázku. Po zadání 

všech těchto požadavků systém náhodně vybere čísla pro požadované sázky a je vytvořeno 

Potvrzení o Sázce. Převzetím Potvrzení o Sázce na Prodejním místě, nebo zobrazením 

v Aplikaci Sázející souhlasí se všemi údaji, které charakterizují uzavřenou sázku (počet 

vsazených čísel, Předplatné atd.). 

5. Slosování se uskutečňují každý den dvakrát denně odpoledne a večer, odpolední od 14:00 do 

14:30 hod. a večerní od 20:00 do 20:30 hod. Případný posun Slosování oznámí Provozovatel 

předem. Slosování se provádí prostřednictvím generátoru náhodných čísel, kdy z množiny po 

sobě jdoucích čísel (1 až 49) je náhodně vygenerováno šest čísel, která jsou okamžitě 

vyhlášena. V případě technický problémů, které zabrání provedení Slosování v obvyklém 

termínu, je provedeno Slosování výherních čísel v nejbližším možném termínu.  

6. Herní jistinu Kasičky tvoří úhrn přijatých Vkladů. 

7. Výherní jistinu Kasičky tvoří úhrn dosažených Výher, v dlouhodobém průměru dosahuje 57% 

Herní jistiny. 

Sázky na tři, čtyři a pět čísel 

8. Sázející při tipování těchto sázek: 

a) označí v příslušném hracím poli Sázenky odpovídající počet čísel nebo zvolí Náhodný 

tip. 

b) označí v poli nazvaném znásobit vklad kolonku určující násobný koeficient. Neoznačí-li 

na Prodejním místě násobný koeficient, pak se Vklad nenásobí. V Aplikaci musí být vždy 

zvolen násobný koeficient 1. 

c) označí termín Slosování, kterých se chce zúčastnit, odpolední, večerní, nebo obě, 

d) označí počet dní, kterých se chce zúčastnit. 

9. Základní cena jedné Sázky činí 20 Kč. Sázející si může určit svůj Vklad jako násobek základní 

ceny Sázky tak, že označí příslušný násobek v poli znásobit Vklad. Znásobit Vklad lze 

maximálně 105 krát. Vklad Předplatného činí násobek Vkladu na jedno Slosování  

a počtu Slosování. 

10. Výhry v jednotlivých Výherních pořadích sázek na tři, čtyři a pět čísel jsou určeny jako 

násobky ceny Sázky, a to v závislosti na počtu uhodnutých čísel uvedené v tabulce výherních 

násobků.  

Tabulka výherních násobků: 

 
11. Pravděpodobnost Výhry v sázce na pět čísel je 1 : 9,4, v sázce na čtyři čísla je 1 : 2,4 a v sázce 

na tři čísla je 1 : 3. 

12. Sázka na tři čísla má tři Výherní pořadí (viz tabulka Výher). V jednotlivých Slosováních 

odpovídá každému pořadí samostatná Výherní kvóta, kterou tvoří násobek počtu Výher 

vztahujících se k minimálnímu Vkladu ve výši 20 Kč a Výše Výhry uvedené v tabulce Výher 

pro každé pořadí samostatně. 

Maximální výše Výherní kvóty pro 3 uhodnutá čísla činí 5 000 000 Kč. Maximální výše 

Výherní kvóty pro 2 uhodnutá čísla činí 5 000 000 Kč. V případě, že celková Výše Výher  
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v jednom Slosování překročí ve Výherních pořadích stanovenou maximální výši Výherní 

kvóty, násobí se Výše Výhry koeficientem odpovídajícím poměru maximální výše Výherní 

kvóty k celkové Výši Výher. 

13. Sázka na čtyři čísla má čtyři Výherní pořadí (viz tabulka Výher). V jednotlivých Slosováních 

odpovídá každému pořadí samostatná Výherní kvóta, kterou tvoří násobek počtu Výher 

vztahujících se k minimálnímu Vkladu ve výši 20 Kč a Výše Výhry uvedené v tabulce Výher 

pro každé pořadí samostatně. 

Maximální výše Výherní kvóty pro 4 uhodnutá čísla činí 10 000 000 Kč. Maximální výše 

Výherní kvóty pro 3 uhodnutá čísla a pro 2 uhodnutá čísla dohromady činí 10 000 000 Kč. 

V případě, že celková Výše Výher v jednom Slosování překročí ve Výherních pořadích 

stanovenou maximální výši Výherní kvóty, násobí se Výše Výhry koeficientem 

odpovídajícím poměru maximální výše Výherní kvóty k celkové Výši Výher. 

14. Sázka na pět čísel má čtyři Výherní pořadí (viz tabulka Výher). V jednotlivých Slosováních 

odpovídá každému pořadí samostatná Výherní kvóta, kterou tvoří násobek počtu Výher 

vztahujících se k minimálnímu Vkladu ve výši 20 Kč a Výše Výhry uvedené v tabulce Výher 

pro každé pořadí samostatně. 

Maximální výše Výherní kvóty pro 5 uhodnutých čísel činí 10 000 000 Kč. Maximální výše 

Výherní kvóty pro ostatní Výherní pořadí dohromady činí 10 000 000 Kč. V případě, že 

celková Výše Výher v jednom Slosování překročí ve Výherních pořadích stanovenou 

maximální výši Výherní kvóty, násobí se Výše Výhry koeficientem odpovídajícím poměru 

maximální výše Výherní kvóty k celkové Výši Výher. 

Kombinovaná sázka 

15. Kombinovaná sázka umožňuje tipovat tři až šestnáct čísel a z nich sestavit Systémovou sázku 

na příslušný počet zvolených čísel 1-5 (kombinace). Výše Výher vychází z počtu sázek, které 

lze sestavit z tipovaného počtu čísel. 

16. Sázející při tipování kombinované sázky 

a) označí v hracím poli tři až šestnáct čísel nebo zvolí Náhodný tip, 

b) označí v poli Počet čísel počet tipovaných čísel, 

c) označí v poli Vklad Kombi příslušné kombinace (kombinace sólo, dvojice, trojice, 

čtveřice nebo pětice) u příslušné hodnoty Vkladu na kombinaci (1 Kč až 25 Kč), které 

chce vsadit,  

d) označí termín slosování, kterých se chce zúčastnit, odpolední, večerní, nebo obě, 

e) označí počet dní, kterých se chce zúčastnit. 

17. Cena jedné Sázky v rámci kombinované sázky činí minimálně 1 Kč, Vklad pak činí 

minimálně 10 Kč. Každá jednotlivá kombinace může být vsazena od 1 Kč (všechny 

kombinace stejného počtu tipovaných čísel jsou vsazeny vždy za stejnou částku). Cena Sázky 

pro kombinace na různé počty tipovaných čísel může být různá. Sázející si může určit svůj 

Vklad jako násobek zvolených Cen kombinací a počtu kombinací uvedeného v tabulce 

kombinací. Vklad Předplatného činí násobek Vkladu na jedno slosování a počtu slosování. 

Tabulka počtu kombinací: 

 
18. Výhry v jednotlivých Výherních pořadích kombinované sázky jsou určeny jako násobky 

Vkladu zvolené kombinace a Výherního násobku uvedeného v tabulce výherních násobků 

v závislosti na počtu uhodnutých čísel pro vsazené kombinace.  

19. Kombinovaná sázka má dvacet Výherních pořadí (viz tabulka výherních násobků). 

V jednotlivých slosováních odpovídá každému pořadí samostatná Výherní kvóta, kterou tvoří 

Počet tipovaných čísel: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kombinace jednočíselné 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kombinace dvou čísel 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120

kombinace tří čísel 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560

kombinace čtyř čísel nelze 1 5 15 35 70 126 210 330 495 715 1001 1365 1820

kombinace pěti čísel nelze nelze 1 6 21 56 126 252 462 792 1287 2002 3003 4368
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násobek počtu Výher vztahujících se k minimálnímu Vkladu ve výši 1 Kč a Výherního 

násobku uvedeného v tabulce Výher pro každé pořadí samostatně. 

Maximální výše Výherní kvóty pro 6-16 tipovaných a 6 uhodnutých čísel pro sázky na pět 

čísel a na čtyři čísla a pro 5-16 tipovaných a 5 uhodnutých čísel pro sázku na pět čísel činí 

dohromady 12 000 000 Kč. Maximální výše Výherní kvóty pro ostatní Výherní pořadí 

dohromady činí 12 000 000 Kč. V případě, že celková Výše Výher v jednom slosování 

překročí ve Výherních pořadích stanovenou maximální výši Výherní kvóty, násobí se Výše 

Výhry koeficientem odpovídajícím poměru maximální výše Výherní kvóty k celkové Výši 

Výher. 

