
PRAVIDLA SOUTĚŽE „KOLO ŠTĚSTÍ“ 
 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Kolo štěstí“ (dále jen „soutěž“): 
 
I. 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“). 

 
II. Místo a doba trvání soutěže 

1. Soutěž je určená pro stávající a všechny nové členy Sazka Klubu, kteří se jimi stanou v době konání soutěže, 
tj. naplní podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. III. těchto pravidel (dále jen „soutěžící“). 

2. Účastí v soutěži potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže. 
3. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.  
4. Soutěž probíhá na prodejních místech s terminálem SAZKA, a to od pondělí 29.03.2021 00:00:00 hodin do 

neděle 02.05.2021 23:59:59 hodin (dále jen „doba trvání soutěže“).  
 

III. Podmínky účasti v soutěži jsou:  
1. Být plně registrovaným členem v Sazka Klubu, včetně autorizace telefonního čísla nebo emailu uvedeného  

v registračním formuláři, a zároveň být držitelem Sazka karty. 
2. Do soutěže budou zařazena čísla Sazka karet soutěžících, kteří splnili shora popsané podmínky účasti  

v soutěži. Každá Sazka karta může být zařazena do soutěže maximálně jednou za kalendářní den. Soutěžící 
se účastní soutěže na webu www.sazka.cz/sazka-klub, a to způsobem popsaným v čl. IV., V. a VI. těchto 
pravidel.  

3. Dále je potřeba splnit následující podmínku:  
Načíst Sazka kartu nebo se identifikovat telefonním číslem, pod nímž je člen registrován v Sazka Klubu, a 
to na prodejním místě s terminálem SAZKA v době trvání soutěže, tj. nejpozději do 01.05.2021 včetně.   

4. V případě, že soutěžící při načtení SAZKA karty zároveň splnil podmínky pro udělení bonusového kola, je 
mu uděleno pouze toto bonusové kolo a nevzniká nárok na soutěž Kolo štěstí. 

5. V případě, že existuje důvodné podezření na zneužití, či manipulaci se Sazka kartou, či obcházení pravidel 
soutěže, je vyhlašovatel oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěže Kolo štěstí, či mu zablokovat jeho Sazka 
kartu.  

 
IV. Průběh soutěže: 

1. Soutěžící načte Sazka kartu nebo se identifikuje telefonním číslem, pod nímž je registrován v Sazka klubu,  
a to na prodejním místě s terminálem SAZKA. V případě identifikace prostřednictvím registrovaného 
telefonním čísla se obsluha prodejního místa soutěžícího doptá na jeho jméno a příjmení, v případě shody 
s údaji uvedenými při registraci do Sazka klubu obsluha pokračuje ve splnění požadavku zákazníka. 
Soutěžícímu je následující den po načtení Sazka karty v jeho uživatelské účtu na www.sazka.cz/sazka-klub 
přiřazen nárok na zatočení Kolem štěstí v záložce Kolo štěstí a bonusy, kde jej může aktivovat. Soutěžícímu 
je zároveň následující den po načtení Sazka karty doručena na jeho registrované telefonní číslo SMS zpráva, 
nebo na registrovanou emailovou adresu email s odkazem na webovou aplikaci www.sazka.cz/sazka-klub. 
Odkaz je aktivní po dobu 7 dní. 

2. Soutěžící po vstupu do uživatelského účtu (www.sazka.cz/sazka-klub) v sekci Kolo štěstí a bonusy stiskne 
tlačítko „Zatočit kolem“, tím je Kolo štěstí aktivováno. 

3. Po dotočení Kola štěstí se soutěžícímu zobrazí okno s výsledkem soutěže, resp. zatočení. Výherce si může 
odměnu vyzvednout na prodejních místech s terminálem SAZKA pouze po předložení jeho Sazka karty, 
která nesmí být blokovaná, a to nejpozději do data, které je uvedeno v uživatelském účtu, tj. 6 dní od dne 
následujícího po dni, kdy mu byla odměna zobrazena prostřednictvím okna s výsledkem soutěže. 

