
Herní plán okamžité loterie „Perfektní dárek“
1. Úvodní ustanovení
1.1 Perfektní dárek je okamžitá loterie (dále jen „Okamžitá loterie“) provozovaná v 

souladu s § 2 písmeno d) zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o loteriích“) společností 
TIPSPORT a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 673, 
IČ: 18600824 (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Tento herní plán Okamžité loterie byl schválen Ministerstvem financí České 
republiky č.j. MF-21294/2016/34-2 ze dne 23. 6. 2016 a nabývá platnosti dne 
29. 6. 2016. Tento herní plán je závazný pro Účastníka Okamžité loterie (dále 
jen „Sázející“) i pro Provozovatele a pro všechny právní vztahy spojené s účastí v 
Okamžité loterii.

1.3 Dokladem o účasti ve hře Okamžité loterie je los. Před zahájením prodeje jsou 
identifikační údaje o losech zavedeny do centrální databáze Provozovatele. 

1.4 Prodej losů účastníkům Okamžité loterie se uskutečňuje prostřednictvím 
prodejních míst (dále jen „Prodejní místo“). Prodejními místy jsou pobočky 
Provozovatele a prodejci, fyzické či právnické osoby, které pro Provozovatele 
obstarávají prodej losů.

1.5 Sázející může být pouze fyzická osoba plně svéprávná k právním jednáním, která 
dovršila 18 let věku a která uhradila Provozovateli vklad do Okamžité loterie. K 
tomuto účelu je pracovník Prodejního místa oprávněn požadovat předložení 
průkazu totožnosti Sázejícího a v případě odmítnutí předložení průkazu může 
být účast v Okamžité loterii Sázejícímu odmítnuta. Uhrazením vkladu se Sázející 
zavazuje k dodržování ustanovení tohoto herního plánu a vyjadřuje s ním 
souhlas

1.6 Sázející po uhrazení vkladu převezme los. Ihned po převzetí má povinnost 
zkontrolovat, zda nejsou porušeny stírací vrstvy na některém z Herních a/nebo 
Kontrolních polí. V případě jakéhokoliv porušení má Sázející nárok na výměnu 
takového losu za los nový. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2.  Vklad, herní jistina, rozdělení výher a způsob hry Okamžité loterie
2.1 Cena losu Okamžité loterie je 125 Kč (slovy: sto dvacet pět Kč). Celkem je vydána 

emise 2 000 000 kusů (slovy: dva miliony kusů) losů Okamžité loterie. Herní jistina 
činí 250 000 000 Kč (slovy: dvě sta padesát miliónů Kč). Výherní jistina (částka 
určená na výhry) činí 60 % (slovy: šedesát %) herní jistiny, tedy 150 000 000 Kč 
(slovy: jedno sto padesát miliónů Kč) a celkový počet výherních losů je 723 253 
kusů (slovy: sedm set dvacet tři tisíc dvě stě padesát tři kusů).

2.2 Losy Okamžité loterie jsou v prodeji výhradně v dárkovém balíčku, který 
obsahuje 4 kusy (slovy: čtyři kusy) losů okamžité loterie. Cena tohoto balíčku je 
500 Kč (slovy: pět set Kč) a je vydáno celkem 500 000 ks (slovy: pět set tisíc kusů) 
balíčků losů okamžité loterie.

2.3 Následující tabulka určuje počet výherních losů a výši výher Okamžité loterie. 

Výherní kategorie Počet výherních losů Celkem v kategorii

10 000 000 Kč 1 10 000 000 Kč

500 000 Kč 2 1 000 000 Kč

10 000 Kč 200 2 000 000 Kč

5 000 Kč 800 4 000 000 Kč

1 000 Kč 10 000 10 000 000 Kč

500 Kč 31 000 15 500 000 Kč

200 Kč 106 250 21 250 000 Kč

150 Kč 575 000 86 250 000 Kč

Celkem výherních losů: 723 253

Výherní jistina celkem: 150 000 000 Kč

  Celková pravděpodobnost výherního losu činí 1 : 2,77
2.4 Los Okamžité loterie obsahuje jedno Herní pole a jedno Kontrolní pole kryté 

neprůhlednou stírací vrstvou. Kontrolní pole označené nápisem „Nestírat! Jinak 
neplatné“ nesmí Sázející setřít ani porušit. 

  V Herním poli setře Sázející 2 (slovy: dvě) VÝHERNÍ ČÍSLA a 10 (slovy: deset) 
VAŠICH ČÍSEL. Každé VAŠE ČÍSLO, které se shoduje s některým VÝHERNÍM 
ČÍSLEM, vyhrává výhru ve výši finanční částky uvedené pod příslušným VAŠÍM 
ČÍSLEM. 

2.5 Herní čísla a herní symboly jsou v Herním poli znázorněny v číselné nebo 
grafické podobě a zároveň jsou označeny i svým slovním názvem. Finanční 
částky vyjádřeny jak ve své podobě číselné, tak slovním názvem.

2.6 V Herním poli mohou být vytištěny i další identifikační a kontrolní prvky, jako jsou 
např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním či herním symbolem 
ani výherní částkou a slouží pouze pro účely kontroly platnosti losu a ověření 
výše výhry pracovníky Prodejního místa či Provozovatele.

3. Nárok na výhru a výplata výher
3.1 Sázejícímu vzniká nárok na výhru, pokud předloží originál platného výherního 

losu, na kterém ještě výhra nebyla vyplacena a na kterém zároveň není setřena 
nebo jinak porušena stírací vrstva Kontrolního pole, a to ani částečně. 