Tabulka výherních násobků: 

 
20. Příklad kombinované sázky: Na Sázence bude vyznačeno 8 čísel a vybrána kombinace dvou 

čísel (celkem tedy 28 kombinací dvojic) po 1 Kč. Za každou kombinaci dvou čísel, která 

vyjde, vyhrává Sázející 45 násobek Vkladu, v tomto případě 45 Kč. Na tomtéž tiketu bude 

vybrána i kombinace čtyř čísel (celkem tedy 70 kombinací čtveřic) po 2 Kč. Za každou 

kombinaci, která vyjde, vyhrává Sázející 2 x 8000 = 16000 Kč. Sázky na jedno, tři a pět čísel 

vsazeny nebudou, v tomto případě se pro výpočet Výhry uplatní pouze sloupce tabulky Výher 

pro vsazené Sázky na kombinace 4 a 2 čísel. 

  

5 4 3 2 1

6 až 16 6 1 080 000 x 120 000 x 10 000 x 675 x 24 x

5 až 16 5 180 000 x 40 000 x 5 000 x 450 x 20 x

4 až 16 4 8 000 x 2 000 x 270 x 16 x

3 až 16 3 500 x 135 x 12 x

3 až 16 2 45 x 8 x

3 až 16 1 4 x

u
h

o
d

n
u

to
 č

ís
el

tipováno čísel

vsazené kombinace na daný počet čísel
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HLAVA III.  

Okamžité loterie 

 

 

§ III. 1  

Okamžité loterie prodávané prostřednictvím Aplikace 

 

Seznam: 

 

1. Čarodějova země 303 

2. Štístko 395 

3. Černé perly 391 

4. eCash 713 

5. eCash 712 

6. eCash 392 

7. Diamanty 394 

8. Šťastná chvíle 496 

 

 

§ III. 1.1 

Čarodějova země 303 

 

1. Celkem je vydána Emise 4 000 000 kusů Losů Okamžité loterie Čarodějova země 303. Cena 

Losu činí 20 Kč. Herní jistina Emise činí 80 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise 

(Výherní jistina Emise) činí 80% z Herní jistiny, tj. 64 000 000 Kč při celkovém počtu  

1 333 200 výherních Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 8 shodných Sérií po 500 000 

Losech. Herní jistina jednotlivé Série činí 10 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé 

Série (Výherní jistina Série) činí 80% z Herní jistiny, tj. 8 000 000 Kč při celkovém počtu  

166 650 výherních Losů v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci 

počínaje Sérií 1 a konče Sérií 8. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem. 

Veškeré informace o Losu (číslo Emise, číslo Série, pořadové číslo Losu, cena Losu atd.) jsou 

Sázejícímu k dispozici v Aplikaci u příslušné Okamžité loterie. Nová Série bude zpřístupněna 

po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán generátorem náhodných 

čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 18 pořadích. Na jednom Losu je možné 

vyhrát od 1 do 10 souběžných Výher. Struktura, počet, hodnota Výher v Emisi a jednotlivé 

Sérii je následující: 
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Emise           Jednotlivá Série:           

 
  * možné souběhy Výher  

 

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:3.  

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii Čarodějova země 303. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ dá 

Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci Můj 

účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Hrací pole Losu je rozděleno na dvě části. Horní část tohoto pole je označena jako „VAŠE 

SYMBOLY“ a dolní část jako „VÝHERNÍ SYMBOLY“. 

4) Pole „VÝHERNÍ SYMBOLY“ obsahuje dva výherní symboly, pole „VAŠE SYMBOLY“ 

obsahuje herní symboly. Pod herními symboly jsou uvedeny částky. 

5) Pokud se kterýkoli symbol uvedený v části nazvané „VAŠE SYMBOLY“ shoduje 

s některým výherním symbolem, Sázející vyhrává částku uvedenou pod tímto symbolem. 

Pokud Sázející najde v části „VAŠE SYMBOLY“ symbol sovy , vyhrává 

dvojnásobek částky uvedené pod tímto symbolem. Pokud Sázející najde v části „VAŠE 

SYMBOLY“ symbol kouzelníka  vyhrává částku, která je součtem částek pod všemi 

herními symboly v části „VAŠE SYMBOLY“. 

6) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

7) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie Čarodějova 

země 303 stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

8) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

 

 

 

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

20 Kč 656 000 13 120 000 Kč    20 Kč 82 000 1 640 000 Kč

* 40 Kč 360 000 14 400 000 Kč * 40 Kč 45 000 1 800 000 Kč

* 60 Kč 120 000 7 200 000 Kč * 60 Kč 15 000 900 000 Kč

* 80 Kč 80 000 6 400 000 Kč * 80 Kč 10 000 800 000 Kč

* 100 Kč 80 000 8 000 000 Kč * 100 Kč 10 000 1 000 000 Kč

* 200 Kč 24 000 4 800 000 Kč * 200 Kč 3 000 600 000 Kč

* 300 Kč 8 000 2 400 000 Kč * 300 Kč 1 000 300 000 Kč

* 400 Kč 2 000 800 000 Kč * 400 Kč 250 100 000 Kč

* 500 Kč 960 480 000 Kč * 500 Kč 120 60 000 Kč

* 600 Kč 560 336 000 Kč * 600 Kč 70 42 000 Kč

* 800 Kč 480 384 000 Kč * 800 Kč 60 48 000 Kč

* 1 000 Kč 400 400 000 Kč * 1 000 Kč 50 50 000 Kč

* 2 000 Kč 320 640 000 Kč * 2 000 Kč 40 80 000 Kč

* 4 000 Kč 200 800 000 Kč * 4 000 Kč 25 100 000 Kč

* 5000 Kč 160 800 000 Kč * 5000 Kč 20 100 000 Kč

* 10 000 Kč 80 800 000 Kč * 10 000 Kč 10 100 000 Kč

20 000 Kč 32 640 000 Kč  20 000 Kč 4 80 000 Kč

200 000 Kč 8 1 600 000 Kč   200 000 Kč 1 200 000 Kč

celkem 1 333 200 64 000 000 Kč celkem 166 650 8 000 000 Kč
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§ III. 1.2 

Štístko 395 

 

1. Celkem je vydána Emise 10 000 000 kusů Losů Okamžité loterie Štístko 395. Cena Losu činí 

5 Kč. Herní jistina Emise činí 50 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise (Výherní jistina 

Emise) činí 80% z Herní jistiny, tj. 40 000 000 Kč při celkovém počtu 3 400 840 výherních 

Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 20 shodných Sérií po 500 000 Losech. Herní jistina 

jednotlivé Série činí 2 500 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé Série (Výherní jistina 

Série) činí 80% z Herní jistiny, tj. 2 000 000 Kč při celkovém počtu 170 042 Výher  

v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci počínaje Sérií 1 a konče Sérií 

20. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem. Veškeré informace o Losu 

(číslo Emise, číslo Série, pořadové číslo Losu, cena Losu atd.) jsou Sázejícímu k dispozici 

v Aplikaci u příslušné Okamžité loterie. Nová Série bude zpřístupněna po vyprodání Série 

předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán generátorem náhodných čísel ze zpřístupněné 

Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 11 pořadích. Struktura, počet, hodnota 

Výher v Emisi a jednotlivé Sérii je následující: 

Emise                    Jednotlivá Série:      

 
3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:2,94. 

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii Štístko 395. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ dá 

Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci Můj 

účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Los obsahuje jedno Hrací pole. Po setření Hracího pole se objeví částky a symbol 

„NÁSOBIT . Symbol „NÁSOBIT“ má po setření hodnoty 1x, 5x nebo 10x.  

4) Sázející získá Výhru tak, že nalezne v Hracím poli 3 shodné částky. Celková Výhra je dána 

součinem této částky a násobkem uvedeným pod symbolem „NÁSOBIT“. 

5) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

6) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie Štístko 395 

stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

7) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

 

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

5 Kč 1 900 000 9 500 000 Kč 5 Kč 95 000 475 000 Kč

10 Kč 1 000 000 10 000 000 Kč 10 Kč 50 000 500 000 Kč

20 Kč 200 000 4 000 000 Kč 20 Kč 10 000 200 000 Kč

25 Kč 80 000 2 000 000 Kč 25 Kč 4 000 100 000 Kč

50 Kč 200 000 10 000 000 Kč 50 Kč 10 000 500 000 Kč

100 Kč 15 000 1 500 000 Kč 100 Kč 750 75 000 Kč

250 Kč 5 000 1 250 000 Kč 250 Kč 250 62 500 Kč

500 Kč 620 310 000 Kč 500 Kč 31 15 500 Kč

1 000 Kč 140 140 000 Kč 1 000 Kč 7 7 000 Kč

5 000 Kč 60 300 000 Kč 5 000 Kč 3 15 000 Kč

50 000 Kč 20 1 000 000 Kč 50 000 Kč 1 50 000 Kč

celkem 3 400 840 40 000 000 Kč celkem 170 042 2 000 000 Kč
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§ III. 1.3 

Černé perly 391 

 

1. Celkem je vydána Emise 4 000 000 kusů Losů Okamžité loterie Černé perly 391. Cena losu 

činí 20 Kč. Herní jistina Emise činí 80 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise (Výherní 

jistina Emise) činí 74% z Herní jistiny, tj. 59 200 000 Kč při celkovém počtu 1 227 816 

výherních Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 8 shodných Sérií po 500 000 Losech. Herní 

jistina jednotlivé Série činí 10 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé Série (Výherní 

jistina Série) činí 74% z Herní jistiny, tj. 7 400 000 Kč při celkovém počtu 153 477 Výher 

v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci, počínaje Sérií 1  

a konče Sérií 8. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve kterém je 

obsaženo číslo Emise, číslo Série, cena Losu a pořadové číslo Losu v Sérii. Nová Série bude 

zpřístupněna po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán generátorem 

náhodných čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 10 pořadích. Na jednom Losu je možné 

vyhrát od 1 do 10 souběžných Výher. Struktura, počet, hodnota Výher v Emisi a jednotlivé 

Sérii je následující: 

Emise                Jednotlivá Série:    

 
* možné souběhy Výher 
 

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:3,26.  

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si vybere v Aplikaci Okamžitou loterii Černé Perly 391. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ 

dá Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci 

Můj účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Hrací pole Losu je rozděleno na dvě části. Horní část tohoto pole je označena jako 

„VÝHERNÍ ČÍSLA“ a dolní část jako „VAŠE ČÍSLA“. 

4) Pole „VÝHERNÍ ČÍSLA“ obsahuje dvě výherní čísla, pole „VAŠE ČÍSLA“ obsahuje 

herní symboly, které představují čísla nebo symbol hvězda   nebo symbol černá perla 

 . Pod herními symboly v poli „VAŠE ČÍSLA“ jsou uvedeny částky. 

5) Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané „VAŠE ČÍSLA“ shoduje 

s některým výherním číslem, Sázející vyhrává částku pod tímto číslem. Objeví-li se v poli 

„VAŠE ČÍSLA“ symbol hvězda, vyhrává Sázející částku uvedenou pod tímto symbolem. 

Objeví-li se v poli „VAŠE ČÍSLA“ symbol černá perla, získává Sázející dvojnásobek 

částky uvedené pod tímto symbolem. 

6) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

20 Kč 520 000 10 400 000 Kč  20 Kč 65 000 1 300 000 Kč

* 40 Kč 480 000 19 200 000 Kč * 40 Kč 60 000 2 400 000 Kč

* 60 Kč 144 000 8 640 000 Kč * 60 Kč 18 000 1 080 000 Kč

* 100 Kč 29 600 2 960 000 Kč * 100 Kč 3 700 370 000 Kč

* 200 Kč 46 400 9 280 000 Kč * 200 Kč 5 800 1 160 000 Kč

* 400 Kč 5 200 2 080 000 Kč * 400 Kč 650 260 000 Kč

* 500 Kč 2 400 1 200 000 Kč * 500 Kč 300 150 000 Kč

* 1 000 Kč 160 160 000 Kč * 1 000 Kč 20 20 000 Kč

10 000 Kč 48 480 000 Kč 10 000 Kč 6 60 000 Kč

  600 000 Kč 8 4 800 000 Kč   600 000 Kč 1 600 000 Kč

celkem 1 227 816 59 200 000 celkem 153 477 7 400 000
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7) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie Černé Perly 

391 stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

8) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu 

 

 

§ III. 1.4 

eCash 713  

 

1. Celkem je vydána Emise 4 000 000 kusů Losů Okamžité loterie eCash 713. Cena Losu činí 

30 Kč. Herní jistina Emise činí 120 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise (Výherní 

jistina Emise) činí 75% z Herní jistiny, tj. 90 000 000 Kč při celkovém počtu 1 221 928 

výherních losů v Emisi. Emise je rozdělena do 8 shodných Sérií po 500 000 Losech. Herní 

jistina jednotlivé Série činí 15 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé Série (Výherní 

jistina Série) činí 75% z Herní jistiny, tj. 11 250 000 Kč při celkovém počtu 152 741 Výher  

v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci, počínaje Sérií 1 a konče 

Sérií 8. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve kterém je obsaženo 

číslo Emise, číslo Série, cena Losu a pořadové číslo Losu v Sérii. Nová Série bude 

zpřístupněna po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán generátorem 

náhodných čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 10 pořadích. Na jednom Losu je možné 

vyhrát od 1 do 9 souběžných Výher. Struktura, počet, hodnota Výher v Emisi a jednotlivé 

Sérii je následující: 

 

Emise                        Jednotlivá Série:  

 
* možné souběhy Výher 

 

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:3,27. 

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii eCash 713. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ 

dá Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci 

Můj účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Hrací pole Losu je rozděleno na dvě části. Horní část tohoto pole je označena jako 

„VÝHERNÍ ČÍSLA“ a dolní část jako „VAŠE ČÍSLA“. 

4) Pole „VÝHERNÍ ČÍSLA“ obsahuje pět výherních čísel, pole „VAŠE ČÍSLA“ obsahuje 

herní symboly, které představují čísla nebo symbol měšce . Pod herními symboly 

v poli „VAŠE ČÍSLA“ jsou uvedeny částky. 

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

30 Kč 600 000 18 000 000 Kč 30 Kč 75 000 2 250 000 Kč

* 60 Kč 346 000 20 760 000 Kč * 60 Kč 43 250 2 595 000 Kč

* 90 Kč 160 000 14 400 000 Kč * 90 Kč 20 000 1 800 000 Kč

* 120 Kč 80 000 9 600 000 Kč * 120 Kč 10 000 1 200 000 Kč

* 300 Kč 20 000 6 000 000 Kč * 300 Kč 2 500 750 000 Kč

* 450 Kč 8 000 3 600 000 Kč * 450 Kč 1 000 450 000 Kč

* 600 Kč 4 800 2 880 000 Kč * 600 Kč 600 360 000 Kč

* 900 Kč 2 800 2 520 000 Kč * 900 Kč 350 315 000 Kč

12 000 Kč 320 3 840 000 Kč 12 000 Kč 40 480 000 Kč

1 050 000 Kč 8 8 400 000 Kč 1 050 000 Kč 1 1 050 000 Kč

celkem 1 221 928 90 000 000 Kč celkem 152 741 11 250 000
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5) Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané „VAŠE ČÍSLA“ shoduje  

s některým výherním číslem, Sázející vyhrává částku pod tímto číslem. Objeví-li se v poli 

„VAŠE ČÍSLA“ symbol měšce vyhrává Sázející částku, která je součtem částek 

uvedených pod všemi herními symboly v poli „VAŠE ČÍSLA“. 

6) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

7) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie eCash 713 

stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

8) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

 

§ III. 1.5 

eCash 712 

 

1. Celkem je vydána Emise 3 000 000 kusů Losů Okamžité loterie eCash 712. Cena Losu činí 

50 Kč. Herní jistina Emise činí 150 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise (Výherní 

jistina Emise) činí 74% z Herní jistiny, tj. 111 000 000 Kč při celkovém počtu 916 446 

výherních Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 6 shodných Sérií po 500 000 Losech. Herní 

jistina jednotlivé Série činí 25 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé Série (Výherní 

jistina Série) činí 74% z Herní jistiny, tj. 18 500 000 Kč při celkovém počtu  

152 741 Výher v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci, počínaje 

Sérií 1 a konče Sérií 6. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve 

kterém je obsaženo číslo Emise, číslo Série, cena Losu a pořadové číslo Losu v Sérii. Nová 

série bude zpřístupněna po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán 

generátorem náhodných čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 10 pořadích. Na jednom Losu je možné 

vyhrát od 1 do 9 souběžných Výher. Struktura, počet, hodnota Výher v Emisi a jednotlivé 

Sérii je následující: 

 

Emise             Jednotlivá Série:  

 
* možné souběhy Výher 

      

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:3,27.  

