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I. OBECNÁ ČÁST

§ 1 - PŘEDMĚT HERNÍHO PLÁNU

(1) Tento herní plán (dále jen „HP“) upravuje právní vztah mezi 
Sázejícím a  Tipsportem, při účasti Sázejícího na Okamžitých 
loteriích provozovaných v souladu:

a) se zákonem č. 186/2016 Sb., o  hazardních hrách (dále jen 
„ZHH“) a  dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky,

b) s podmínkami stanovenými v povolení Ministerstva financí ČR 
(dále jen „MF“) pro provozování Okamžité loterie Tipsportem 
vydaného dle ZHH (dále jen „Povolení MF“).

(2) Tento HP sestává z  OBECNÉ ČÁSTI A  ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI 
a upravuje podmínky provozování a účasti na všech Okamžitých 
loteriích provozovaných Tipsportem na základě Povolení MF. 
Tato OBECNÁ ČÁST se týká obecných podmínek společných 
pro všechny emise Okamžitých loterií, ve ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI 
tohoto HP jsou pak v jednotlivých hlavách podrobně upravena 
pravidla hry každé jednotlivé emise Okamžité loterie, a to vždy 
v hlavě nazvané dle obchodního názvu dané emise Okamžité 
loterie, jež je rovněž uveden na každém Losu dané emise. 
V případě rozporu mezi OBECNOU ČÁSTÍ a ZVLÁŠTNÍ ČÁSTÍ 
jsou rozhodující ustanovení ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI tohoto HP.

(3) Tento HP je v  plném znění schválen Povolením MF a  je tak 
závazný pro Sázejícího i Tipsport.

(4) Sázejícím se zaručují rovné podmínky a rovná možnost výhry 
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) ZHH.

§ 2 - VÝKLAD DALŠÍCH POJMŮ

Výrazy používané v  tomto HP začínající velkým písmenem mají 
právě tento význam (pokud není výslovně uvedeno jinak):

(1) Herní jistina – je součin počtu vydaných Losů a prodejní ceny 
za jeden Los.

(2) Los – je dokladem o účasti Sázejícího ve hře Okamžité loterie 
pořádanou Tipsportem dle předem stanovených pravidel 
uvedených v  HP. Los na viditelném místě obsahuje pořadové 
číslo losu v rámci dané emise Okamžité loterie. Los zakoupený 
Sázejícím je současně dokladem o  zaplacení Sázky a  pouze 
jeho prostřednictvím lze uplatňovat nárok na Výhru. Před 
zahájením prodeje jsou identifikační údaje o Losech zavedeny 
do centrální databáze Tipsportu. Pracovník Prodejního místa 
předá Los Sázejícímu až po zaplacení ceny Losu.

(3) Okamžitá loterie – je hazardní hra, u níž je Výhra podmíněna 
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.

(4) Prodejní místo – místo, kde dochází k prodeji Losů Sázejícím. 
Prodejními místy jsou pobočky Tipsportu a prodejci, fyzické či 
právnické osoby, které jsou oprávněny obstarávat prodej Losů 
na základě smluvního vztahu s Tipsportem.

(5) Sázející  – účastník Okamžité loterie, jež v  souladu s  HP 
zaplatil Sázku, tedy zaplatil prodejní cenu uvedenou na Losu; 
Sázejícím může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku 
a splňuje rovněž další podmínky ZHH a tohoto HP pro účast na 
Okamžitých loteriích.

(6) Sázka – Sázejícím dobrovolně určené nevratné peněžité plnění, 
jehož návratnost se nezaručuje a  které bude porovnáváno 

s výsledkem jednotlivé Okamžité loterie.

(7) Tipsport  – provozovatel Okamžitých loterií upravených ZHH 
a tímto HP, jímž je společnost TIPSPORT a.s. se sídlem Beroun, 
Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ: 186 00 824, 
zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 673, jež je 
držitelem Povolení MF k provozování Okamžitých loterií.

(8) Výherce – Sázející, jenž má nárok na Výhru.

(9) Výherní kombinace  – představuje takový výsledek Okamžité 
loterie, na jehož základě vzniká Sázejícímu při splnění všech 
podmínek stanovených tímto HP, nárok na Výhru.

(10) Výhra  – představuje peněžité prostředky, popř. hmotné věci 
či služby, na které vzniká Sázejícímu nárok v případě dosažení 
Výherní kombinace při současném splnění všech dalších 
podmínek tohoto HP.

(11) Zájemce o  Okamžitou loterii  – fyzická osoba, ze které se 
zaplacením Sázky do Okamžité loterie stává Sázející.

(12) ZHH  – zákon č. 186/2016 Sb., o  hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů.

§ 3 - ÚČAST NA SÁZKÁCH

(1) Zájemce o  Okamžitou loterii je povinen se před zaplacením 
Sázky seznámit s  platným zněním HP včetně jeho zvláštní 
části týkající se konkrétní emise Okamžité loterie. Zaplacením 
Sázky uznává Sázející všechny podmínky své účasti na 
Okamžitých loteriích definované Tipsportem za závazné. 
Neznalost či subjektivní výklad podmínek nečiní uzavřenou 
sázku neplatnou.

(2) Pracovník Prodejního místa je oprávněn po Zájemci 
o  okamžitou loterii požadovat předložení průkazu totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) za účelem 
ověření, že dovršil 18 let věku, a v případě odmítnutí předložení 
průkazu totožnosti bude účast v  Okamžité loterii Zájemci 
o okamžitou loterii odmítnuta.

(3) Sázející po zaplacení Sázky převezme Los. Ihned po převzetí 
má povinnost zkontrolovat, zda nejsou porušeny stírací vrstvy 
na herním poli a/nebo na kontrolním poli Losu. V  případě, 
že Sázející při takové své kontrole zjistí porušení uvedených 
stíracích vrstev Losu, má nárok na výměnu takového vadného 
Losu za Los nový.

