Herní plán okamžité loterie VELKÁ ČERNÁ PERLA 140 – 4. emise
§1
1. SAZKA a.s., organizuje okamžitou loterii VELKÁ ČERNÁ PERLA 140 - 4. emise na základě povolení
Ministerstva financí České republiky č.j. MF-34495/2016/34-2 ze dne 4. 11. 2016, ve znění pozdějších
rozhodnutí. SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu č.p. 851, PSČ 190 93, byla dne
28. listopadu 2001 zapsaná 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“), zabezpečuje provozování okamžitých loterií prostřednictvím všech smluvně
zavázaných právnických a fyzických osob (dále jen „Prodejci“).
2. SAZKA dodržuje standardy zodpovědného hraní. Na internetových stránkách SAZKA www.sazka.cz
jsou uvedeny odkazy na zodpovědné hraní.
§2
Terminologie Herního plánu okamžité loterie
Provozovatel
Prodejce
Prodejní místo
Sázející
Herní plán
Okamžitá loterie
Los

Cena Losu
Hrací pole
Validační symboly

Validace
On-line prodejní
zařízení (Terminál)
Herní jistina
Výherní jistina
Struktura výher
Předmět výhry
Výherce

SAZKA a.s., které Ministerstvo financí České republiky vydalo povolení k provozování.
právnická nebo fyzická osoba, která na základě smluvního vztahu s Provozovatelem
vykonává činnosti související se zajištěním provozu okamžité loterie. Prodejcem může být
také Provozovatel.
místo, kde si mohou Sázející koupit Los.
fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s Herním plánem uhradí Cenu
losu Provozovateli prostřednictvím Prodejce předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně.
soubor pravidel, která stanovují podmínky pro provozování okamžité loterie. Herní plán je
závazný pro Provozovatele, Sázející i pro Prodejce.
loterie, ve které se Sázející dovídá o případné výhře bezprostředně po setření Hracího pole.
specifický doklad o účasti v okamžité loterii, kterou pořádá Provozovatel, a to podle
předem stanovených pravidel popsaných v Herním plánu.
Sázející kupuje Los, který má pod neprůhlednou stírací vrstvou vytištěny výherní
a Validační symboly. Los je dokladem o zaplacení vkladu a jediným dokladem pro
uplatňování nároku na výhru. Losy jsou registrovány v databázi centrálního systému
Provozovatele. Prodejce předá Los Sázejícímu až po uhrazení Ceny losu.
částka, kterou Sázející uhradí Prodejci nejpozději v okamžiku koupě Losu. Cena Losu je
jednotná pro všechny Losy této okamžité loterie.
vymezená část Losu, která je až do doby zakoupení krytá neprůhlednou stírací vrstvou. Po
koupi Losu Sázející setře neprůhlednou stírací vrstvu a podle pravidel popsaných v Herním
plánu okamžitě zjistí, zda je Los výherní či nevýherní.
dvě sady čísel v rámečcích a nahodile rozmístěná písmena, která se nacházejí na Hracím poli
vedle výherních symbolů a nejsou herními symboly ani výherní částkou. Validační symboly
slouží ke kontrole Losu, zda je výherní či nevýherní.
ověření Losu, zda je výherní či nevýherní prostřednictvím Validačních symbolů.
prodejní zařízení umístěné Provozovatelem v Prodejních místech, které je on-line
propojeno s centrálním systémem Provozovatele.
násobek celkového počtu Losů a Ceny Losu.
úhrnná částka určená na výplatu Výher okamžité loterie, která se rozdělí Výhercům podle
pravidel popsaných v Herním plánu.
předem určuje rozdělení výher (počet a výši) v rámci Výherní jistiny.
mohou být peníze, výjimečně i věci movité.
sázející, předkládající k proplacení platný Los obsahující výhru.
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§3