4. Prodej losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii eCash 712. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ 

dá Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci 

Můj účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

50 Kč 450 000 22 500 000 Kč 50 Kč 75 000 3 750 000 Kč

* 100 Kč 259 500 25 950 000 Kč * 100 Kč 43 250 4 325 000 Kč

* 150 Kč 120 000 18 000 000 Kč * 150 Kč 20 000 3 000 000 Kč

* 200 Kč 60 000 12 000 000 Kč * 200 Kč 10 000 2 000 000 Kč

* 500 Kč 15 000 7 500 000 Kč * 500 Kč 2 500 1 250 000 Kč

* 750 Kč 6 000 4 500 000 Kč * 750 Kč 1 000 750 000 Kč

* 1 000 Kč 3 600 3 600 000 Kč * 1 000 Kč 600 600 000 Kč

* 1500 Kč 2 100 3 150 000 Kč * 1500 Kč 350 525 000 Kč

20 000 Kč 240 4 800 000 Kč 20 000 Kč 40 800 000 Kč

1 500 000 Kč 6 9 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 1 500 000 Kč

celkem 916 446 111 000 000 Kč celkem 152 741 18 500 000 Kč
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3) Hrací pole Losu je rozděleno na dvě části. Horní část tohoto pole je označena jako 

„VÝHERNÍ ČÍSLA“ a dolní část jako „VAŠE ČÍSLA“. 

4) Pole „VÝHERNÍ ČÍSLA“ obsahuje pět výherních čísel, pole „VAŠE ČÍSLA“ obsahuje 

herní symboly, které představují čísla nebo symbol měšce . Pod herními symboly 

v poli „VAŠE ČÍSLA“ jsou uvedeny částky. 

5) Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané „VAŠE ČÍSLA“ shoduje  

s některým výherním číslem, Sázející vyhrává částku pod tímto číslem. Objeví-li se v poli 

„VAŠE ČÍSLA“ symbol měšce vyhrává Sázející částku, která je součtem částek 

uvedených pod všemi herními symboly v poli „VAŠE ČÍSLA“. 

6) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

7) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie eCash 712 

stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

8) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

 

§ III. 1.6 

eCash 392 

 

1. Celkem je vydána Emise 2 000 000 kusů Losů Okamžité loterie eCash 392. Cena Losu činí 

150 Kč. Herní jistina Emise činí 300 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise (Výherní 

jistina Emise) činí 76% z Herní jistiny, tj. 228 000 000 Kč při celkovém počtu 610 964 

výherních Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 4 shodných Sérií po 500 000 Losech. Herní 

jistina jednotlivé Série činí 75 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé Série (Výherní 

jistina Série) činí 76% z Herní jistiny, tj. 57 000 000 Kč při celkovém počtu  

152 741 Výher v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci, počínaje 

Sérií 1 a konče Sérií 4. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve 

kterém je obsaženo číslo Emise, číslo Série, cena Losu a pořadové číslo Losu v Sérii. Nová 

Série bude zpřístupněna po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán 

generátorem náhodných čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 10 pořadích. Na jednom Losu je možné 

vyhrát od 1 do 9 souběžných Výher. Struktura, počet, hodnota Výher v Emisi a jednotlivé 

Sérii je následující: 

 

Emise             Jednotlivá Série: 

 
* možné souběhy Výher 

  

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

150 Kč 300 000 45 000 000 Kč 150 Kč 75 000 11 250 000 Kč

* 300 Kč 173 000 51 900 000 Kč * 300 Kč 43 250 12 975 000 Kč

* 450 Kč 80 000 36 000 000 Kč * 450 Kč 20 000 9 000 000 Kč

* 600 Kč 40 000 24 000 000 Kč * 600 Kč 10 000 6 000 000 Kč

* 1 500 Kč 10 000 15 000 000 Kč * 1 500 Kč 2 500 3 750 000 Kč

* 2 250 Kč 4 000 9 000 000 Kč * 2 250 Kč 1 000 2 250 000 Kč

* 3 000 Kč 2 400 7 200 000 Kč * 3 000 Kč 600 1 800 000 Kč

* 4 500 Kč 1 400 6 300 000 Kč * 4 500 Kč 350 1 575 000 Kč

60 000 Kč 160 9 600 000 Kč 60 000 Kč 40 2 400 000 Kč

6 000 000 Kč 4 24 000 000 Kč 6 000 000 Kč 1 6 000 000 Kč

celkem 610 964 228 000 000 Kč celkem 152 741 57 000 000 Kč
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3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:3,27. 

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019.  
5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii eCash 392. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ 

dá Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci 

Můj účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Pole „VÝHERNÍ ČÍSLA“ obsahuje pět výherních čísel, pole „VAŠE ČÍSLA“ obsahuje 

herní symboly, které představují čísla nebo symbol měšce  . Pod herními symboly 

v poli „VAŠE ČÍSLA“ jsou uvedeny částky. 

4) Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané „VAŠE ČÍSLA“ shoduje 

s některým výherním číslem, Sázející vyhrává částku pod tímto číslem. Objeví-li se v poli 

„VAŠE ČÍSLA“ symbol měšce vyhrává Sázející částku, která je součtem částek 

uvedených pod všemi herními symboly v poli „VAŠE ČÍSLA“. 

5) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

6) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie eCash 392 

stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

7) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

 

§ III. 1.7 

Diamanty 394 

 

1. Celkem je vydána Emise 2 000 000 kusů Losů Okamžité loterie Diamanty 394. Cena Losu 

činí 100 Kč. Herní jistina Emise činí 200 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise (Výherní 

jistina Emise) činí 74,2% z Herní jistiny, tj. 148 390 000 Kč při celkovém počtu 608 400 

výherních Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 4 shodných Sérií po 500 000 Losech. Herní 

jistina jednotlivé Série činí 50 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé Série (Výherní 

jistina Série) činí 74,2% z Herní jistiny, tj. 37 097 500 Kč při celkovém počtu 152 100 Výher 

v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci, počínaje Sérií 1 a konče 

Sérií 4. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve kterém je obsaženo 

číslo Emise, číslo Série, cena Losu a pořadové číslo Losu v Sérii. Nová Série bude 

zpřístupněna po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán generátorem 

náhodných čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 9 pořadích. Na jednom Losu je možné 

vyhrát od 1 do 10 souběžných Výher. Struktura, počet, hodnota Výher v Emisi a jednotlivé 

Sérii je následující: 
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Emise             Jednotlivá Série:    

 
*možné souběhy Výher 

 

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:3,29.  

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii Diamanty 394. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ 

dá Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci 

Můj účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Hrací pole Losu je rozděleno na dvě části. Horní část tohoto pole je označena jako 

„VÝHERNÍ ČÍSLA“ a dolní část jako „VAŠE ČÍSLA“. 

4) Pole „VÝHERNÍ ČÍSLA“ obsahuje pět výherních čísel, pole „VAŠE ČÍSLA“ obsahuje 

herní symboly, které představují čísla nebo symbol 2x   nebo symbol měšec 

Pod herními symboly v poli „VAŠE ČÍSLA“ jsou uvedeny částky. 

5) Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané „VAŠE ČÍSLA“ shoduje  

s některým výherním číslem, Sázející vyhrává částku pod tímto číslem. Objeví-li se v poli 

„VAŠE ČÍSLA“ symbol 2x vyhrává Sázející dvojnásobek částky uvedené pod tímto 

symbolem. Objeví-li se v poli „VAŠE ČÍSLA“ symbol měšce, vyhrává Sázející částku 

500 Kč. 

6) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

7) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie Diamanty 

394 stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

8) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

 

 

§ III. 1.8 

Šťastná chvíle 496 

 

1. Celkem je vydána Emise 7 500 000 kusů Losů Okamžité loterie Šťastná chvíle 496. Cena 

Losu činí 10 Kč. Herní jistina Emise činí 75 000 000 Kč. Částka určená na Výhry Emise 

(Výherní jistina Emise) činí 80% z Herní jistiny, tj. 60 000 000 Kč při celkovém počtu 

2 636 340 výherních Losů v Emisi. Emise je rozdělena do 15 shodných Sérií po 500 000 

Losech. Herní jistina jednotlivé Série činí 5 000 000 Kč. Částka určená na Výhry jednotlivé 

Série (Výherní jistina Série) činí 80% z Herní jistiny, tj. 4 000 000 Kč při celkovém počtu  

175 756 Výher v jednotlivé Sérii. Série budou postupně zpřístupněny v Aplikaci, počínaje 

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

100 Kč 320 000 32 000 000 Kč 100 Kč 80 000 8 000 000 Kč

* 200 Kč 160 000 32 000 000 Kč * 200 Kč 40 000 8 000 000 Kč

* 300 Kč 56 800 17 040 000 Kč * 300 Kč 14 200 4 260 000 Kč

* 500 Kč 40 000 20 000 000 Kč * 500 Kč 10 000 5 000 000 Kč

* 1 000 Kč 30 000 30 000 000 Kč * 1 000 Kč 7 500 7 500 000 Kč

* 2 500 Kč 1 180 2 950 000 Kč * 2 500 Kč 295 737 500 Kč

* 5 000 Kč 400 2 000 000 Kč * 5 000 Kč 100 500 000 Kč

25 000 Kč 16 400 000 Kč 25 000 Kč 4 100 000 Kč

3 000 000 Kč 4 12 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 3 000 000 Kč

celkem 608 400 148 390 000 celkem 152 100 37 097 500
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Sérií 1 a konče Sérií 15. Každý Los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve 

kterém je obsaženo číslo Emise, číslo Série, cena Losu a pořadové číslo Losu v Sérii. Nová 

Série bude zpřístupněna po vyprodání Série předchozí. Zakoupený Los je náhodně vybrán 

generátorem náhodných čísel ze zpřístupněné Série. 

2. Na Losu Okamžité loterie je možné hrát o Výhry v 8 pořadích. Struktura, počet, hodnota 

Výher v Emisi a jednotlivé sérii je následující: 

 

Emise              Jednotlivá Série:           

 
 

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1:2,85.  

4. Prodej Losů bude ukončen 31. 12. 2019. 

5. Popis Okamžité loterie: 

1) Sázející si zvolí v Aplikaci Okamžitou loterii Šťastná chvíle 496. 

2) Hru zahájí kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“. Kliknutím na tlačítko „SETŘÍT LOS“ 

dá Sázející pokyn k setření Losu, a je mu odečtena Cena Losu a proveden záznam v sekci 

Můj účet. Sázející má možnost odkrýt herní symboly buď najednou kliknutím na tlačítko 

„SETŘI VŠE” nebo postupně kliknutím na jednotlivé symboly.  

3) Hrací pole Losu obsahuje herní symboly 0 , X a „NÁSOBIT“ . Symbol 

„NÁSOBIT“ obsahuje násobitele 1x, 2x, 5x nebo 10x. Hrací pole je rozděleno do 3 

vodorovných a 3 svislých řad. Ke každé řadě je přiřazen násobitel. U vodorovných řad 

jsou násobitele x1, x2 a x5, u svislých řad x10, x20 a x100 a u úhlopříčných x1 000 

a x10 000.  

4) Sázející získá Výhru tak, že nalezne tři shodné symboly ve vodorovné, svislé nebo 

úhlopříčné řadě. 

5) Výhra je dána součinem Ceny Losu, násobitelem u výherní řady a symbolem 

„NÁSOBIT“. 

6) Celková Výhra se zobrazí v poli „VÝHRA“ a je Sázejícímu okamžitě připsána do sekce 

Můj účet. 

7) Po připsání Výhry může Sázející pokračovat v nákupu Losů Okamžité loterie Šťastná 

chvíle 496 stejným způsobem, nebo loterii ukončit.  

8) V poli „Zůstatek” se po celou dobu účasti v Okamžité loterii zobrazuje aktuální stav Mého 

účtu. 

 

  

výše výhry počet výherních losů celkem v Kč výše výhry počet výherních losů celkem v Kč

10 Kč 1 500 000 15 000 000 Kč 10 Kč 100 000 1 000 000 Kč

20 Kč 750 000 15 000 000 Kč 20 Kč 50 000 1 000 000 Kč

50 Kč 300 000 15 000 000 Kč 50 Kč 20 000 1 000 000 Kč

100 Kč 75 000 7 500 000 Kč 100 Kč 5 000 500 000 Kč

200 Kč 7 500 1 500 000 Kč 200 Kč 500 100 000 Kč

1 000 Kč 3 750 3 750 000 Kč 1 000 Kč 250 250 000 Kč

10 000 Kč 75 750 000 Kč 10 000 Kč 5 50 000 Kč

100 000 Kč 15 1 500 000 Kč 100 000 Kč 1 100 000 Kč

celkem 2 636 340 60 000 000 celkem 175 756 4 000 000
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HLAVA IV. 

Doplňkové loterie 

 

 

§ IV. 1 

Doplňkové loterie provozované na Prodejních místech a v Aplikaci 

 

Seznam: 

1. Stokrát dva miliony  

2. Cesta kolem světa 

3. Druhá šance Euromilionů 

4. Věcné prémie Sportky 2017 – I 

5. Věcné prémie Sportky 2017 – II 

 

 

§ IV. 1. 1 

Stokrát dva miliony 

 

1. Stokrát dva miliony je Doplňková loterie k Číselné loterii Sportka. 

2. Sázející, který uzavřel sázku do Číselné loterie Sportka, může získat Výhru v Doplňkové 

loterii Stokrát dva miliony. Výhry v Doplňkové loterii Stokrát dva miliony se vyplácí 

z Bonusového fondu Doplňkové loterie Stokrát dva miliony.  

3. Bonusový fond Doplňkové loterie Stokrát dva miliony je vytvořen pouze v případě, že 

Výherní kvóta Bonusu Sportky přesáhne hodnotu 250 000 000 Kč. Pak se převede pro 

následující Slosování z této Výherní kvóty Sportky 200 000 000 Kč do Bonusového fondu. 

Výherní kvóta Bonusu Sportky je nadále plněna podle nezměněných kritérií. 

4. Z Bonusového fondu bude během následujících 20 Slosování vyplaceno 100 Výher (tzn., že 

v každém Slosování bude vyplaceno 5 Výher). V každém z uvedených dvaceti Slosování bude 

na Výhry vyplacena jedna dvacetina Bonusového fondu, tj. 10 000 000 Kč. V každém 

z uvedených dvaceti Slosování bude vylosováno 5 Výher, každá ve výši 20% z částky určené 

na Výhry v Doplňkové loterii Stokrát dva miliony pro dané Slosování (2 000 000 Kč). 

5. Účast v Doplňkové loterii Stokrát dva miliony je podmíněna účastí v Číselné loterii Sportka. 

6. Podmínkou pro získání Výhry z Bonusového fondu je, že Sázející musí vsadit plnou Sázenku 

Číselné loterie Sportka, tj. 10 sloupců a zároveň vsadit Šanci, nebo musí vsadit Systémovou 

sázku Číselné loterie Sportka od systému 8 do systému 15 a zároveň vsadit Šanci. 

7. Po ukončení příjmu sázek je ze všech sázek platných pro dané Slosování a splňující kritéria 

pro získání Výhry z Bonusového fondu, vylosováno generátorem náhodných čísel pět 

jedinečných čísel sázek, která jsou ihned vyhlášena. Jedinečné číslo Sázky je uvedeno na 

Potvrzení o Sázce, nebo v Aplikaci.  

8. Slosování probíhá v den Slosování Číselné loterie Sportka v sídle Provozovatele. 
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§ IV. 1. 2 

Cesta kolem světa 

 

1. Cesta kolem světa je Doplňková loterie k Číselné loterii EUROJACKPOT. 

2. Sázející, který uzavřel sázku do Číselné loterie EUROJACPOT, může získat Výhru 

v Doplňkové loterii Cesta kolem světa. Výhry ve hře Cesta kolem světa se vyplácí z fondu 

Doplňkové loterie Cesta kolem světa. Fond Doplňkové loterie Cesta kolem světa je tvořen 

pouze tehdy, pokud je kurz € ke koruně nižší než 30 Kč, v tomto případě je do fondu 

Doplňkové loterie Cesta kolem světa převáděn rozdíl mezi částkou 30 Kč a aktuálním kurzem 

€/Kč. V případě, že kurz € ke koruně je vyšší než 30 Kč, bude fond Doplňkové loterie Cesta 

kolem světa použit na vyrovnání kurzového rozdílu. Slosování Doplňkové loterie Cesta kolem 

světa se uskuteční v sedmém Sázkovém období, které následuje po Sázkovém období, ve 

kterém překročila hodnota fondu Doplňkové loterie Cesta kolem světa částku 20 mil. Kč. 

