
Zadní strana losu Malý Mates 2579 
 

1. Los obsahuje jedno hrací pole. Hrací pole losu je rozděleno na tři části. Levá část tohoto 
pole je označena jako „1. UCHO“, pravá část jako „2. UCHO“ a třetí částí je prostřední 
část obrázku Matese, představující vyplazený jazyk. Po setření stírací vrstvy hracího pole 
se v levé části pole nazvané „1. UCHO“ objeví jeden herní symbol, v pravé části pole 
nazvané „2. UCHO“ se objeví jeden herní symbol a v prostřední části pod vyplazeným 
jazykem se v případě výhry objeví částka. Pokud se v části pole nazvané „1. UCHO“ 

i v části pole nazvané „2. UCHO“ objeví symbol Mates , sázející vyhrává částku 
uvedenou v prostřední části pole na vypláznutém jazyku Matese.  

2. Celkem je vydána emise 20 000 000 kusů losů okamžité loterie Malý Mates 2579. Cena 
losu činí 20 Kč. Herní jistina emise činí 400 000 000 Kč. Částka určená na výhry emise 
(výherní jistina emise) činí 78 % z herní jistiny, tj. 312 000 000 Kč při celkovém počtu 
7 695 250 výherních losů v emisi. Emise je rozdělena do 5 shodných sérií po 4 000 000 
losech. Herní jistina jednotlivé série činí 80 000 000 Kč. Částka určená na výhry jednotlivé 
série (výherní jistina série) činí 78 % z herní jistiny, tj. 62 400 000 Kč při celkovém počtu 
1 539 050 výherních losů v jednotlivé sérii.  Série budou postupně zpřístupněny v aplikaci 
počínaje sérií 1 a konče sérií 5.  

3. Každý los je identifikován 15místným zakódovaným číslem, ve kterém je obsaženo číslo 
emise, číslo série, cena losu a pořadové číslo losu v sérii.  

4. Oznámení o případné výhře probíhá na přední straně losu přímo v aplikaci.  

5. V aplikaci sázející nemusí uplatňovat nárok na výhru, ten je realizován okamžikem zjištění 
výsledku dané loterie.  

6. Prodej losů končí 31. 7. 2022.    

7. Výplata výher se řídí herním plánem.  

8. Tato okamžitá loterie byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí ČR 
č.j. MF– 35535/2016/34 ve znění pozdějších rozhodnutí a její provozování se řídí v plném 
rozsahu herním plánem vydaným provozovatelem, který je k dispozici u všech prodejců 
losů a na www.sazka.cz. 
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