Organizace okamžité loterie
1. Tento Herní plán upravuje podmínky účasti v okamžité loterii VELKÁ ČERNÁ PERLA 140 – 4. emise
provozované Provozovatelem. Losy jsou prodávány prostřednictvím Prodejců.
2. Před distribucí Losů Prodejcům a zahájením prodeje jednotlivými Prodejci jsou identifikační údaje o všech
Losech okamžité loterie zavedeny do databáze centrálního systému Provozovatele.
§4
Závaznost Herního plánu
1. Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele, Prodejce i pro Sázející. Sázející se stává
účastníkem loterie v okamžiku, kdy na základě uhrazení Ceny Losu obdrží Los, tím uznává ustanovení
Herního plánu za závazná.
2. Prodejci jsou povinni Sázejícím umožnit seznámit se s obsahem Herního plánu. Platí to i o případných
změnách a doplňcích Herního plánu.
§5
Herní tajemství
1. Provozovatel a Prodejci jsou povinni zachovávat herní tajemství. Za herní tajemství se považují takové údaje
a okolnosti související s prodejem Losů a výplatou výher, u nichž je žádoucí, aby v zájmu Provozovatele
nebo Sázejících zůstaly utajeny (tj. jména a bydliště Sázejících, počet zakoupených Losů, výše výher
docílených jednotlivými Sázejícími apod.).
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje jen na ty případy, kdy k tomu Sázející udělí výslovný
souhlas anebo mají-li být skutečnosti, jež jsou předmětem povinnosti mlčenlivosti, sděleny příslušným
orgánům v občanském soudním řízení, orgánům činným v trestním řízení a správcům daně pro účely
daňového řízení. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle
zákona o provádění mezinárodních sankcí.
§6
Způsobilost ke koupi Losu
1. Sázejícím může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, která v souladu s Herním plánem uhradí
Cenu Losu Prodejci předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně.
2. Vzájemné vztahy mezi Sázejícími, kteří kupují Losy společně, Herní plán neupravuje a Provozovatel za tyto
vztahy neodpovídá a nejsou pro něj právně závazné.
§7
Neporušenost Losů
1. Sázející je povinen se při převzetí Losu okamžité loterie od Prodejce přesvědčit, že není porušena stírací
vrstva Hracího pole, a to ani částečně. V případě, že Sázející při převzetí Losu od Prodejce zjistí, že je
porušena stírací vrstva Hracího pole, má nárok na výměnu Losu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
2. Jakékoli manipulace s Losy prováděné Sázejícím, které jsou v rozporu s ustanoveními Herního plánu, činí
Los závadným a mají vliv na případné nevyplacení výhry. Pokud tyto manipulace směřují k neoprávněnému
vylákání výhry, mají závažné důsledky a Sázející se vystavuje možnosti trestního postihu.
§8
Hodnocení Losů
Rozhodující skutečností pro zjištění, zda je Los výherní, je záznam identifikačních údajů Losu okamžité loterie
v databázi centrálního systému Provozovatele.
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§9
Výherní struktura
1. Celkem je vydána emise 2 000 000 kusů Losů okamžité loterie. Cena Losu okamžité loterie činí 100 Kč.
Herní jistina činí 200 000 000 Kč. Částka určená na výhry (Výherní jistina) činí 65 % z Herní jistiny,
tj. 130 000 000 Kč při celkovém počtu 563 015 výherních Losů.
2. Na Losu okamžité loterie je možné hrát o výhry v 10 pořadích. Na jednom Losu je možné vyhrát od 1 do 15
souběžných výher. Struktura, počet, hodnota výher v okamžité loterii je následující:
výše výhry
5 000 000
100 000
10 000
6 000
1 500
900
600
300
200
100