§ 4 - NÁROK NA VÝHRU, VÝPLATA VÝHER

(1) Los obsahuje herní pole a kontrolní pole kryté neprůhlednou 
stírací vrstvou. Kontrolní pole označené nápisem „Nestírat! 
Jinak neplatné“, popř. jiným obdobným sdělením, nesmí 
Sázející či jiná jím pověřená osoba setřít ani porušit, jinak tím 
učiní Los neplatnýma nevzniká z něj nárok na Výhru. Po setření 
herního pole, popř. herních polí na Losu zjistí Sázející, zda 
dosáhl Výhry, přičemž podmínky příslušné Výherní kombinace 
zakládající nárok Sázejícího na Výhru jsou vždy uvedeny ve 
zvláštní části HP konkrétní Okamžité loterie. Nárok na Výhru 
vzniká Sázejícímu zobrazením příslušné Výherní kombinace 
po setření herního pole či herních polí Losu.

(2) Herní čísla a symboly jsou v herním poli znázorněny v číselné 
nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny i svým slovním 
názvem či zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny číselně, tak 
i slovním názvem či zkratkou.

(3) V  herním poli mohou být vytištěny i  další identifikační 
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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 Tipsportu.

(4) Sázející uplatňuje nárok na Výhru, pokud předloží originál 
kompletního platného výherního Losu se všemi jeho částmi 
a  s  příslušnou Výherní kombinací, ze kterého ještě nebyla 
Výhra vyplacena a na kterém zároveň není setřena nebo jinak 
porušena stírací vrstva kontrolního pole, a  to ani částečně. 
Výherní Los se předkládá pracovníkovi Prodejního místa, 
který provede kontrolu platnosti Losu a  oprávněnosti nároku 
na Výhru včetně její výše pomocí prvků umístěných v herním 
a  kontrolním poli Losu, jehož ochrannou vrstvu je pracovník 
Prodejního místa pro účely takové kontroly oprávněn setřít. 
Rozhodující skutečností pro posouzení, zda je Los výherní 
a  jaká je výše Výhry, je záznam identifikačních údajů losu 
v centrálním systému Tipsportu.

(5) Nárok na výplatu Výhry je možné uplatnit nejpozději do 1 
roku ode dne ukončení prodeje Losů příslušné emise, jinak 
právo Sázejícího na Výhru zaniká. Tipsport v případě řádného 
uplatnění nároku na Výhru Sázejícím vyplácí výhru zpravidla 
neprodleně, nejpozději je však povinen Výhru vyplatit do 60 
dnů ode dne uplatnění takového nároku Sázejícím.

(6) Výhry do 1 000,– (slovy: tisíc) Kč včetně vyplácí kterékoliv 
Prodejní místo v  hotovosti. 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 
vzájemné dohodě Sázejícího s pracovníkem Prodejního místa, 
přičemž budou vyplaceny v hotovosti. 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 na základě dohody se 
Sázejícím vypláceny v hotovosti nebo bezhotovostně. Seznam 
těchto vybraných Prodejních míst je uveden na www.tipsport.
cz. Výhry nad 250 000,– (slovy: dvě stě padesát tisíc) Kč nebo 
Výhry v  podobě hmotné věci (ve zvláštní části HP a  na zadní 
straně Losu jen jako „věcná cena“) či služby se vyplácejí, resp. 
předávají pouze v  sídle Tipsportu. Při uplatnění nároku na 
Výhru nad 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) Kč či na Výhru 
v podobě hmotné věci či služby je Sázející povinen dohodnout 
si termín uplatnění nároku na Výhru předem, a to na infolince 
Tipsportu uvedené na www.tipsport.cz. Sázející bere na 
vědomí, že pro výplatu takové Výhry je kromě podmínek 
stanovených v tomto § 4 HP povinen též předložit svůj platný 
doklad totožnosti a  potvrdit svým podpisem výplatu Výhry 
na formuláři pro tento účel vyplněném Tipsportem a bere též 
na vědomí, že výplata Výher v  hotovosti je možná pouze do 
výše, která je v souladu s obecně závaznými právními předpisy  
o hotovostních transakcích.

§ 5 - REKLAMACE

(1) Sázející může svůj nárok na Výhru reklamovat, a  to pouze ve 
lhůtě pro uplatnění Výhry, tedy do jednoho roku od ukončení 
prodeje Losů příslušné emise. Tipsport každou řádnou 
reklamaci prošetří a  nejpozději do 30 dnů ode dne jejich 
uplatnění oznámí Sázejícímu výsledek. V případě, že reklamace 
Výhry bude oprávněná, vyplatí Tipsport Sázejícímu Výhru.

(2) Reklamaci nároku na Výhru je možné uplatnit na Prodejním 
místě. Sázející při reklamaci Výhry sepíše s  pracovníkem 

Prodejního místa reklamační formulář a  zároveň odevzdá 
originál Losu, kterého se reklamace Výhry týká. Sázející obdrží 
jedno vyhotovení reklamačního formuláře.

(3) Pro posuzování nároku na Výhru je vždy rozhodující záznam 
o  Losu v  centrální databázi Tipsportu a  splnění podmínek 
tohoto HP. Nárok na Výhru nevzniká, pokud Tipsport 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 vyplacena.

(4) V případech, na které není v HP pamatováno, jsou rozhodující 
obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník 
a  rozhodnutí Tipsportu učiněná v  souladu s  nimi a  tímto HP. 
Rozhodné právo pro vztahy mezi Tipsportem a  Sázejícím je 
právo České republiky a  k  řešení sporů jsou příslušné soudy 
České republiky, čímž není dotčeno právo Účastníka obrátit se 
se svojí reklamací na ČOI dle ustanovení odst. (5) tohoto §.

(5) Není-li Sázející spokojen se způsobem vyřízení reklamace, 
má v  souladu s  platnou legislativou v  oblasti ochrany 
spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o  ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších změna doplnění) rovněž 
právo na mimosoudní řešení sporu, jež se zahajuje na 
návrh Sázejícího podaný u  subjektu věcně příslušného pro 
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v  oblasti smlouvy 
o  sázce, jímž je Česká obchodní inspekce; kontakty a  bližší 
informace lze dohledat na těchto internetových stránkách:  
www.coi.cz.

§ 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Prodej Losů Okamžité loterie bude zahájen po splnění 
všech zákonných podmínek včetně oznámení zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů přede dnem 
zahájení provozování Okamžité loterie. Bližší údaje o zahájení 
a ukončení prodeje Losů jsou uvedeny ve zvláštní části HP.

