
Pravidla soutěže Tipovačka 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Soutěž s názvem Tipovačka (dále také „soutěž“) se koná v termínu od 

00:00:01 dne 6. 5. 2019 do 23:59:59 dne 21. 5. 2019 (dále také „soutěžní 

období“). 

 

1.2. Soutěže se mohou zúčastnit všichni sázející (dále také „sázející“ nebo 

„účastník“), kteří jsou registrováni u některé ze společností uvedených v bodě 

7.1. těchto pravidel (dále také „provozovatelé“). 

 

1.3. Soutěže se nemohou zúčastnit sázející, kteří jsou registrováni k 

internetovému sázení pouze v režimu „dočasného konta“ u některé ze 

společností uvedených v bodě 7.1. těchto pravidel. 

 

1.4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k 

některému z provozovatelů či k dalším osobám pověřeným zajištěním 

soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob 

blízkých. V případě, že se výhercem soutěže stane osoba, která je vyloučena z 

účasti na soutěži, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. 

 

1.5. Pravidla soutěže jsou společná pro sázející u všech provozovatelů. Toto znění 

v českém jazyce upravuje průběh soutěže pro sázející společností 

Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy dostupná v sídle 

pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů a na internetových 

stránkách www.tipsport.cz a www.chance.cz. Pravidla existují též ve 

slovenském jazyce pro sázející u společnosti TIPSPORT SK, a.s. a až na 

použití některých jiných výrazů a použití jiné měny se jedná o principiálně 

stejná pravidla. 

 

1.6. Pojmy používané v těchto pravidlech jsou, pokud není stanoveno jinak, 

shodné s pojmy používanými v herních plánech a všeobecných podmínkách 

jednotlivých provozovatelů. 

 

1.7. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na 

jakoukoliv kompenzaci pro klienta, pokud provozovatel v konkrétním 

případě nerozhodne jinak. 

 

 

 

2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY 

 

http://www.tipsport.cz/
http://www.tipsport.cz/
http://www.chance.cz/
http://www.chance.cz/


2.1. Sázející se musí do soutěže přihlásit sám, a to na základě odeslání svých 

tipů do soutěže.  Potvrzením/kliknutím na tlačítko „Odeslat tipy“ budou tipy 

sázejícího zařazeny do soutěže a sázející se tak stane jejím účastníkem. 

 

2.2. Výhrami v soutěži jsou bodové dotace Tipkonta a bodové dotace konta 

Golden Clubu uvedené v bodě 2.3. a 2.3.1. těchto pravidel. Přehled 

vypsaných odměn pro danou soutěž musí být na internetových stránkách 

příslušného provozovatele zveřejněn vždy nejpozději 1. den daného hracího 

kola (dále jen 

„kolo“). 

 

2.2.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že výhra v soutěži je 

pro dané umístění společná pro všechny provozovatele, u kterých se 

lze soutěže zúčastnit, tedy všichni účastníci soutěže bez ohledu na to, 

kterého z provozovatelů jsou klienty, společně soutěží o jedinou 

výhru pro dané umístění, přičemž tato výhra může být vyplacena v 

Netech nebo goldenech, pokud není uvedeno jinak. 

 

2.2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami 

obdobného typu a odpovídající hodnoty. 

 

2.3. 1 000 nejúspěšnějších sázejících během soutěžního období získá následující 

ceny uvedené po odečtení srážkové daně: 

 

• Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů:                  150 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 2. nejvyšším součtem dosažených bodů:               50 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 3. nejvyšším součtem dosažených bodů:               30 000 Netů/goldenů 

• Sázející se 4. nejvyšším součtem dosažených bodů:             20 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 5. nejvyšším součtem dosažených bodů:               10 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 6. nejvyšším součtem dosažených bodů:                 8 000 Netů/goldenů 

• Sázející se 7. nejvyšším součtem dosažených bodů:                7 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 8. nejvyšším součtem dosažených bodů:                 6 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 9. nejvyšším součtem dosažených bodů:                 5 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 10. nejvyšším součtem dosažených bodů:               4 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 11. až 15. nejvyšším součtem dosažených bodů:     3 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 16. až 50. nejvyšším součtem dosažených bodů:     2 000 Netů/goldenů 

• Sázející s 51. až 100. nejvyšším součtem dosažených bodů:   1 000 Netů/goldenů 

• Sázející se 101. až 500. nejvyšším součtem dosažených bodů:  500 Netů/goldenů 

• Sázející s 501. až 1 000. nejvyšším součtem dosažených bodů: 150 Netů/goldenů 

 

 

2.3.1. Každé hrací kolo se hraje o bank 25 000 Netů/goldenů. Ten bude 

vyplacen sázejícímu, který v daném hracím kole dosáhne nejvyššího 



počtu bodů. V případě, že v daném hracím kole získá nejvyšší počet 

bodů více sázejících, bude bank rozdělený vždy rovným dílem mezi 

tyto sázející. 