Slosování probíhá v den Slosování hry EUROJACKPOT v sídle Provozovatele. V každém 

Slosování se losuje 10 věcných Výher, poukazů na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 

500 000 Kč od cestovní kanceláře Fischer, a.s. Zájezd bude realizován na základě cestovní 

smlouvy mezi Sázejícím a cestovní kanceláří Fischer, a.s. Tato smlouva musí být uzavřena 

nejpozději 60 dnů od vyzvednutí poukazu, Výhry. Počet Slosování Výher Doplňkové loterie 

Cesta kolem světa je dán zůstatkovou hodnotou fondu Doplňkové loterie Cesta kolem světa. 

Poklesne-li hodnota fondu Doplňkové loterie Cesta kolem světa pod 8 mil. Kč, bude po 

bezprostředně následujícím Slosování Výher Doplňkové loterie Cesta kolem světa, hra 

přerušena do doby, než fond Doplňkové loterie Cesta kolem světa opět překročí hodnotu 

částku 20 mil Kč. 

3. Účast v Doplňkové loterii Cesta kolem světa je podmíněna účastí ve hře EUROJACKPOT. 

4. Losování Výher Doplňkové loterie Cesta kolem světa probíhá následujícím způsobem. Ke 

každému uzavřenému tipu (sloupci) v Číselné loterii EUROJACKPOT je po dobu losování 

Doplňkové loterie Cesta kolem světa přiřazen jedinečný sedmimístný kód, ke každému 

tipovanému sloupci, který je zobrazen na Potvrzení o Sázce. U Systémové sázky je maximální 

počet vytištěných kódů 45. Po ukončení příjmu Sázek je ze všech kódů platných pro dané 

Slosování vylosováno generátorem náhodných čísel 10 kódů. Potvrzení o Sázce 

s vylosovanými kódy jsou výherní. Kódy jsou platné pro aktuální Slosování. U sázek 

s předplatným jsou kódy platné po celé předplatné období, ale pouze s podmínkou, že jsou 

zároveň losovány Výhry Doplňkové loterie Cesta kolem světa. V případě, že losování 

Doplňkové loterie Cesta kolem světa skončí uprostřed předplatného období, jsou kódy 

zobrazené na Potvrzení o Sázce, ale nejsou již Slosovány. Všechny vylosované výherní kódy 

jsou ihned vyhlášeny. U Doplňkové loterie Cesta kolem světa je možná kumulace Výher 

v případě, že je vylosováno více kódů na jednom Potvrzení o Sázce. 

 

 

§ IV. 1. 3 

Druhá šance Euromilionů 

 

1. Druhá šance Euromilionů je Doplňková loterie k Číselné loterii Euromiliony. 

2. Sázející může získat další Výhru v Doplňkové loterii Druhá šance Euromilionů (Druhá šance). 

Každému Potvrzení o Sázce je při Uzavření sázky přiřazen jedinečný pětimístný kód, který je 

platný pro aktuální Slosování a u sázek s Předplatným je platný po celé Předplatné období. Po 

ukončení příjmu Sázek je ze všech kódů platných pro dané slosování vylosováno generátorem 

náhodných čísel pět kódů. Potvrzení o Sázce s těmito vylosovanými kódy jsou výherní. 

Všechny vylosované výherní kódy jsou ihned vyhlášeny. 

3. Výhry Druhé šance se vyplácí z fondu Druhé šance. Vždy, když hlavní část Jackpotu v Číselné 

loterii Euromiliony překročí hodnotu 150 000 000 Kč, převede se do fondu Druhé šance rozdíl 
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mezi aktuální hodnotou hlavní části Jackpotu v Číselné loterii Euromiliony a 120 000 000 Kč. 

V případě, že částka ve fondu Druhé šance poklesne pod 1 000 000 Kč, bude Slosování Výher 

Druhé Šance přerušeno do doby dalšího doplnění fondu. Výše Výher Druhé šance je závislá 

na počtu vsazených sloupců: 

a) Výhra pro sázku s výherním kódem s jedním vsazeným sloupcem činí 20 000 Kč. 

b) Výhra pro sázku s výherním kódem se dvěma vsazenými sloupci činí 40 000 Kč. 

c) Výhra pro sázku s výherním kódem se třemi vsazenými sloupci činí 60 000 Kč. 

d) Výhra pro sázku s výherním kódem se čtyřmi vsazenými sloupci činí 80 000 Kč. 

e) Výhra pro sázku s výherním kódem s pěti vsazenými sloupci činí 100 000 Kč  

f) Výhra pro sázku s výherním kódem se šesti vsazenými sloupci činí 120 000 Kč. 

g) Výhra pro sázku s výherním kódem se sedmi vsazenými sloupci činí 140 000 Kč. 

h) Výhra pro sázku s výherním kódem s osmi vsazenými sloupci činí 160 000 Kč.  

i) Výhra pro sázku s výherním kódem s devíti vsazenými sloupci činí 180 000 Kč. 

j) Výhra pro sázku s výherním kódem se systémem 7 čísel z 35 a 2 čísla z 5 činí 40 000 Kč. 

k) Výhra pro sázku s výherním kódem se systémem 7 čísel z 35 a 3 čísla z 5 činí 60 000 Kč. 

l) Výhra pro sázku s výherním kódem se systémem 7 čísel z 35 a 4 čísla z 5 činí 80 000 Kč. 

m) Výhra pro sázku s výherním kódem se systémem 7 čísel z 35 a 5 čísel z 5 činí  

100 000 Kč. 

n) Výhra pro sázku s výherním kódem se systémem 8 čísel z 35 a 1 číslo z 5 činí  

160 000 Kč. 

o) Výhra pro sázku s výherním kódem se systémy 8 čísel z 35 a 2 čísla z 5 až 13 čísel z 35 

a 5 čísel z 5 činí 180 000 Kč. 

 

 

§ IV. 1. 4 

Věcné prémie Sportky 2017 – I 

 

1. Věcné prémie Sportky 2017- I jsou Doplňkovou loterií k Číselné loterie Sportka. 

2. Výše kvóty věcných prémií Sportky 2017- I je 16 vozů Škoda Kodiaq v celkové částce 

8.952.912 Kč.  

3. Věcných prémií Sportky 2017- I se účastní každý Sázející, který uzavře plnou Sázenku 

v Číselné loterii Sportka, tj. 10 sloupců, včetně Uzavření sázky v Šanci, nebo uzavře 

Systémovou sázku od systému 8 do systému 15 včetně Uzavření sázky v Šanci na následující 

Slosování: 

 Pátek 26. 5. 2017 Neděle 28. 5. 2017 

Středa 31. 5. 2017 - Neděle 4. 6. 2017 

Středa 7. 6. 2017 - Neděle 11. 6. 2017 

Středa 14. 6. 2017 Pátek 16. 6. 2017 Neděle 18. 6. 2017 

Středa 21. 6. 2017 Pátek 23. 6. 2017 Neděle 25. 6. 2017 

Středa 28. 6. 2017 - Neděle 2. 7. 2017 

Středa 5. 7. 2017 Pátek 7. 7. 2017  

4. Ve Věcných prémiích Sportky 2017- I bude při každém z šestnácti uvedených Slosování, 

(26. 5. 2017, 28. 5. 2017, 31. 5. 2017, 4. 6. 2017, 7. 6. 2017, 11. 6. 2017, 14. 6. 2017,  

16. 6. 2017, 18. 6. 2017, 21. 6. 2017, 23. 6. 2017, 25. 6. 2017, 28. 6. 2017, 2. 7. 2017, 

5. 7. 2017, 7. 7. 2017), a to od 19:00 do 23:00 hod. vylosován 1 Výherce poukazu na vůz 

Škoda Kodiaq. Hodnota vozu Škoda Kodiaq je 559.557 Kč.  

5. Slosování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel ze všech potvrzení o Uzavření sázky 

platných pro dané Slosování a splňující podmínky uvedené v odst. 3. 

6. Věcnou prémii Sportky 2017- I (poukaz na vůz Škoda Kodiaq) získá Sázející, který splní 

podmínky uvedené v odst. 3, a na jehož číslo Potvrzení o Sázce byla vylosována věcná prémie.  
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7. Identifikační data výherních Potvrzení o Sázce, na které byly vylosovány prémie, budou 

zveřejněna ve Výherní listině a na internetových stránkách www.sazka.cz. 