(2) Jakákoliv manipulace s Losem, jeho pozměňování či padělání, 
které je v rozporu s HP, činí takový Los neplatným a při předložení 
takového Losu zaniká Sázejícímu nárok na výplatu Výhry či 
vrácení prodejní ceny Losu (vkladu). Sázející bere na vědomí, 
že padělání či pozměňování Losu za účelem podvodného 
získání Výhry může být trestným činem dle platných právních 
předpisů.

(3) Tipsport se zavazuje zachovávat mlčenlivost o  Sázejících 
a jejich účasti na hazardní hře, s výjimkou případů stanovených 
ZHH či jinými právními předpisy a případů, kdy Sázející zprostí 
Tipsport povinnosti mlčenlivosti, což se však nemůže stát dříve, 
než je známo, zda Sázející získal Výhru v souladu s tímto HP.

(4) Tipsport se zavazuje s osobními údaji Sázejícího, které Sázející 
sdělil dobrovolně v  souvislosti s  činností při provozování 
Okamžité 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 a s takovým zpracováním Sázející 
souhlasí. Tipsport může na základě povolení Ministerstva 
financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto HP.
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II.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Hlava I 
Smaragdová 7 Edice 3

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Smaragdová 7 Edice 3 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 60 (slovy: šedesát) % Herní jistiny, tedy 30 000 000 (slovy: třicet 
milionů) Kč a  celkový počet výherních Losů je 290 506 (slovy: dvě stě 
devadesát tisíc pět set šest) ks. Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie výherní 
kombinace

Počet Výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

3 000 000 Kč 1 3 000 000 Kč
100 000 Kč 5 500 000 Kč

10 000 Kč 100 1 000 000 Kč
1 000 Kč* 2 400 2 400 000 Kč

500 Kč* 7 000 3 500 000 Kč
200 Kč* 15 000 3 000 000 Kč
100 Kč* 66 000 6 600 000 Kč

50 Kč* 200 000 10 000 000 Kč
Celkem Výherních Losů 290 506
Úhrnná cena Výher celkem 30 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,44.
(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: 

patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s  některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může vyskytnout 
též tento herní symbol . V  takovém případě Výherní kombinace 
vzniká Sázejícímu nárok na Výhru ve výši 200 (slovy: dvě stě) Kč. Shoda 
mezi Výherním a  Vaším číslem může být i  vícenásobná a  na jednom 
Losu tak může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné Výhry.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Smaragdová 7 Edice 3 bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 9. 2017 a bude ukončen 1. 9. 2020. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 9. 2021.

Hlava II.
5xVÍCE Edice 2

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) 5xVÍCE Edice 2 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 60 (slovy: šedesát) % Herní jistiny, tedy 30 000 000 (slovy: třicet 
milionů) Kč a  celkový počet výherních Losů je 213 149 (slovy: dvě stě 
třináct tisíc sto čtyřicet devět) ks. Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní 
kombinace

Počet Výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

2 000 000 Kč 1 2 000 000 Kč
100 000 Kč 3 300 000 Kč

10 000 Kč 45 450 000 Kč
5 000 Kč 100 500 000 Kč

1 000 Kč* 1 500 1 500 000 Kč
500 Kč* 10 000 5 000 000 Kč
250 Kč* 30 000 7 500 000 Kč
100 Kč* 83 500 8 350 000 Kč

50 Kč 88 000 4 400 000 Kč
Celkem Výherních Losů 213 149
Úhrnná cena Výher celkem 30 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 4,69.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: 
patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s  některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může vyskytnout 

též tento herní symbol . V  takovém případě Výherní kombinace 
vzniká Sázejícímu nárok na Výhru ve výši pětinásobku finanční částky 
u tohoto symbolu uvedené. Shoda mezi Výherním a Vaším číslem může 
být i vícenásobná a na jednom Losu tak může vzniknout nárok až na 4 
(slovy: čtyři) souběžné Výhry.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie 5xVÍCE Edice 2 bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 9. 2017 a bude 
ukončen 1.  9.  2020. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 
1. 9. 2021.
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Hlava III.
MILIONOVÁ TREFA

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) MILIONOVÁ TREFA je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 100 (slovy: sto) Kč. Celkem je vydána emise 750 000 (slovy: 

sedm set padesát tisíc) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 75 000 000 (slovy: sedmdesát pět milionů) Kč. Úhrnná 

cena Výher činí 65 (slovy: šedesát pět) % Herní jistiny, tedy 48 750 000 
(slovy: čtyřicet osm milionů sedm set padesát tisíc) Kč a celkový počet 
výherních Losů je 198 826 (slovy: sto devadesát osm tisíc osm set dvacet 
šest) ks. Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní 
kombinace

Počet Výherních 
Losů

Celkově Výhry v dané 
kategorii

1 000 000 Kč 7 7 000 000 Kč
50 000 Kč 4 200 000 Kč
10 000 Kč 15 150 000 Kč

5 000 Kč 300 1 500 000 Kč
2 000 Kč* 1 500 3 000 000 Kč
1 000 Kč* 6 000 6 000 000 Kč

500 Kč* 17 000 8 500 000 Kč
200 Kč* 50 000 10 000 000 Kč
100 Kč 124 000 12 400 000 Kč

Celkem Výherních Losů 198 826
Úhrnná cena Výher celkem 48 750 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,77.

(5) V prvním herním poli Losu označeném jako 1. HRA setře Sázející 4 (slovy: 
čtyři) pole označené „1. ŠANCE“, „2. ŠANCE“, „3. ŠANCE“, „4. ŠANCE“. 
V  každém setřeném poli se nachází 1 (slovy: jeden) Herní symbol a  1 
(slovy: jedna) finanční částka. Finanční částka uvedená pod příslušným 
Herním symbolem představuje Výherní kombinaci a  s  ní spojený 
nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Herním 
symbolem.

 Ve druhém herním poli Losu označeném 2. HRA setře Sázející 4 (slovy: 
čtyři) řádky označené „1. ŠANCE“, „2.ŠANCE“, „3. ŠANCE“, „4. ŠANCE“. 
V každém řádku se nachází 2 (slovy: dva) Herní symboly a jedna finanční 
částka umístěná na konci řádku vpravo. Jsou-li 2 (slovy: dva) Herní 
symboly v daném řádku shodné, představují Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši finanční částky uvedené v  příslušném 
řádku vpravo.