 
V. Odměny v soutěži: 

1. Odměny v soutěži jsou následující: 
a) Finanční: 

10,-Kč 
20,- Kč 
60,- Kč 
220,- Kč 
400,- Kč 
1 000,- Kč 

b) Nefinanční: 
Účast ve druhém kole soutěže „losování o 100 000,- Kč“ (viz čl. VI těchto pravidel). 
 
 

2. Odměny v soutěži jsou určovány náhodně prostřednictvím generátoru náhodných čísel. 
3. O tom, zda a co soutěžící vyhrál, se dozví ihned po vyhodnocení soutěže (dotočení Kola štěstí) 

prostřednictvím okna s výsledkem soutěže.  

http://www.sazka.cz/sazka-klub
http://www.sazka.cz/sazka-klub
http://www.sazka.cz/sazka-klub


4. Podmínkou získání odměny je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel a Pravidel Sazka Klubu. 
5. Odměny nejsou právně vymahatelné. 
6. Pokud byl nárok na odměnu soutěžícímu v uživatelském účtu přidělen neoprávněně, či v jiné výši, vyhrazuje 

si vyhlašovatel právo takový nárok, či jeho část odebrat. 
7. Pravděpodobnost odměn na Kole štěstí: 

 

Pravděpodobnost odměn na Kole štěstí 

odměna 
počet odměn na 28 000 

zatočení 

10 Kč 2 800 

20 Kč 2 800 

60 Kč 140 

220 Kč 20 

400 Kč 8 

1 000 Kč 1 

losování 22 231 

 
VI. Druhé kolo soutěže 

1. V případě, že se soutěžícímu zobrazí v aplikaci na Kole štěstí jiné než výherního políčko, tj. nevýherního 
políčko (nazvané na Kole štěstí jako „losování o 100 000 Kč“), vstupuje soutěžící automaticky do druhého kola 
soutěže, o této informaci bude soutěžící informován prostřednictvím okna s výsledkem soutěže.  

2. Druhé kolo soutěže probíhá každý kalendářní měsíc. 
3. Slosování druhého kola soutěže probíhá každý kalendářní měsíc, a to v prvních 20 dnech každého 

následujícího měsíce. 
4. Nevýherní pořadí se soutěžícímu do druhého kola soutěže sčítají, tj. kolikrát se v době trvání soutěže 

soutěžícímu na Kole štěstí zobrazí políčko „losování o 100 000 Kč“, tolikrát se jeho číslo Sazka karty zúčastní 
slosování ve druhém kole soutěže. 

5. Z druhého kola soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu k vyhlašovateli. 
6. Odměnou ve druhém kole soutěže je 1 x 100.000 Kč. Spolu s jedním výhercem bude zároveň vylosováno 

celkem pět náhradníků (resp. náhradních čísel Sazka karet). 
7. Odměny ze soutěže mohou být předmětem srážkové daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. V tom případě odvedení daně zajistí vyhlašovatel. 
8. V den slosování druhého kola soutěže budou vybrána všechna 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. Spolu s jedním výhercem bude zároveň 
vylosováno celkem pět náhradníků (resp. náhradních čísel Sazka karet).  

9. Výherce bude prostřednictvím jeho registrované emailové adresy nebo registrovaného telefonního čísla, 
nejpozději do 5 pracovních dnů po slosování, informován o výhře, způsobu jejího předání a dalším postupu. 

10. Podmínkou získání odměny v druhém kole soutěže je, že výherce umožní vyhlašovateli pořídit fotografii jeho 
osoby spolu s odměnou za účelem marketingové a PR propagace vyhlašovatele. Vyhlašovatel bude oprávněn 
použít fotografii výherce spolu s uvedením jeho křestního jména a kraje, ve kterém bydlí. Pokud vylosovaný 
výherce odmítne pořízení fotografie a její použití ve výše uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, ztrácí 
nárok na odměnu ve prospěch náhradníka v pořadí dle podmínek čl. VI odst. 11 níže. Podrobnosti o použití 
fotografie jsou uvedeny v čl. VII níže. 