počet výherních losů

*
*
*

*

Celkem
* možný souběh výher

celkem v Kč

1
14
100
500
2 400
20 000
40 000
60 000
120 000
320 000

5 000 000
1 400 000
1 000 000
3 000 000
3 600 000
18 000 000
24 000 000
18 000 000
24 000 000
32 000 000

563 015

130 000 000

3. Pravděpodobnost získání výherního Losu je 1 : 3,55.
§ 10
Herní systém
1. Los obsahuje dvě Hrací pole krytá neprůhlednou stírací vrstvou, která jsou označena jako Hra 1 a Hra 2.
Hra 1 - horní část Hracího pole je označena jako Výherní čísla a dolní část jako Vaše čísla. Po setření stírací
vrstvy Hracího pole se v části nazvané Výherní čísla objeví 5 výherních čísel a v části nazvané Vaše čísla
se objeví herní symboly, které představují čísla nebo symbol černé perly . Pod herními symboly jsou
uvedeny částky. Pokud se kterékoli číslo uvedené v části pole nazvané Vaše čísla shoduje s některým
výherním číslem, Sázející vyhrává částku uvedenou pod tímto číslem. Pokud Sázející najde pod stírací
vrstvou symbol černé perly , vyhrává trojnásobek částky uvedené pod ní.
Hra 2 - po setření stírací vrstvy Hracího pole se objeví 5 herních symbolů s částkou. Pokud Sázející nalezne
symbol mušle , vyhrává částku uvedenou pod ní.
2. V Hracích polích jsou kromě herních symbolů vytištěny v rámečcích dvě sady čísel, nahodile rozmístěna písmena
a popisky, které slouží ke kontrole Losu, zda je výherní či nevýherní. Tyto Validační symboly a popisky nejsou
herními symboly ani výherní částkou a nemají vliv na uplatnění výhry.
§ 11
Uplatnění a výplata výhry
1. Prodej Losů bude ukončen 30. 6. 2018. Výhry, které nebudou uplatněny do 31. 8. 2018, propadají ve
prospěch loterie. Nevyplatí-li Provozovatel výhru bezprostředně, je povinen vyplatit ji nejpozději do 60 dnů
od uplatnění nároku na výhru.
2. Svůj nárok na výhru Sázející uplatňuje předložením platného a nepoškozeného Losu ke kontrole (Validaci)
Prodejci. Prodejce na žádost Sázejícího ověřuje prostřednictvím Terminálu a v případě, že v daném
Prodejním místě není umístěn Terminál prostřednictvím Validačních symbolů, zda je Los výherní.
Rozhodující skutečností pro zjištění, zda je Los výherní, je záznam identifikačních údajů Losu v databázi
centrálního systému Provozovatele. Výhra může být Sázejícímu vyplacena pouze na základě předložení
originálního Losu. Los je jediným platným dokladem, na základě kterého je možné získat výhru. Při výplatě
výhry Prodejce odebere sázejícímu výherní Los a vyplatí výhru.
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3. V případě zničení nebo poškození Losu, které brání ověření výhry, nemůže být výhra vyplacena. Nárok na
výhru nelze uplatňovat jiným způsobem, např. prostřednictvím kopie Losu (ani notářsky ověřené) apod., než
předložením originálního Losu. Tímto způsobem je zajišťována ochrana Sázejících, Prodejců
i Provozovatele.
4. Výplatu výher do 900 Kč včetně provádí všichni Prodejci. Výplata výher do částky 100 000 Kč včetně je
možná u kteréhokoli Prodejce pouze po dohodě Sázejícího s Prodejcem o možnosti výhru vyplatit nebo
v Prodejních místech určených pro výplatu vysokých výher nebo přímo v sídle Provozovatele. Výplata výhry
ve výši 5 000 000 Kč se uskutečňuje přímo v sídle Provozovatele.
5. Sázející bere na vědomí, že Provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození nebo
rodné číslo a místo jeho trvalého pobytu ve své evidenci po dobu pěti let od vyplacení výhry.
§ 12
Reklamace výher
1. V případě, že Validace nepotvrdí Sázejícímu nárok na výhru, může Sázející svůj nárok na výhru reklamovat.
Reklamaci výhry je možné uplatnit v kterémkoli Prodejním místě, kde je v provozu Terminál. Sázející při
uplatňování reklamace proti potvrzení odevzdá Prodejci Los. Reklamaci výhry může Sázející uplatnit pouze
do 31. 8. 2018, tj. ve shodné lhůtě pro uplatnění výhry. V případě, kdy je v rámci reklamačního řízení
zjištěno, že Los nebyl předán řádným způsobem do prodeje (byl odcizen, poškozen, neoprávněně upravován
apod.) nebo byla již výhra vyplacena, nevzniká Sázejícímu nárok na výhru. Provozovatel může podle
povahy případu rozhodnout o vrácení vkladu. Rozhodující skutečností pro zjištění řádného prodeje Losu je
záznam identifikačních údajů losu okamžité loterie v databázi centrálního systému Provozovatele.
2. Výsledek reklamačního řízení sdělí Provozovatel přímo reklamujícímu.
3. K reklamacím podaným jiným způsobem než stanoví Herní plán, nebude přihlíženo.
4. V případě, že dojde mezi SAZKA a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o hře,
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.
§ 13
Věrnostní program SAZKA KLUB
Věrnostní program SAZKA KLUB (dále jen „SAZKA KLUB“) je automatizovaný proces určený všem
zákazníkům Provozovatele, kteří se do něho zaregistrují. Registraci do SAZKA KLUBU může zákazník provést
v Prodejních místech, kde je v provozu Terminál nebo prostřednictvím internetových stránek Provozovatele.
Registrací do SAZKA KLUBU je jeho členům zřízeno Bodové konto SAZKA KLUBU, na které budou členům
přičítány body dle aktuálního ceníku SAZKA KLUBU a Peněžní konto SAZKA KLUBU, na které zákazník
může skládat peníze na předplatné nebo jej použít pro zasílání výher. Bližší informace o SAZKA KLUBU jsou
uvedeny ve Statutu věrnostního programu SAZKA KLUB, který je k dispozici ve všech Prodejních místech, kde
je v provozu Terminál a na internetové adrese www.sazkaklub.cz.
§ 14
Závěrečná ustanovení
1. SAZKA může se souhlasem Ministerstva financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto Herního
plánu.
2. Tento Herní plán nabývá platnosti dne 9. 1. 2017.
V Praze dne 4. 11. 2016

SAZKA a.s.
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