 Ve třetím herním poli Losu označeném 3. HRA setře Sázející 5 (slovy: 
pět) Výherních čísel soupisky a 12 (slovy: dvanáct) čísel Vaší sestavy. 
Každé číslo Vaší sestavy, které se shoduje s některým Výherním číslem 
soupisky, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru 
ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným číslem Vaší sestavy.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 20 (slovy: dvacet) 
souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie MILIONOVÁ TREFA bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 10. 2017 a bude ukončen 1. 9. 2021. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 9. 2022.

Hlava IV.
Stírací visačka

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Stírací visačka je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v  souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 20 (slovy: dvacet) Kč. Celkem je vydána emise 2 000 000 

(slovy: dva miliony) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 40 000 000 (slovy: čtyřicet milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 55 (slovy: padesát pět) % Herní jistiny, tedy 22 000 000 (slovy: 
dvacet dva milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 525 557 (slovy: 
pět set dvacet pět tisíc pět set padesát sedm) ks. Výhrou jsou pouze 
peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher.

Kategorie Výherní 
kombinace Počet Výherních Losů Celkově Výhry 

v dané kategorii
100 000 Kč 7 700 000 Kč

1 000 Kč 1 050 1 050 000 Kč
500 Kč 2 000 1 000 000 Kč
200 Kč 5 000 1 000 000 Kč
100 Kč 35 000 3 500 000 Kč

50 Kč 80 000 4 000 000 Kč
40 Kč 135 000 5 400 000 Kč
20 Kč 267 500 5 350 000 Kč

Celkem Výherních Losů 525 557
Úhrnná cena Výher celkem 22 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,81.

(5) V  herním poli Losu setře Sázející 1 (slovy: jeden) Výherní symbol 
a  3 (slovy: tři) Vaše symboly. Každý Váš symbol, který se shoduje 
s Výherním symbolem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším 
symbolem.

(6) Herní symboly (Výherní symbol a Vaše symboly) jsou v herním poli Losu 
znázorněny grafické podobě a  zároveň jsou označeny i  svým slovním 
názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak ve své podobě 
číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Stírací visačka bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 10. 2017 a bude 
ukončen 1.  3.  2020. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 
1. 3. 2021.

5



Hlava V.
Výherní stromek

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Výherní stromek je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 57 (slovy: padesát sedm) % Herní jistiny, tedy 28 500 000 
(slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc) Kč a celkový počet výherních Losů 
je 276 111 (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc sto jedenáct) ks. Výhrou 
jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategotrie Výherní 
kombinace Počet Výherních Losů Celkově Výhry 

v dané kategorii
1 000 000 Kč 1 1 000 000 Kč

50 000 Kč 10 500 000 Kč
5 000 Kč 100 500 000 Kč

1 000 Kč* 1 000 1 000 000 Kč
500 Kč* 10 000 5 000 000 Kč
200 Kč* 30 000 6 000 000 Kč
100 Kč* 55 000 5 500 000 Kč

50 Kč 180 000 9 000 000 Kč
Celkem Výherních Losů 276 111
Úhrnná cena Výher celkem 28 500 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,62.

(5) V  herním poli Losu setře Sázející 10 (slovy: deset) symbolů vánočních 
ozdob. V  případě, že se v  herním poli vyskytne symbol stromečku 

, představuje tento symbol Výherní kombinaci a  s  ní spojený 
nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod tímto příslušným 
symbolem. Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 10 (slovy: deset) 
souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Výherní stromek bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 10. 2017 a bude 
ukončen 1.  3.  2020. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 
1. 3. 2021.

HLAVA VI.
Diamantová 7 Edice 2

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Diamantová 7 Edice 2 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 65 (slovy: šedesát pět) % Herní jistiny, tedy 65 000 000 (slovy: 
šedesát pět milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 335 612 (slovy: 
tři sta třicet pět tisíc šest set dvanáct) ks. Výhrou jsou peněžní prostředky 
a věcná cena.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry. Výherní pořadí 
označené ** je věcná cena  – poukaz na pravé diamanty v  uvedené 
hodnotě.

Kategorie Výherní 
kombinace

Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

7 000 000 Kč 1 7 000 000 Kč
100 000 Kč 10 1 000 000 Kč

50 000 Kč** 1 50 000 Kč
10 000 Kč 200 2 000 000 Kč

2 000 Kč 500 1 000 000 Kč
1 000 Kč* 2 400 2 400 000 Kč

500 Kč* 17 000 8 500 000 Kč
400 Kč* 20 000 8 000 000 Kč
200 Kč* 55 000 11 000 000 Kč
100 Kč 240 500 24 050 000 Kč

Celkem výherních Losů 335 612
Úhrnná cena Výher celkem 65 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,98.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: pět) Výherních čísel 
a  20 (slovy: dvacet) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje 
s  některým Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a  s  ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
Vaším číslem. V  prvním herním poli se místo některého Vašeho čísla 
může vyskytnout též tento herní symbol diamantu . V  takovém 
případě Výherní kombinace vzniká Sázejícímu nárok na věcnou cenu 
v  hodnotě 50 000 (slovy: padesát tisíc) Kč v  podobě poukazu na pravé 
diamanty.

 Ve druhém herním poli označeném slovem „BONUS“ setře Sázející 2 
(slovy: dva) Herní symboly. Jsou-li tyto 2 (slovy: dva) Herní symboly 
v shodné, představují Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru 
ve výši finanční částky uvedené po těmito Herními symboly.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné 
Výhry.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Diamantová 7 Edice 2 bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
20. 2. 2018 a bude ukončen 1. 7. 2021. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 7. 2022.
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HLAVA VII.
Výplata Edice 4

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Výplata Edice 4 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 20 (slovy: dvacet) Kč. Celkem je vydána emise 2 000 000 

(slovy: dva miliony) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 40 000 000 (slovy: čtyřicet milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 54,8 (slovy: padesát čtyři celých osm) % Herní jistiny, tedy 
21 920 000 (slovy: dvacet jedna milionů devět set dvacet tisíc) Kč a celkový 
počet výherních Losů je 504 210 (slovy: pět set čtyři tisíc dvě stě deset) ks. 
Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategotrie Výherní 
kombinace Počet výherních Losů Celkově Výhry 

v dané kategorii
10 000 Kč měsíčně po dobu 
12 měsíců, celkem tedy 
120 000 Kč

8 960 000 Kč

100 000 Kč 2 200 000 Kč
1 000 Kč* 1 200 1 200 000 Kč

500 Kč* 2 200 1 100 000 Kč
200 Kč* 5 800 1 160 000 Kč
100 Kč* 32 000 3 200 000 Kč

50 Kč 70 000 3 500 000 Kč
40 Kč* 137 000 5 480 000 Kč
20 Kč 256 000 5 120 000 Kč

Celkem výherních Losů 504 210
Úhrnná cena Výher celkem 21 920 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,97.