8. Nárok na Výhru musí Sázející uplatnit nejpozději do jednoho roku po Slosování příslušného 

Sázkového období. Provozovatel vyplatí věcnou Výhru, tedy předá poukaz nejpozději do  

60 dnů ode dne uplatnění nároku na Výhru Sázejícím. Termín předání Výhry (poukazu) si 

musí každý Výherce dohodnout se SAZKA a.s., na telefonním čísle 266 12 12 66. Věcná 

Výhra, tedy poukaz na vůz Škoda Kodiaq od dodavatele Autokomplex Menčík, a.s., se sídlem 

Mladská 713, 294 71 Benátky nad Jizerou, bude Výhercům předána na základě předložení 

platného a nepoškozeného Potvrzení o Sázce nebo v případě Uzavření sázky prostřednictvím 

Aplikace kontrolou Sázky v Centrální databázi systému, v sídle SAZKA a.s., Praha 9, 

K Žižkovu č. p. 851/4, ve dnech pondělí až pátek, od 9:00 hod. do 15:00 hod. Poukaz musí 

být uplatněn u dodavatele Autokomplex Menčík, a.s., v provozovně dodavatele na 

adrese Praha 8 – Karlín, Korybutova 441. Zde dojde i k předání vozidla.  

 

 

§ IV. 1. 5 

Věcná prémie Sportky 2017 – II 

 

1. Věcná prémie Sportky 2017 - II je Doplňkovou loterií k Číselné loterie Sportka. 

2. Výše kvóty věcné prémie Sportky 2017 - II je 1 vůz Škoda Superb v celkové částce  

543.197 Kč.  

3. Věcné prémie Sportky 2017 - II se účastní každý Sázející, který uzavře plnou Sázenku 

v Číselné loterii Sportka, tj. 10 sloupců, včetně Uzavření sázky v Šanci, nebo uzavře 

Systémovou sázku od systému 8 do systému 15 včetně Uzavření sázky v Šanci na Slosování 

28. 4. 2017. 

4. Ve Věcné prémii Sportky 2017 - II bude při Slosování 28. 4. 2017 a to od 19:00 do 23:00 hod. 

vylosován 1 Výherce poukazu na vůz Škoda Superb. Hodnota vozu Škoda Superb je  

543.197 Kč.  

5. Slosování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel ze všech Potvrzení o Sázkách 

platných pro dané Slosování a splňující podmínky uvedené v odst. 3. 

6. Věcnou prémii Sportky 2017 - II (poukaz na vůz Škoda Superb) získá Sázející, který splní 

podmínky uvedené v odst. 3, a na jehož číslo Potvrzení o Sázce byla vylosována věcná prémie.  

7. Identifikační data výherních Potvrzení o Sázce, na které byly vylosovány prémie, budou 

zveřejněna ve výherní listině a na internetových stránkách www.sazka.cz. 

8. Nárok na Výhru musí Sázející uplatnit nejpozději do jednoho roku po Slosování příslušného 

Sázkového období. Provozovatel vyplatí věcnou Výhru, tedy předá poukaz nejpozději do  

60 ti dnů ode dne uplatnění nároku na Výhru Sázejícím. Termín předání Výhry (poukazu) si 

musí každý Výherce dohodnout se SAZKA a.s., na telefonním čísle 266 12 12 66. Věcná 

Výhra, tedy poukaz na vůz Škoda Superb od dodavatele Autokomplex Menčík, a.s., se sídlem 

Mladská 713, 294 71 Benátky nad Jizerou, bude Výhercům předán na základě předložení 

platného a nepoškozeného Potvrzení o Sázce nebo v případě Uzavření sázky prostřednictvím 

Aplikace kontrolou Sázky v Centrální databázi systému, v sídle SAZKA a.s., Praha 9, 

K Žižkovu č. p. 851/4, ve dnech pondělí až pátek, od 9:00 hod. do 15:00 hod. Poukaz musí 

být uplatněn u dodavatele Autokomplex Menčík, a.s., v provozovně dodavatele na 

adrese Praha 8 – Karlín, Korybutova 441. Zde dojde i k předání vozidla.   

http://www.sazka.cz/
http://www.sazka.cz/
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HLAVA V.  

Společná ustanovení 

 

 

§ V. 1 

Oznámení výsledku Číselných a Doplňkových loterií 

 

Provozovatel vydává výherní listinu, ve které jsou uvedeny výherní čísla, výherní kódy, Výše 

Výher v jednotlivých pořadích, popřípadě čísla Potvrzení o Sázce nebo čísla sázky. 

 

 

§ V. 2 

Výplata Výher u sázek Číselných a Doplňkových loterií uzavřených na Prodejním místě 

 

1. Sázející uplatňuje nárok na Výplatu Výhry předložením platného a nepoškozeného Potvrzení 

o Sázce v kterémkoliv Prodejním místě, kde je v provozu terminál. Na pokladnách lze uplatnit 

nárok na Výhru pouze předložením platného a nepoškozeného Potvrzení  

o Sázce, které bylo vydané pokladnou. Právo na Výhru je vtěleno do Potvrzení o Sázce. 

Potvrzení o Sázce je jediným platným dokladem, na základě kterého je možné získat Výhru. 

Poškozením se rozumí, že dojde ke zničení Potvrzení o Sázce nebo poškození, které brání 

řádnému ověření Výhry. V takovém případě nemůže být Výhra vyplacena. Nárok na Výhru 

není možné uplatňovat jiným, náhradním způsobem, např. prostřednictvím Sázenky, kopií 

Potvrzení o Sázce (i notářsky ověřenou) apod. Tímto způsobem je zajišťována ochrana 

Sázejícího.  

2. V případě dosažení Výhry terminál po vložení Potvrzení o Sázce oznámí zvukovým  

i optickým signálem dosažení Výhry. Tyto signály jsou považovány za neverbální oznámení 

Výhry a Sázející je povinen sledovat celou transakci. K pozdějšímu tvrzení Sázejícího, že 

nevěděl o dosažení Výhry, nebude přihlíženo. V případě, že při kontrole Potvrzení o Sázce 

v systému se zjistí, že Potvrzení o Sázce je nevýherní, je Sběrna toto Potvrzení o Sázce 

povinna Sázejícímu vrátit. V případě, že Potvrzení o Sázce je výherní, postupuje Sběrna dále 

v souladu s tímto Herním plánem.  

3. Sběrna je při kontrole Potvrzení o Sázce povinna postupovat podle Provozních předpisů.  

4. Nárok na Výhru musí Sázející uplatnit nejpozději do 1 roku po slosování příslušného 

Sázkového období. U Předplatného činí lhůta pro vyzvednutí Výhry jeden rok po skončení 

posledního Slosování Předplatného období pro všechny Výhry, tj. i pro Výhry prvního 

Sázkového období. Při Výplatě Výhry je Sázející povinen na žádost Prodejce předložit 

k ověření totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní pas. 

5. Po uplynutí lhůt pro vyzvednutí Výher Výhry propadají ve prospěch loterie kromě případu 

u loterie EUROJACKPOT. Výplata Výher se do částky 1 000 Kč uskutečňuje ve kterékoli 

Sběrně, kde je v provozu terminál. Na pokladnách jsou uskutečňovány Výplaty Výhry do 

částky 1 000 Kč, pouze pokud sázka byla uzavřena prostřednictvím pokladny. Výplata Výher 

do částky 100 000 Kč je možná ve kterékoli Sběrně pouze po dohodě Výherce se Sběrnou 

o možnosti Výhru v této Sběrně vyplatit. Výplata částek v rozmezí od 100 000 Kč do  

270 000 Kč (platí i pro součet většího počtu Výher) se uskutečňuje ve Sběrnách určených pro 

výplatu těchto vysokých Výher nebo přímo v sídle Provozovatele. V sídle Provozovatele se 

vyplácí Výhry v částkách od 270 001 Kč a věcné Výhry. Výplata Výher v částkách  

od 270 001 probíhá bezhotovostně. Výplata vysokých Výher a věcných Výher se provádí 

v sídle Provozovatele, na adrese Praha 9, K Žižkovu č. p. 851/4, ve dnech pondělí až pátek, 

od 9,00 hod. do 15,00 hod. Adresy Sběren vyplácejících vysoké Výhry jsou Sázejícím 

k dispozici u všech Prodejců. 
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6. Provozovatel provede výplatu Výher ve lhůtách stanovených s ohledem na Výši Výhry. Pro 

výplatu vysokých Výher jsou stanoveny lhůty ve vztahu k Výši Výhry. Při Výplatě Výhry od 

270 000 Kč do 2 000 000 Kč činí lhůta třicet kalendářních dní od uplatnění Výhry Sázejícím, 

při výplatě nad 2 000 000 Kč činí lhůta šedesát kalendářních dní od uplatnění nároku.  

