
 
Zadní strana losu  Štístko 1193 - 3. emise 

 
1. Los obsahuje jedno hrací pole. Hrací pole losu obsahuje 9 symbolů čtyřlístku s částkami 

a symbol „Násobte až“ .. Po setření hracího pole losu se objeví pod symboly 
čtyřlístků částky a pod symbolem „Násobte až“ hodnoty 1x, 2x, 5x, 10x nebo 20x. Sázející 
získává výhru tak, že nalezne v hracím poli 3 shodné částky. Celková výhra je dána 
součinem této částky a násobitelem uvedeným pod symbolem „Násobte až““. 

2. Celkem je vydána emise 40 000 000 kusů losů okamžité loterie. Cena losu okamžité loterie 
činí 20 Kč. Herní jistina emise činí 800 000 000 Kč. Částka určená na výhry emise (výherní 
jistina emise) činí 80 % z herní jistiny, tj.  640 000 000 Kč při celkovém počtu 14 218 540 
výherních losů v emisi. Emise je rozdělena do 10 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 80 % z herní jistiny, tj. 64 000 000 Kč při celkovém počtu 1 421 854 výher 
v jednotlivé sérii. Série budou postupně zpřístupněny v aplikaci počínaje sérií 1 a konče sérií 
10. Každý los je identifikován 12místným zakódovaným číslem, ve kterém je obsaženo číslo 
emise, číslo série, cena losu a pořadové číslo losu v sérii. 

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

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

5. Prodej losů končí 30. 12. 2022.  

6. Výplata výher se řídí herním plánem. 

7. 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. 

 
 
 

 
 