(5) V  herním poli Losu setře Sázející 4 (slovy: čtyři) řádky označené  
„1. VÝHRA“, „2. VÝHRA“, „3. VÝHRA“ a „4. VÝHRA“. V každém řádku se nachází 
3 (slovy: tři) Herní symboly a  jedna finanční částka umístěná na konci 
řádku vpravo. Jsou-li všechny 3 (slovy: tři) Herní symboly v daném řádku 
shodné, představují Výherní kombinaci a  s  ní spojený nárok na Výhru 
ve výši finanční částky v příslušném řádku uvedené. Hlavní Výhra bude 
vyplácena výherci postupně, a  to částkou 10 000 Kč měsíčně po dobu 
12 kalendářních měsíců, celkem tedy 120 000 Kč. Tato hlavní Výhra 
není na Losu v  příslušné části vyjádřena finanční částkou, ale slovem 
„VÝPLATA“. Sázející tedy tuto hlavní Výhru vyhraje v  případě shody 3 
(slovy: tří) Herních symbolů v řádku, v jehož pravé části je umístěno slovo 
„VÝPLATA“. Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) 
souběžné Výhry.

(6) Herní symboly (Výherní symbol a Vaše symboly) jsou v herním poli Losu 
znázorněny grafické podobě a  zároveň jsou označeny i  svým slovním 
názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak ve své podobě 
číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Výplata Edice 4 bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 20. 2. 2018 a bude 
ukončen 1.  7.  2021. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 
1. 7. 2022.

HLAVA VIII.
PRÁZDNINY na 2 roky

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) PRÁZDNINY na 2 roky je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 59 (slovy: padesát devět) % Herní jistiny, tedy 29 500 000 
(slovy: dvacet devět milionů pět set tisíc) Kč a celkový počet výherních 
Losů je 254 103 (slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc sto tři) ks. Výhrou jsou 
pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategotrie Výherní 
kombinace

Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

100 000 Kč měsíčně po dobu 
24 měsíců, celkem tedy 
2 400 000 Kč

1 2 400 000 Kč

100 000 Kč 2 200 000 Kč

5 000 Kč 100 500 000 Kč

1 000 Kč* 2 000 2 000 000 Kč

500 Kč* 11 000 5 500 000 Kč

200 Kč* 28 000 5 600 000 Kč

100 Kč* 53 000 5 300 000 Kč

50 Kč 160 000 8 000 000 Kč

Celkem výherních Losů 254 103

Úhrnná cena Výher celkem 29 500 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,94.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: 
patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s  některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může po setření 

vyskytnout též tento herní symbol sluníčka . Pokud se na 1 (slovy: 
jednom) Losu vyskytnou v jeho herním poli 3 (slovy: tři) Herní symboly 

sluníčka , představují Výherní kombinaci a  s  ní spojený nárok 
na hlavní Výhru. Hlavní Výhra bude vyplácena výherci postupně, a  to 
částkou 100 000 Kč měsíčně po dobu 24 kalendářních měsíců, celkem 
tedy 2 400 000 Kč. Tato hlavní Výhra není v herním poli Losu vyjádřena 

peněžní částkou, ale 3 (slovy: třemi) symboly sluníčka . Sázející tedy 
tuto hlavní Výhru vyhraje pouze v případě nalezení 3 (slovy: tří) Herních 

symbolů sluníčka na 1 (slovy: jednom) Losu v jeho herním poli. Na 
jednom Losu může vzniknout nárok až na 15 (slovy: patnáct) souběžných 
Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie PRÁZDNINY na 2 roky bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 6. 2018 a bude ukončen 1. 11. 2021. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 11. 2022.

7



HLAVA IX.
PRÁZDNINY na 3 roky

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) PRÁZDNINY na 3 roky je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 64 (slovy: šedesát čtyři) % Herní jistiny, tedy 64 000 000 (slovy: 
šedesát čtyři milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 302 361 (slovy: 
tři sta dva tisíce tři sta šedesát jeden) ks. Výhrou jsou pouze peněžní 
prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategotrie Výherní 
kombinace

Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

150 000 Kč měsíčně po dobu 
36 měsíců, celkem tedy 
5 400 000 Kč

1 5 400 000 Kč

100 000 Kč 10 1 000 000 Kč

10 000 Kč 150 1 500 000 Kč

5 000 Kč* 1 000 5 000 000 Kč

1 000 Kč* 6 000 6 000 000 Kč

500 Kč* 20 200 10 100 000 Kč

200 Kč* 75 000 15 000 000 Kč

100 Kč 200 000 20 000 000 Kč

Celkem výherních Losů 302 361

Úhrnná cena Výher celkem 64 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,31.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: pět) Výherních čísel a 20 (slovy: 
dvacet) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s  některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může po setření 

vyskytnout též tento herní symbol sluníčka . Pokud se na 1 (slovy: 
jednom) Losu vyskytnou v jeho herním poli 3 (slovy: tři) Herní symboly 

sluníčka , představují Výherní kombinaci a  s  ní spojený nárok 
na hlavní Výhru. Hlavní Výhra bude vyplácena výherci postupně, a  to 
částkou 150 000 Kč měsíčně po dobu 36 kalendářních měsíců, celkem 
tedy 5 400 000 Kč. Tato hlavní Výhra není v herním poli Losu vyjádřena 

peněžní částkou, ale 3 (slovy: třemi) symboly sluníčka . Sázející tedy 
tuto hlavní Výhru vyhraje pouze v případě nalezení 3 (slovy: tří) Herních 

symbolů sluníčka na 1 (slovy: jednom) Losu v jeho herním poli. Na 
jednom Losu může vzniknout nárok až na 20 (slovy: dvacet) souběžných 
Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie PRÁZDNINY na 3 roky bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 6. 2018 a bude ukončen 1. 11. 2021. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 11. 2022.