7. Při Výplatě Výher v celkové částce 270 001 Kč a vyšší, je Výherce povinen předložit 

k ověření totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní pas a Výplatu Výhry potvrdit svým 

podpisem na Potvrzení o Sázce. 

8. Výherce bere na vědomí, že Provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. jméno, popřípadě jména, 

příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo, nebo datum a místo 

narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, ve své evidenci po dobu 10 let od dosažení Výhry, 

v případě, že je Sázející Provozovateli poskytne. 

9. Provozovatel je oprávněn pozastavit Výplatu Výher v případě, že bude existovat důvodné 

podezření o regulérnosti Uzavření sázky nebo pokud byl porušen tento Herní plán. V případě, 

že se důvodné podezření prokáže, Provozovatel Výhry z takových sázek nevyplatí a s těmito 

Výhrami bude nakládáno jako s nevyplacenými Výhrami.  

 
 

§ V. 3 

Výplata Výher u sázek Číselných a Doplňkových loterií uzavřených prostřednictvím 

Aplikace 

 

1. V Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, s výjimkou věcných Výher. Nárok na 

peněžitou Výhru je realizován okamžikem zjištění výsledku dané loterie. Informaci  

o získání věcné Výhry je zobrazena Sázejícímu v Mém účtu. Nárok na věcnou Výhru Sázející 

uplatňuje v sídle Provozovatele. Nárok na věcnou Výhru musí Sázející uplatnit nejpozději do 

1 roku od Slosování příslušného Sázkového období, obdobně jako u sázek uzavřených na 

Prodejním místě. 

2. Provozovatel průběžně zadává do Centrální databáze systému Provozovatele výsledky 

Slosování jednotlivých Číselných loterií. 

3. Výplata peněžitých Výher ze sázek probíhá bez zbytečného odkladu připsáním výherní částky 

Sázejícímu na Můj účet nejpozději ve lhůtě stanovené hazardním zákonem. Výplata věcných 

Výher se provádí v sídle Provozovatele, na adrese Praha 9, K Žižkovu č. p. 851/4, ve dnech 

pondělí až pátek, od 9,00 hod. do 15,00 hod.  

4. Výherce bere na vědomí, že Provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. jméno, popřípadě jména, 

příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo, nebo datum a místo 

narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, ve své evidenci po dobu 10 let od dosažení Výhry. 

5. Pokud byla Výplata Výhry z uzavřených sázek připsána Sázejícímu na Můj účet neoprávněně 

nebo v jiné výši, převede neoprávněně připsanou částku Provozovatel zpět na účet 

Provozovatele. O nastalé situaci Provozovatel Sázejícího informuje. V případě, že zůstatek 

peněžních prostředků Sázejícího na Mém účtu nepostačuje k úhradě převodu takto 

neoprávněně vyplacené Výhry, vyzve Provozovatel Sázejícího k vrácení tohoto 

bezdůvodného obohacení. 

6. Provozovatel je oprávněn pozastavit Výplatu Výher v případě, že bude existovat důvodné 

podezření o regulérnosti Uzavření sázky nebo pokud byl porušen tento Herní plán. V případě 

že se důvodné podezření prokáže, Provozovatel Výhry z takových sázek nevyplatí a s těmito 

Výhrami bude nakládáno jako s nevyplacenými Výhrami.  
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§ V. 4 

Výplata Výher u Losů zakoupených prostřednictvím Aplikace 

 

1. V Aplikaci Sázející nemusí uplatňovat nárok na Výhru, ten je realizován okamžikem zjištění 

výsledku dané Okamžité loterie.  

2. Výplata Výher z výherních Losů zakoupených prostřednictvím Aplikace probíhá bez 

zbytečného odkladu připsáním výherní částky Sázejícímu na Můj účet nejpozději ve lhůtě 

stanovené hazardním zákonem. 

3. Pokud byla Výplata Výhry ze zakoupeného Losu připsána Sázejícímu na Můj účet 

neoprávněně nebo v jiné výši, převede Výhru celou nebo její část Provozovatel zpět na účet 

Provozovatele. O nastalé situaci Provozovatel Sázejícího informuje. V případě, že zůstatek 

peněžních prostředků Sázejícího na  Mém účtu nepostačuje k úhradě převodu takto 

neoprávněně vyplacené Výhry, vyzve Provozovatel Sázejícího k vrácení tohoto 

bezdůvodného obohacení. 

4. Provozovatel je oprávněn pozastavit Výplatu Výher v případě, že bude existovat důvodné 

podezření o regulérnosti zakoupení Losu nebo pokud byl porušen tento Herní plán. V případě 

že se důvodné podezření prokáže, Provozovatel Výhry z takových sázek nevyplatí a s těmito 

Výhrami bude nakládáno jako s nevyplacenými Výhrami.  

 

 

§ V. 5 

Reklamace 
 

1. Účastníci hazardních her jsou oprávněni podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti vždy 

nejpozději do 6 měsíců od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace či 

stížnosti, přičemž každá řádná reklamace musí být Provozovateli doručena nejpozději 

poslední den lhůty pro její podání dle tohoto článku. Reklamace musí vždy obsahovat úplné 

jméno a příjmení, přesnou adresu účastníka hazardní hry, popis reklamované skutečnosti 

(např. identifikaci uzavřené Sázky, koupeného Losu) a uvedení okolností, ze kterých 

k reklamované skutečnosti došlo. 

2. Reklamace Výher u sázek uzavřených na Prodejním místě lze uplatnit výhradně předložením 

platného Potvrzení o Sázce ve kterékoli Sběrně, kde je v provozu terminál. Na pokladnách lze 

uplatnit pouze reklamaci Výher předložením platného Potvrzení o Sázce, které bylo vydané 

pokladnou. 

3. Reklamace sázek uzavřených a Losů zakoupených prostřednictvím Aplikace lze uplatnit 

prostřednictvím centra podpory na kontaktech uvedených v Aplikaci, emailem na 

info@sazka.cz nebo písemně na adresu SAZKA a.s., K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9.  

4. U Předplatného činí lhůta pro reklamaci šest měsíců po uplatnění nároku na Výhru.  

5. Výsledek reklamačního řízení sdělí Provozovatel přímo reklamujícímu do 30 dní od uplatnění 

reklamace.  

6. K reklamacím, které jsou podány jiným způsobem, než stanovuje Herní plán, nebude 

přihlíženo, o této skutečnosti bude účastník hazardní hry informován.  

7. Pro vyhodnocování reklamací a/nebo stížností jsou určující údaje uložené v Centrální databázi 

systému. 
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§ V. 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Provozovatel může po schválení Ministerstva financí České republiky vydávat změny 

a doplňky tohoto Herního plánu.  

2. V případě, že dojde mezi SAZKA a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu 

z uzavřené Sázky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh 

na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení 

ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může 

využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

3. Jakékoliv manipulace s Potvrzením o Sázce prováděné Sázejícím, které jsou v rozporu 

s ustanoveními Herního plánu, činí Potvrzení závadnými a Vklady propadají bez dalších 

nároků vůči Provozovateli a vůči Sběrnám.  

4. Pokud tyto manipulace směřují k neoprávněnému vylákání Výhry, mají závažné důsledky  

a Sázející se vystavuje možnosti trestního postihu. 

5. Jakékoliv dodatečné úpravy a zásahy do systému webových stránek Provozovatele, 

a jakékoliv další snahy o zásah do webových stránek Provozovatele nebo Záznamů Sázenek, 

které směřují k tomu, aby kdokoliv vylákal neoprávněně Výhru, mají závažné právní důsledky 

a osoby takto jednající se vystavují možnosti trestního postihu. Případná Sázka, která byla 

uzavřena nebo upravena v důsledku výše uvedeného jednání, je neplatná. Případná Výhra, 

která byla získána neoprávněně, je považována za bezdůvodné obohacení  

a musí být vrácena Provozovateli. 

6. Sázející je, v rámci své účasti na sázkách, povinen dodržovat ustanovení tohoto Herního 

plánu. Právem rozhodným je právo České republiky a k řešení případných sporů budou 

příslušné soudy České republiky. 

7. Tento herní plán nabývá platnosti a účinnosti dne 14. 3. 2017. Současně pozbývá platnosti 

a účinnosti Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA platný od 3. 5. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 24. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

SAZKA a.s. 

 

mailto:adr@coi.cz
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