 

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

 

3.1. Soutěž probíhá ve 12 hracích kolech. 

 

3.1.1. Sázející bude moci tipovat s časovým předstihem, od spuštění soutěže 

na internetových stránkách www.tipsport.cz (provozovatel 

Tipsport.net a.s. a u ostatních provozovatelů dle bodu 7.1. těchto 

pravidel). 

 

 

3.1.2. Vyhodnocení daného kola je typicky maximálně do 7:00 hodin 

následujícího dne po odehrání všech pořadatelem vypsaných zápasů 

na dané kolo. 

 

3.2. Sázející si může vyplnit své přesné výsledky (dále také „výsledky“) na 

vypsaná kola dopředu. 

 

 

3.2.1. Své tipy si sázející může libovolně měnit do uzávěrky, která je vypsána 

pořadatelem. Uzávěrka se v průběhu soutěže může měnit. 

 

 

4. VYHODNOCENÍ 

 

4.1. Soutěž je vyhodnocována na základě bodového stavu (dále také „body“) 

dosaženého v daném soutěžním období. Body do průběžného žebříčku se 

pro potřeby této soutěže počítají na základě trefených přesných výsledků 

na pořadatelem dopředu vyhlášená utkání podle následujícího klíče: 

 

10 bodů - sázející získá tento počet bodů, pokud se jeho tip na výsledek utkání 

shoduje s oficiálním výsledkem utkání v základní hrací době zveřejněném na 

stránkách pořadatele. 

6 bodů - sázející získá tento počet bodů, pokud trefí vítěze zápasu a zároveň 

definuje i gólový rozdíl v základní hrací době nebo trefí vítěze zápasu a zároveň 

přesný počet gólů v základní hrací době. Tento počet bodů získá také sázející, který 

trefí remízový výsledek střetnuti, který ale není přesným výsledkem zápasu v 

základní hrací době. 

4 body - sázející získá tento počet bodů, pokud trefí vítěze zápasu bez gólového 

rozdílu nebo bez přesného počtu gólů v základní hrací době. 



2 body sázející získá tento počet bodů, pokud trefí přesný počet gólů v základní 

hrací době, ale netrefí vítěze zápasu. 

0 bodů - sázející získá tento počet bodů, pokud nezískal 10, 6, 4 nebo 2 body. 

Příklad: 

Zápas v základní hrací době skončil 4:1. 

10 bodů – získá sázející, který tipoval přesný výsledek 4:1. 

6 bodů – získá sázející, který tipoval výsledek 3:0, 5:2, 6:3, 3:2 atd. 

4 body – získá sázející, který tipoval výsledek 5:1, 3:1, 1:0, 2:1, atd. 

2 body – získá sázející, který tipoval výsledek 2:3, 1:4, 0:5, atd. 

0 bodů – získá sázející, který tipoval výsledek 0:2, 1:3, 1:5, atd. 

 

4.2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude vyhodnocen zápas, který byl 

tipován v uplynulém kole, do času vyhodnocení tohoto kola (to je typicky 

maximálně v 7:00 hodin následujícího dne po odehrání všech pořadatelem 

vypsaných zápasů na dané hrací kolo), je postupováno takto: nevyhodnocené 

zápasy nejsou pro účel soutěže bodovány. Případná změna vyhodnocení 

některého tipu, která bude provedena až po vyhodnocení kola, již nemá vliv 

na bodování. 

 

4.3. V případě, že na konci soutěže budou mít sázející shodný počet bodů, 

rozhodnou o jejich umístění doplňková kritéria v následujícím pořadí: 

 

4.3.1. Počet tipovaných zápasů (lépe umístěným bude sázející s nižším počtem 

tipovaných zápasů). 

 

4.3.2. Datum a čas odeslání prvních tipů do soutěže (lépe umístěným bude 

sázející, který odešle své první tipy do soutěže dříve). 

 

 

 

 

5. URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER 

 



5.1. Výherci soutěže se stanou sázející, kteří dosáhnou odměňovaného umístění 

podle přehledu vypsaných odměn uvedeném v bodě 2.3. těchto pravidel. 