11. V případě, že se vyhlašovateli soutěže nepodaří člena Sazka Klubu ve lhůtě uvedené v čl. VIII., odst. 5 těchto 
pravidel kontaktovat nebo odmítne pořízení fotografie podle čl. VI., odst. 10 těchto pravidel, jeho nárok na 
odměnu zaniká. Následně bude kontaktován soutěžící, jehož náhradní výherní číslo Sazka karty bylo 
vylosováno jako první v pořadí. V případě, že se ani tohoto soutěžícího nepodaří kontaktovat nebo odmítne 
pořízení fotografie dle čl. VI., odst. 10 těchto pravidel, bude takto postupováno až do kontaktování soutěžícího, 
jehož náhradní výherní číslo Sazka karty bylo vylosováno jako páté v pořadí. Pokud se vyhlašovateli výše 
uvedeným způsobem nepodaří kontaktovat ani posledního náhradníka nebo i pátý náhradník v pořadí odmítne 
pořízení fotografie dle čl. VI., odst. 10, odměna propadne ve prospěch vyhlašovatele. 

12. O předání věcné odměny bude sepsán protokol. 
13. Pokud se nebudou údaje uvedené členem Sazka Klubu při registraci do Sazka klubu shodovat s údaji, 

uvedenými v dokladu totožnosti, nebude věcná odměna předána. V takovém případě bude kontaktován 
náhradník dle postupu v čl. VI., odst. 11 těchto pravidel. 

14. Podmínkou získání věcné odměny je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel a Pravidel Sazka Klubu. 
Tato soutěž má povahu hry a odměny tudíž nejsou právně vymahatelné. 

 
VII. Informace ke zpracování osobních údajů 

1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího v rozsahu tak, jak jsou 
soutěžící registrováni do Sazka Klubu (tj. jméno, příjmení, email nebo telefonní číslo, číslo Sazka karty), a to 
za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování s informacemi o průběhu soutěže, o výhře či 
statusu náhradníka, předání odměny či případného vyřízení stížností apod., a u výherce druhého kola také 



jeho fotografie spolu s jeho křestním jménem a krajem, ve kterém bydlí, za účelem marketingové a PR 
prezentace vyhlašovatele. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 
soutěžící (tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou za účelem administrace 
soutěže zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení, za marketingovým a PR účelem 
pak po dobu nejdéle 12 měsíců od pořízení fotografického záznamu. 

2. Na fotografii s výhercem bude užita a šířena podobizna výherce spolu s jeho křestním jménem, názvem kraje, 
ve kterém bydlí, a výši odměny, kterou v soutěži vyhrál. Fotografie bude vyhlašovatelem použita na webových 
stránkách vyhlašovatele či Sazka Klubu, v newsletterech vyhlašovatele, na sociálních sítích (např. Facebook, 
Instagram, YouTube) či v magazínu vyhlašovatele, a to jak bylo již výše uvedeno, nejdéle po dobu 12 měsíců 
od pořízení fotografie. 

3. Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici zpracovatele 
osobních údajů, která by pro soutěž zajišťovala administrativní a technickou podporu. 

4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na webu 
osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí další informace ke 
zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na 
ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz 
osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost). 
 

VIII. Závěrečná ustanovení  
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat  

a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele a bere na vědomí informace  
o zpracování osobních údajů.  

2. Na odměny v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je 
vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě 
dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí 
věty. Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. 
Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za případné kvalitativní či funkční vady odměny. 

3. Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži. 
4. 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 soutěžícího z 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 soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující 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 odměnu v rozporu 
s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení. 
Provozovatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (bez 
ohledu na to, zda k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či technické závady) ani za jakékoli technické 
problémy či závady vzniklé v průběhu soutěže. 

5. Sazka zkouší kontaktovat každého výherce po dobu 5 kalendářních dní. Pokud se s výhercem v této době 
nezkontaktuje, bude Sazka kontaktovat dalšího vylosovaného soutěžícího v pořadí dle čl. VI., odstavce 8 a 
dle čl. VI., odstavce 11 těchto pravidel. 

6. Rozhodujícím pro určení aktuálních pravidel je okamžik zatočení Kola štěstí. 
 

   
V Praze dne 25. 03. 2021 


