
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Májový milión“ 

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Májový milión” 

(dále jen „soutěž“): 

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže 

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, 

K Žižkovu 851, 190 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“). 

2. Místo a doba trvání soutěže 

2.1. Soutěž je určena pro členy Sazka Klubu. Sazka Klub je věrnostní program pro sázející, 

kteří sází vybrané číselné loterie vyhlašovatele prostřednictvím terminálů na jeho 

prodejních místech a pro zákazníky SAZKAmobil, kteří chtějí od 1. 7. 2017 čerpat výhody 

ve formě odměn za dobití, jejichž podmínky jsou upraveny na www.sazkamobil.cz/akce-

podminky. 

2.2. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu. 

2.3. Soutěž probíhá od 8. 5. 2017 1:15 hodin do 30. 5. 2017 do 24:00 hodin. 

2.4. Podmínky účasti v soutěži jsou: 

Dokončit registraci v Sazka Klubu do 30. 5. 2017 (včetně autorizace telefonního čísla nebo 

emailu uvedeného v registračním formuláři). 

Uzavřít alespoň dvě sázky do číselných loterií Sportka, Euromiliony, Eurojackpot nebo 

Šťastných 10 na prodejním místě s terminálem vyhlašovatele nejpozději do 30. 5. 2017. 

Částka, kterou sázející vloží do hry, není rozhodující 

Při uzavírání sázek použít Sazka kartu. 

V případě výhry v soutěži sdělit vyhlašovateli bankovní účet pro vyplacení výhry. Jiný 

způsob výplaty výhry, než převodem na bankovní účet není možný. 

2.5. Do slosování soutěže budou zařazena čísla Sazka karet členů Sazka Klubu, kteří splnili 

všechny shora popsané podmínky účasti v soutěži. Při slosování, které proběhne 31. 5. 

2017 bude vylosován jeden výherce 1 000 000 Kč (jednoho milionu korun českých).  

2.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a obsluhy terminálů na 

prodejních místech vyhlašovatele. 

3. Průběh soutěže 

3.1. Registraci do Sazka Klubu může sázející provést na prodejních místech s terminály 

vyhlašovatele, nebo na internetových stránkách www.sazka.cz/sazka-klub po obdržení 

Sazka karty. Registrací se stává Sazka karta aktivní a člen Sazka Klubu s ní může začít 

využívat veškerých výhod.  V Sazka Klubu je registrovaný sázející evidován pod 10 

místním čárovým kódem Sazka karty.  
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3.2. Dne 31. 5. 2017 budou vybrána všechna jedinečná čísla Sazka karet členů Sazka Klubu, 

kteří splnili podmínky účasti v této soutěži. Následně budou vybraná čísla Sazka karet 

slosována v certifikovaném losovacím zařízení a bude vylosováno výherní číslo Sazka 

karty. Losování probíhá za přítomnosti notáře. Člen Sazka Klubu, jehož číslo Sazka karty 

se shoduje s vylosovaným číslem Sazka karty, získá výhru ve výši 1 176 471 Kč. V 

souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) zákona č..586/1990 Sb., o daních z příjmů 

v platném znění bude výhra zákazníkovi zdaněna zvláštní sazbou daně z příjmů ve výši 

15 %, tj. 176 471 Kč. Tato daň bude odvedena a zaplacena vyhlašovatelem. Výherci tak 

bude vyplacena výhra ve výši 1 000 000 Kč po zdanění. 

3.3. Výherní číslo Sazka karty bude 1. 6. 2017 zveřejněno na stránkách www.sazka.cz/sazka-

klub. 

3.4. Pokud nebude podmínky účasti v soutěži splňovat alespoň 1000 členů Sazka Klubu, 

vyhrazuje si vyhlašovatel právo soutěž zrušit. 