 

5.2. Výhry budou výhercům doručeny dohodnutým způsobem nebo připsány 

v Netech/goldenech do Tipkonta / Golden Clubu, a to nejpozději k 3. 

pracovnímu dni po skončení soutěžního období. 

 

5.3. Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude 

možno připsat, propadají ve prospěch pořadatele. 

 

5.4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o 

výhře z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb 

elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného 

doručovatele nebo přepravce. 

 

5.5. Soutěžící, který se do soutěže zapojí, souhlasí s pravidly a podmínkami 

soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 

související s užíváním výher. 

 

5.6. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. 

Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

 

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE 

 

6.1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami o ochraně osobních údajů pro 

Tipsport nebo Zásadami o ochraně osobních údajů pro Chanci. 

 

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

 

7.1. Pořadatelem soutěže je společnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických 

vězňů 156, 266 01 Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

12548 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání soutěže 

spolupracuje s dalšími společnostmi CHANCE a.s. a TIPSPORT SK, a.s. 

 

7.2. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v soutěži může sázející podávat jen 

společně s předložením příslušných dokladů zasláním na 

podpora@tipsport.cz nebo info@chance.cz. 

 

https://minshara.tipsport.cz/datafiles/tipsport-privacy-policy-zakaznici-cz-1526996086.pdf
https://minshara.tipsport.cz/datafiles/tipsport-privacy-policy-zakaznici-cz-1526996086.pdf
https://minshara.tipsport.cz/datafiles/chance-privacy-policy-zakaznici-ch-1526996099.pdf


7.2.1. Reklamace průběhu nebo vyhodnocení kola musí být uplatněna 

bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho ukončení. Na 

pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

7.2.2. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě podle pořadí, 

v jakém byly obdrženy s přihlédnutím k jejich náročnosti. 

 

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky 

soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez 

jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webu. Soutěžící 

(účastník soutěže) svým zapojením do soutěže vyjadřuje souhlas s jejími 

podmínkami a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého 

zrušení soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho 

účast v soutěži bez jakékoliv náhrady. Pořadatel je oprávněn podmínky 

soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména v případě, že její 

podmínky budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně 

zakázána či provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno 

dozorovými orgány (zejména Ministerstvem financí ČR) v závislosti na jejich 

interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na provozování 

soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení 

k ukončení soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve 

věci soutěže zahájeno jakékoliv správní či soudní řízení či bude zveřejněno 

úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude v obecné rovině 

podmínky soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy. 

 

7.4. Pokud bude mít pořadatel či jiný provozovatel oprávněné podezření na 

podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, 

nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník soutěže ze soutěže 

vyloučen. To platí stejně i v případě, že účastník porušil tato pravidla, herní 

plán nebo všeobecné podmínky jednotlivých provozovatelů, či jiný obecně 

závazný právní předpis vztahující se k sázení u pořadatele a jiných 

provozovatelů. Herní plán pro provozování internetové kurzové sázky a 

všeobecné podmínky pro elektronické sázení u pořadatele mají v případě 

potřeby výkladu těchto pravidel soutěže subsidiární charakter, pokud jejich 

příslušná ustanovení dopadají na principy a postupy soutěže. 

 

7.5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě 

pochybností nad výkladem těchto pravidel soutěže či jiných sporech vždy 

platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o sporných otázkách je tak vždy 

na něm. 

 

7.6. Princip a pravidla soutěže jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a 

nelze je použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu pořadatele. 

 



7.7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem řídí 

právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem 

mezinárodního práva soukromého. 

 

7.8. Příjmy klienta ze soutěže připsané na jeho herní účet jsou předmětem 

srážkové daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, jejíž odvedení zajistí pořadatel. Výhry a části výher ze 

soutěže, které jsou vyplacené v Netech/goldenech, tj. ceny a části cen 

uvedené v bodě 2.3. těchto pravidel, budou připsané do Tipkonta / Golden 

Clubu. Výherci po odečtení srážkové daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu, § 36, odst. 2, písm. k). Srážková daň činí 15 % u výher, 

jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč, přičemž 1 Net má hodnotu 1 Kč a 1 

golden má hodnotu 1 Kč. 

 

V Berouně 6. 5. 2019 

 

Tipsport.net a.s. za účasti CHANCE a.s. a TIPSPORT SK, a.s. 