HLAVA X.
PRÁZDNINY na 5 let

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) PRÁZDNINY na 5 let je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána emise 750 000 

(slovy: sedm set padesát tisíc) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 150 000 000 (slovy: jedno sto padesát milionů) Kč. 

Úhrnná cena Výher činí 68,5 (slovy: šedesát osm celých pět desetin) % 
Herní jistiny, tedy 102 750 000 (slovy: jedno sto dva miliony sedm set 
padesát tisíc) Kč a celkový počet výherních Losů je 256 506 (slovy: dvě stě 
padesát šest tisíc pět set šest) ks. Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategotrie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

150 000 Kč měsíčně po dobu 
60 měsíců a 3 000 000 Kč hned, 
celkem tedy 12 000 000 Kč

1 12 000 000 Kč

200 000 Kč 5 1 000 000 Kč
20 000 Kč 100 2 000 000 Kč

10 000 Kč* 500 5 000 000 Kč
1 000 Kč* 14 400 14 400 000 Kč

500 Kč* 29 500 14 750 000 Kč
400 Kč* 30 000 12 000 000 Kč
300 Kč 52 000 15 600 000 Kč
200 Kč 130 000 26 000 000 Kč

Celkem výherních Losů 256 506
Úhrnná cena Výher celkem 102 750 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,92.

(5) V prvním herním poli Losu označeném 1. HRA setře Sázející 6 (slovy: šest) 
Výherních čísel a 25 (slovy: dvacet pět) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, 
které se shoduje s  některým Výherním číslem, představuje Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené 
pod příslušným Vaším číslem. V tomto prvním herním poli označeném 
1. HRA se po setření místo některého Vašeho čísla může vyskytnout též 

tento herní symbol sluníčka . Pokud se na 1 (slovy: jednom) Losu 
v  jeho prvním herním poli označeném 1. HRA vyskytnou po setření 3 

(slovy: tři) Herní symboly sluníčka , představují Výherní kombinaci 
a s ní spojený nárok na hlavní Výhru. Hlavní Výhra bude vyplácena výherci 
postupně, a  to částkou 150 000 Kč měsíčně po dobu 60 kalendářních 
měsíců a 3 000 000 Kč hned, celkem tedy 12 000 000 Kč. Tato hlavní Výhra 
není na Losu vyjádřena peněžní částkou, ale 3 (slovy: třemi) symboly 

sluníčka . Sázející tedy tuto hlavní Výhru vyhraje pouze v  případě 

nalezení 3 (slovy: tří) Herních symbolů sluníčka na 1 (slovy: jednom) 
Losu v jeho prvním herním poli označeném 1. HRA.

 Po setření druhého herního pole Losu označeného 2. BONUSOVÁ HRA 
se zobrazí 3 (slovy: tři) Herní symboly peněžních částek. V případě, že 
všechny tyto 3 (slovy: tři) Herní symboly peněžních částek jsou shodné 
(3 x stejná peněžní částka) představují Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši jedné této peněžní částky.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 26 (slovy: dvacet šest) 
souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie PRÁZDNINY na 5 let bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 6. 2018 a bude ukončen 1. 11. 2021. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 11. 2022.
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HLAVA XI.
Šťastná hvězda

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Šťastná hvězda let je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána emise 500 000 

(slovy: pět set tisíc) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 66 (slovy: šedesát šest) % Herní jistiny, tedy 66 000 000 (slovy: 
šedesát šest milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 181 908 (slovy: 
jedno sto osmdesát jeden tisíc devět set osm) ks. Výhrou jsou pouze 
peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

7 000 000 Kč 1 7 000 000 Kč
100 000 Kč 7 700 000 Kč
10 000 Kč* 200 2 000 000 Kč

5 000 Kč 300 1 500 000 Kč
1 000 Kč* 6 000 6 000 000 Kč

500 Kč* 16 400 8 200 000 Kč
400 Kč* 26 000 10 400 000 Kč
300 Kč 36 000 10 800 000 Kč
200 Kč 97 000 19 400 000 Kč

Celkem výherních Losů 181 908
Úhrnná cena Výher celkem 66 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,75.

(5) V  prvním herním poli Losu označeném HRA ŠŤASTNÁ HVĚZDA setře 
Sázející 24 (slovy: dvacet čtyři) Herních symbolů. Pokud se na 1 (slovy: 
jednom) Losu v  jeho prvním herním poli označeném HRA ŠŤASTNÁ 
HVĚZDA vyskytne po setření 5 (slovy: pět) stejných Herních symbolů, 
představují Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru, jejíž výše je 
uvedena v následující Tabulce výher:

Tabulka výher

5x 200 Kč 5x 500 Kč 5x 10 000 Kč

5x 300 Kč 5x 1 000 Kč 5x 100 000 Kč

5x 400 Kč 5x 5 000 Kč 5x 7 000 000 Kč

 Herním symbolem je výhradně symbol, který je zobrazen po setření 
stírací vrstvy losu v  jeho prvním Herním poli. Za herní symbol nelze 
považovat jakékoliv jiné vyobrazení symbolu na stírací vrstvě losu.

 Po setření druhého herního pole Losu označeného ADVENTNÍ HRA se 
zobrazí 4 (slovy: čtyři) Herní symboly. V případě, že se v setřeném druhém 
herním poli objeví tento Herní symbol šťastné hvězdy , představuje 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši částky uvedené 
pod tímto Herním symbolem.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 2 (slovy: dvě) souběžné Výhry.
(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 

Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Šťastná hvězda bude zahájen po splnění všech 

zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 8. 2018 a bude ukončen 
1. 2. 2022. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 1. 2. 2023.