4. Výhry v soutěži 

4.1. Vylosovaný člen Sazka Klubu získá jeden milion korun českých. Jednou z podmínek 

získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy nebo telefonního čísla. Jejich 

prostřednictvím bude člen Sazka Klubu nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení 

soutěže informován o výhře, způsobu jejího předání a dalším postupu. V případě, že se 

vyhlašovateli soutěže nepodaří člena Sazka Klubu ve výše uvedené lhůtě kontaktovat, 

jeho nárok na výhru zaniká. Po ověření totožnosti výherce dle dokladu totožnosti a Sazka 

karty v sídle vyhlašovatele na adrese K Žižkovu 851/4, Praha 9, výherce obdrží výhru 

bezhotovostním převodem na bankovní účet ve lhůtě deseti pracovních dnů od sdělení 

čísla bankovního účtu vyhlašovateli. Výherce při uplatnění nároku na výhru uvede číslo 

bankovního účtu, na který mu bude výhra vyplacena. Podmínkou vyplacení výhry je 

tuzemský účet vedený v českých korunách 

4.2. Pokud se nebudou údaje uvedené členem Sazka Klubu při registraci shodovat s údaji 

uvedenými v dokladu totožnosti, nebude výhra vyplacena. V takovém případě výhra 

propadá vyhlašovateli. 

4.3. Výherce bere na vědomí a souhlasí s tím, že při osobní návštěvě v sídle vyhlašovatele 

bude se symbolem hlavní výhry vyfotografován a poskytne rozhovor. Identita výherce, 

fotografie a rozhovor budou zveřejněny na stránkách www.sazka.cz/sazka-klub a 

v marketingových materiálech vyhlašovatele. Výherce uděluje v návaznosti na to 

vyhlašovateli ve smyslu § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, souhlas s pořízením zvukových a obrazových záznamů a podobizen 

pro reklamní a marketingové účely vyhlašovatele. Výherce souhlasí s rozmnožováním, 

šířením, užitím a zveřejňováním pořízených záznamů a podobizen daným způsobem pro 

shora uvedené účely.  

4.4. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel a Pravidel 

Sazka Klubu. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. 
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5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Účastí v soutěži vyjadřuje člen Sazka Klubu souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje 

se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy 

vyhlašovatele. 

5.2. Pro účel zajištění a organizace účasti člena Sazka Klubu v soutěži bude vyhlašovatel 

zpracovávat osobní údaje člena v rozsahu členem poskytnutých registračních údajů při 

registraci do Sazka Klubu. V případě, že člen s poskytnutím svých údajů za tímto účelem 

nesouhlasí, nelze realizovat jeho účast v soutěži. Zpracování osobních údajů za shora 

uvedeným účelem bude prováděno po dobu trvání soutěže a dále 1 rok (u výherce 5 let) 

po jejím skončení. Zpracování osobních údajů lze provádět až do vyjádření nesouhlasu 

ze strany člena, které nicméně bude mít za následek ukončení členovy účasti v soutěži. 

Nesouhlas je možno vyjádřit jeho zasláním na e-mailovou adresu info@sazka.cz. Pro 

zpracování osobních údajů využívá vyhlašovatel služeb dalších subjektů, zpracovatelů, 

jejichž seznam je k dispozici na webové stránce www.sazka.cz/ochrana-osobnich-udaju. 

Zpracování osobních údajů člena bude prováděno prostředky technických zařízení a 

způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě 

s využitím výpočetní techniky. 

5.3. Člen má jako subjekt zpracování osobních údajů veškerá práva přiznaná zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně osobních údajů“), a dalšími právními předpisy. Člen má především právo 

požádat vyhlašovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše 

uvedeným účelům (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). Vyhlašovatel je povinen 

členovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních 

údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, 

jimž byly osobní údaje zpřístupněny. 

5.4. Člen, který se domnívá, že vyhlašovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se 

zákonem, má podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů právo požádat vyhlašovatele 

o vysvětlení. Dále může člen vyhlašovatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. 

k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy 

se člen domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména 

tehdy, pokud vyhlašovatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo 

člen s vyjádřením vyhlašovatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, 

Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace týkající se zpracování osobních 

údajů jsou obsaženy v dokumentu Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů 

členů, aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na webových stránkách 

www.sazka.cz/ochrana-osobnich-udaju.  

5.5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení 

soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli člena Sazka Klubu ze 

soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel 

soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního 

řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle 

posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair 

play, nebo jiného závadného chování ze strany člena Sazka Klubu jako je např. 

manipulace s výsledky pořadí nebo způsoby získávání bodů nebo jiné jednání ovlivňující 
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nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel 

oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-

li např. vyhlašovatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je 

oprávněn rozhodnout o vyloučení člena Sazka Klubu ze soutěže i po jejím skončení.  

5.6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny členy Sazka Klubu. Aktuální, úplné a 

závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese: www.sazka.cz/sazka-

klub.  

 

Datum: 5. 5. 2017 
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