3.2 Nárok na výplatu výhry uplatňuje Sázející předložením originálu platného 
výherního losu dle odst. 3.1 tohoto herního plánu pracovníkovi Prodejního 
místa. Pracovník Prodejního místa provede kontrolu platnosti losu a výše výhry 
pomocí prvků umístěných v Herním a Kontrolním poli, jehož ochrannou vrstvu 
je pracovník pro účely kontroly oprávněn setřít. Rozhodující skutečností pro 
posouzení, zda je los výherní a jaká je výše výhry, je záznam identifikačních údajů 
losu v centrálním systému Provozovatele.

3.3 Nárok na výplatu výhry je možné uplatnit nejpozději do 1 měsíce po skončení 
platnosti emise Okamžité loterie, tedy nejpozději do 2. 3. 2021. Výhry 
neuplatněné v tomto termínu propadají ve prospěch Okamžité loterie.

3.4 Výhry do 1 000 (slovy: tisíc) Kč včetně vyplácí kterékoliv Prodejní místo. Výhry 
od 1 001 (slovy: tisíc jedna) Kč do 10 000 (slovy: deset tisíc) Kč včetně je možné 
uplatnit u kteréhokoliv Prodejního místa pouze po předchozí domluvě. Výhry 
od 10 001 (slovy: deset tisíc jedna) Kč do 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) 
Kč včetně vyplácejí pouze vybraná Prodejní místa určená k výplatě vysokých 
výher a budou vypláceny na základě rozhodnutí Provozovatele v hotovosti nebo 
bezhotovostně. Výhry nad 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) Kč se vyplácejí 
pouze v sídle Provozovatele.

3.5 Při uplatnění nároku na výhru nad 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) Kč je 
Sázející povinen dohodnout si termín uplatnění nároku na výhru předem, a to 
na infolince Provozovatele. Sázející bere na vědomí, že pro výplatu takové výhry 
je kromě podmínek stanovených v bodu 3.1 tohoto herního plánu povinen 
též předložit svůj platný doklad totožnosti a potvrdit svým podpisem výplatu 
výhry na formuláři pro tento účel vyplněném Provozovatelem. Výplata výher 
v hotovosti je možná pouze do výše, která je v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy o hotovostních transakcích.   

3.6 Nevyplatí-li Provozovatel výhru bezprostředně, je povinen ji vyplatit nejpozději 
do 60 (slovy: šedesáti) dnů po uplatnění nároku.

4. Reklamace 
4.1 Sázející může svůj nárok na výhru reklamovat, a to pouze ve lhůtě pro uplatnění 

výhry, tedy nejpozději do 2. 3. 2021. Na reklamace podané po této lhůtě nebude 
brán zřetel.

4.2 Reklamaci výhry je možné uplatnit na Prodejním místě. Sázející při reklamaci 
výhry sepíše s pracovníkem Prodejního místa reklamační formulář a zároveň 
odevzdá originál losu nebo jen jedné jeho části, na níž mělo být dle tvrzení 
sázejícího dosaženo výhry a jehož se reklamace výhry týká; Sázející obdrží jedno 
vyhotovení reklamačního formuláře.

4.3 Provozovatel řádně uplatněnou reklamaci prošetří a do 30 (slovy: třiceti) dnů 
sdělí Sázejícímu výsledek. V případě, že reklamace výhry bude odůvodněna jako 
oprávněná, vyplatí Provozovatel Sázejícímu výhru.

4.4 Pro posuzování nároku na výhru je vždy rozhodující záznam o losu v centrální 
databázi Provozovatele a splnění podmínek tohoto herního plánu. Nárok na 
výhru nevzniká, pokud Provozovatel zjistí, že (i) sázka nebyla platně uzavřena, 
zejména v případě, že los Okamžité loterie nebyl předán řádným způsobem do 
prodeje (byl odcizen, poškozen, neoprávněně upravován apod.), (ii) s losem bylo 
neoprávněně manipulováno, anebo (iii) výhra na losu byla již proplacena. 

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Prodej losů Okamžité loterie bude zahájen ihned po splnění všech zákonných 

podmínek, nejdříve však 15. 10. 2016 a bude ukončen 31. 1. 2021. Nárok na 
výhru je nutné uplatnit nejpozději do 2. 3. 2021.          

5.2 Jakákoliv manipulace s losem, resp. z některou jeho částí, pozměňování či 
padělání, které je v rozporu s tímto herním plánem, činí takový los, resp. 
některou z jeho částí, závadným a při předložení takového losu nebo jeho části 
zaniká Sázejícímu nárok na výplatu výhry či vrácení vkladu. Sázející bere na 
vědomí, že padělání či pozměňování losu nebo jen některé jeho částí za účelem 
podvodného získání výhry může být trestným činem dle platných právních 
norem.

5.3 Provozovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích o Sázejících a jejich 
účasti ve hře, s výjimkou případů stanovených zákonem a případů, kdy Sázející 
se zveřejněním svých údajů vysloví písemný souhlas.

5.4 Provozovatel se zavazuje s osobními údaji Sázejícího, které Sázející sdělil 
dobrovolně v souvislosti s činností při provozování loterie (např. pro účely 
reklamace či výplaty výhry), manipulovat v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů 
ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Provozovatel může na základě povolení Ministerstva financí České republiky 
vydávat změny a doplňky tohoto herního plánu.