HLAVA XII.
MAXI Veselá zvířátka 2

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) MAXI Veselá zvířátka 2 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 60 (slovy: šedesát) % Herní jistiny, tedy 30 000 000 (slovy: 
třicet milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 292 041 (slovy: dvě 
stě devadesát dva tisíc čtyřicet jedna) ks. Výhrou jsou pouze peněžní 
prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

1 000 000 Kč 1 1 000 000 Kč

100 000 Kč 20 2 000 000 Kč

5 000 Kč 420 2 100 000 Kč

1 000 Kč* 3 000 3 000 000 Kč

500 Kč* 4 600 2 300 000 Kč

200 Kč* 12 000 2 400 000 Kč

100 Kč* 72 000 7 200 000 Kč

50 Kč 200 000 10 000 000 Kč

Celkem výherních Losů 292 041

Úhrnná cena Výher celkem 30 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,42.

(5) V  herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní symboly a  15 
(slovy: patnáct) Vašich symbolů. Každý Váš symbol, který se shoduje 
s některým Výherním symbolem, představuje Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
Vaším symbolem. Shoda mezi Výherním a  Vaším symbolem může 
být i vícenásobná a na jednom Losu tak může vzniknout nárok až na 15 
(slovy: patnáct) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie MAXI Veselá zvířátka 2 bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 8. 2018 a bude ukončen 1. 2. 2022. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 2. 2023.

9



HLAVA XIII.
10xVÍCE Edice 2

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) 10xVÍCE Edice 2 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 

(slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. Úhrnná cena Výher 

činí 65 (slovy: šedesát pět) % Herní jistiny, tedy 65 000 000 (slovy: šedesát 
pět milionů) Kč a  celkový počet výherních Losů je 267 166 (slovy: dvě 
stě šedesát sedm tisíc sto šedesát šest) ks. Výhrou jsou pouze peněžní 
prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

5 000 000 Kč 1 5 000 000 Kč

50 000 Kč 5 250 000 Kč

10 000 Kč 10 100 000 Kč

5 000 Kč 200 1 000 000 Kč

2 000 Kč 2 000 4 000 000 Kč

1 000 Kč* 7 950 7 950 000 Kč

500 Kč* 25 000 12 500 000 Kč

200 Kč* 110 000 22 000 000 Kč

100 Kč 122 000 12 200 000 Kč

Celkem výherních Losů 267 166

Úhrnná cena Výher celkem 65 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1: 3, 74.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 4 (slovy: čtyři) Výherní čísla a 20 
(slovy: dvacet) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může vyskytnout 

též tento herní symbol . V  takovém případě Výherní kombinace 
vzniká Sázejícímu nárok na Výhru ve výši desetinásobku peněžní částky 
u tohoto symbolu uvedené.

 Ve druhém herním poli označeném „BONUS“ setře Sázející 2 (slovy: dva) 
Herní symboly. V  případě, že jsou oba tyto Herní symboly shodné, 
představují Výherní kombinaci a  s  ní spojený nárok na Výhru ve výši 
finanční částky uvedené pod těmito Herními symboly.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné 
Výhry.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie 10xVÍCE Edice 2 bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 10. 2018 a bude 
ukončen 1.  8.  2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 
1. 8. 2024.

HLAVA XIV.
TREZOR

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) TREZOR je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu s § 18 

a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána emise 500 000 

(slovy: pět set tisíc) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) Kč. Úhrnná cena 

Výher činí 67 (slovy: šedesát sedm) % Herní jistiny, tedy 67 000 000 (slovy: 
šedesát sedm milionů) Kč a  celkový počet výherních Losů je 145 871 
(slovy: sto čtyřicet pět tisíc osm set sedmdesát jeden) ks. Výhrou jsou 
pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

10 000 000 Kč 1 10 000 000 Kč
100 000 Kč 10 1 000 000 Kč
10 000 Kč* 50 500 000 Kč

5 000 Kč* 100 500 000 Kč
4 000 Kč* 200 800 000 Kč
3 000 Kč* 400 1 200 000 Kč
2 000 Kč* 2 160 4 320 000 Kč
1 000 Kč* 2 500 2 500 000 Kč

800 Kč* 3 500 2 800 000 Kč
600 Kč* 18 000 10 800 000 Kč
400 Kč* 43 950 17 580 000 Kč
200 Kč 75 000 15 000 000 Kč

Celkem výherních Losů 145 871
Úhrnná cena Výher celkem 67 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1:3,43.

(5) Los obsahuje uvnitř po odklopení perforované přední části celkem tři 
herní pole. V  prvním herním poli Losu označeném HRA TREZOR setře 
Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 20 (slovy: dvacet) Vašich čísel. Každé 
Vaše číslo, které se shoduje s některým Výherním číslem, představuje 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky 
uvedené pod příslušným Vaším číslem.

 Ve druhém herním poli Losu označeném HRA CASH setře Sázející 6 (slovy: 
šest) herních řádků, přičemž v  každém se nacházejí 3 Herní symboly 
a peněžní částka. Jsou-li všechny 3 (slovy: tři) Herní symboly v daném 
řádku shodné, představují Výherní kombinaci a  s  ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky v příslušném řádku uvedené.

 Po setření třetího herního pole Losu označeného HRA GOLD se zobrazí 
6 (slovy: šest) Herních symbolů peněžních částek. V případě, že jsou 3 
(slovy: tři) Herní symboly peněžních částek shodné (3 x stejná peněžní 
částka), představují Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve 
výši jedné této peněžní částky.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 10 (slovy: deset) souběžných Výher.
(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 

Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie TREZOR bude zahájen po splnění všech 

zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 12. 2018 a bude ukončen 
1. 8. 2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 1. 8. 2024.
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Hlava XV.
Smaragdová 7 Edice 4

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Smaragdová 7 Edice 4 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem 

v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 2 000 000 

(slovy: dva miliony) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. Úhrnná cena Výher 

činí 60 (slovy: šedesát) % Herní jistiny, tedy 60 000 000 (slovy: šedesát 
milionů) Kč a  celkový počet výherních Losů je 581 012 (slovy: pět set 
osmdesát jeden tisíc dvanáct) ks. Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

3 000 000 Kč 2 6 000 000 Kč

100 000 Kč 10 1 000 000 Kč

10 000 Kč 200 2 000 000 Kč

1 000 Kč* 4 800 4 800 000 Kč

500 Kč* 14 000 7 000 000 Kč

200 Kč* 30 000 6 000 000 Kč

100 Kč* 132 000 13 200 000 Kč

50 Kč 400 000 20 000 000 Kč

Celkem výherních Losů 581 012

Úhrnná cena Výher celkem 60 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,44.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: 
patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s  některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může vyskytnout 

též tento herní symbol . V  takovém případě Výherní kombinace 
vzniká Sázejícímu nárok na Výhru ve výši 200 (slovy: dvě stě) Kč. Na 
jednom Losu může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné Výhry.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)  Prodej Losů Okamžité loterie Smaragdová 7 Edice 4 bude zahájen po 

splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení 
provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 1. 2019 a bude ukončen 1. 8. 2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 1. 8. 2024.

Hlava XVI.
5xVÍCE Edice 3

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) 5xVÍCE Edice 3 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 2 000 000 

(slovy: dva miliony) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. Úhrnná cena Výher 

činí 60 (slovy: šedesát) % Herní jistiny, tedy 60 000 000 (slovy: šedesát 
milionů) Kč a  celkový počet výherních Losů je 426 298 (slovy: čtyři sta 
dvacet šest tisíc dvě stě devadesát osm) ks. Výhrou jsou pouze peněžní 
prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

2 000 000 Kč 2 4 000 000 Kč
100 000 Kč 6 600 000 Kč

10 000 Kč 90 900 000 Kč
5 000 Kč 200 1 000 000 Kč

1 000 Kč* 3 000 3 000 000 Kč
500 Kč* 20 000 10 000 000 Kč
250 Kč* 60 000 15 000 000 Kč
100 Kč* 167 000 16 700 000 Kč

50 Kč 176 000 8 800 000 Kč
Celkem výherních Losů 426 298
Úhrnná cena Výher celkem 60 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 4,69.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: 
patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s  některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může vyskytnout 

též tento herní symbol . V  takovém případě Výherní kombinace 
vzniká Sázejícímu nárok na Výhru ve výši pětinásobku finanční částky 
u tohoto symbolu uvedené. Shoda mezi Výherním a Vaším číslem může 
být i vícenásobná a na jednom Losu tak může vzniknout nárok až na 4 
(slovy: čtyři) souběžné Výhry.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie 5xVÍCE Edice 3 bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1.  2.  2019 
a bude ukončen 1. 8. 2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději 
do1. 8. 2024.
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HLAVA XVII.
20xVÍCE Edice 2

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) 20xVÍCE Edice 2 je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu 

s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 300 (slovy: tři sta) Kč. Celkem je vydána emise 700 000 (slovy: 

sedm set tisíc) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 210 000 000 (slovy: dvě stě deset milionů) Kč. Úhrnná 

cena Výher činí 70 (slovy: sedmdesát) % Herní jistiny, tedy 147 000 000 
(slovy: sto čtyřicet sedm milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 
215 310 (slovy: dvě stě patnáct tisíc třista deset) ks. Výhrou jsou pouze 
peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

13 000 000 Kč 1 13 000 000 Kč
100 000 Kč 9 900 000 Kč
10 000 Kč* 300 3 000 000 Kč

6 000 Kč* 3 000 18 000 000 Kč
2 000 Kč* 10 000 20 000 000 Kč
1 000 Kč* 25 000 25 000 000 Kč

500 Kč 70 000 35 000 000 Kč
300 Kč 107 000 32 100 000 Kč

Celkem výherních Losů 215 310
Úhrnná cena Výher celkem 147 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1: 3, 25.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: pět) Výherních čísel 
a 25 (slovy: dvacet pět) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje 
s  některým Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a  s  ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
Vaším číslem. V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla může 

vyskytnout též tento herní symbol . V  takovém případě Výherní 
kombinace vzniká Sázejícímu nárok na Výhru ve výši dvacetinásobku 
peněžní částky u  tohoto symbolu uvedené. Ve druhém herním poli 
označeném „BONUS“ setře Sázející 2 (slovy: dva) Herní symboly. 
V případě, že jsou oba tyto Herní symboly shodné, představují Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši finanční částky uvedené 
pod těmito Herními symboly. Na jednom Losu může vzniknout nárok až 
na 6 (slovy: šest) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a  slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a  ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie 20xVÍCE Edice 2 bude zahájen po splnění 

všech zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1.  2.  2019 
a bude ukončen 1. 8. 2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději 
do1. 8. 2024.

HLAVA XVIII.
Zlaté srdce

§ 1 - CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Zlaté srdce je Okamžitá loterie provozovaná Tipsportem v souladu s § 18 

a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 2 000 000 

(slovy: dva miliony) kusů Losů. 
(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) Kč. Úhrnná 

cena Výher činí 55 (slovy: padesát pět) % Herní jistiny, tedy 55 000 000  
(slovy: padesát pět milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 613 131 
(slovy: šest set třináct tisíc jedno sto třicet jedna) ks. Výhrou jsou pouze 
peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií 
Výherních kombinací označených * jsou možné souběžné Výhry na 
jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie Výherní kombinace Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry 
v dané kategorii

1 000 000 Kč 6 6 000 000 Kč
10 000 Kč 25 250 000 Kč

5 000 Kč 100 500 000 Kč
1 000 Kč* 1 500 1 500 000 Kč

500 Kč* 11 500 5 750 000 Kč
200 Kč* 40 000 8 000 000 Kč
100 Kč* 100 000 10 000 000 Kč

50 Kč 460 000 23 000 000 Kč
Celkem výherních Losů 613 131
Úhrnná cena Výher celkem 55 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,26.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: 
patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 
Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné 
Výhry. 

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou v herním poli 
Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak 
ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní 
prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. Tyto prvky nejsou výherním 
či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru 
a slouží pouze pro účely kontroly platnosti Losu a ověření výše Výhry 
pracovníky Prodejního místa či Tipsportu.

§ 2 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Prodej Losů Okamžité loterie Zlaté srdce bude zahájen po splnění všech 

zákonných podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 10. 4. 2019  
a bude ukončen 1. 8. 2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit nejpozději  
do 1. 8. 2024.

o Tento Herní plán byl schválen Ministerstvem financí ČR v rámci vydaného 
základního povolení pod sp. zn. MF-45936/2016/34 ve znění jeho 
pozdějších změn a doplnění.
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