
PRAVIDLA SOUTĚŽE  

„VSAĎ PŘESNÝ VÝSLEDEK LIVE A HRAJ O 5x 

10 000 Kč“ 
 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „VSAĎ 

PŘESNÝ VÝSLEDEK LIVE A HRAJ O 5x 10 000 Kč“ (dále jen „soutěž“): 

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže 

1.1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 6, 

Evropská 866/69, Vokovice, 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“). 

2. Místo a doba trvání soutěže 

2.1. Soutěž je určena pro účastníky kurzových sázek Sazkabet na Herním portálu Sazka.cz 

(dále jen „soutěžící“ nebo „účastníci Herního portálu Sazka.cz“) 

2.2. Soutěž probíhá od 16. 9. 2021 od 18:45 hodin do 16. 9. 2021 do 23:00 hodin (dále jen 
„doba konání soutěže“). 

3. Podmínky účasti v soutěži  

3.1. Soutěže se může zúčastnit výlučně ten soutěžící, který současně splňuje všechny 

podmínky účasti v soutěži uvedené v bodech 3.2. až 3.6. 

3.2. Soutěžící vsadí v době konání soutěže na Sazkabetu SÓLO LIVE, AKO LIVE či KOMBI 

LIVE kurzovou sázku (live tiket) v minimální hodnotě 50 Kč.  

3.3. Součástí kurzové sázky (tiketu) bude tato sázková příležitost: Přesný výsledek z live 

nabídky fotbalových zápasů Slavia Praha vs. Union Berlín nebo Bröndby vs. Sparta 

Praha nebo Jablonec vs. CFR Cluj hraných dne 16. 9. 2021. Sázková příležitost musí 

být vsazená po zahájení zápasu, tj. jako live kurzová sázka, nikoli jako 

předzápasová kurzová sázka. 

3.4. Jako rozhodný a určující čas vsazení pro všechny soutěžní sázky je čas přijetí sázky 

uložený v centrální databázi systému vyhlašovatele. 

3.5. Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, u kterých to vylučuje Herní plán Kurzových 

sázek SAZKABET nebo právní předpisy upravující účast na hazardní hře. 

3.6. Nejpozději dne 20. 9. 2021 do 23:59 musí mít soutěžící uživatelské konto (nikoli dočasné), 

tedy musí dokončit plnou registraci pro účast na kurzových sázkách Sazkabet na 

Herním portálu Sazka.cz, jinak nebude do slosování zařazen.  

https://www.sazka.cz/centrum-podpory/kurzove-sazky-sazkabet/registrace-do-sazkabetu/jak-dosahnu-plne-registrace-pro-kurzove-sazky


4. Průběh soutěže 

4.1 Dne 21. 9. 2021 budou vybráni všichni soutěžící, kteří splnili všechny podmínky účasti 

v této soutěži. Stejného dne budou soutěžící, resp. jejich ID, slosováni prostřednictvím 

certifikovaného losovacího zařízení. Vylosováno bude 5 výherních tiketů a 5 náhradních 

tiketů, u nichž bude určeno pořadí (náhradní tiket první v pořadí až náhradní tiket pátý v 

pořadí). Každý soutěžící bude zařazen do slosování za každý vsazený tiket, který bude 

splňovat podmínky soutěže. Když tedy např. soutěžící vsadí tři tikety splňující podmínky 

soutěže, bude do losování zařazen třikrát. Pokud bude tiket obsahovat více sázkových 

příležitostí uvedených v bodě 3.3, bude tiket zařazen do soutěže právě jednou.  bude 

zařazen 

4.2 Soutěžící, resp. jeho tiket, může být prostřednictvím certifikovaného losovacího zařízení 

vylosován opakovaně, avšak každý jeden soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru. 

V případě, že tiket soutěžícího, který již v této soutěži vyhrál ve vztahu k jinému tiketu, 

bude vylosován jako výherní, výhru získá soutěžící, který vsadil první vylosovaný náhradní 

tiket v pořadí a který dosud výhru v této soutěži nezískal. Pokud i náhradní tiket bude 

tiketem soutěžícího, který již výhru získal, určí se jako výherní nejblíže následující náhradní 

tiket v pořadí, který náleží soutěžícímu, který dosud v této soutěži nevyhrál. V případě, že 

postup popsaný v předchozích větách povede k tomu, že  i náhradní tiket pátý v pořadí 

bude náležet soutěžícímu, který již v této soutěži vyhrál, výhra nebude vyplacena nikomu 

a propadá ve prospěch vyhlašovatele. 

5. Výhry v soutěži 

5.1. Vylosovaný výherce získá peněžitou výhru ve formě bonusu na uživatelské konto 

Herního portálu Sazka.cz ve výši 10 000 Kč. V případě, že výherce bude ze soutěže 

vyloučen v souladu s odst. 7.4. těchto pravidel, výhru dle první věty tohoto odstavce získá 

příslušný náhradník určený postupem popsaným v bodě 4.2 těchto pravidel. Výhru na 

základě tohoto postupu nemůže získat soutěžící, který již výhru v této soutěži získal ani 

soutěžící, který byl ze soutěže vyloučen v souladu s odst. 7.4. těchto pravidel. Pokud by 

měl na základě postupu dle tohoto bodu získat výhru soutěžící, jemuž náleží náhradní 

tiket pátý v pořadí, který již výhru získal nebo který bude v souladu s odst. 7.4. těchto 

pravidel ze soutěže vyloučen, výhra nebude vyplacena nikomu a propadá ve prospěch 

vyhlašovatele. 

5.2. Bonus je výherci, resp. náhradníkovi, přidělen do 3 pracovních dnů ode dne termínu 

slosování.  

5.3. Bonus není možné připsat na jiné uživatelské konto, než prostřednictvím kterého se 
soutěžící účastnil soutěže. Bonusy nelze vyplatit v hotovosti ani jinou formou.  

5.4. Pokud je výhra předmětem srážkové daně v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, v platném a účinném znění a podléhá zdanění, bude tato daň 

odvedena a zaplacena vyhlašovatelem. 

5.5. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel. Tato soutěž 

má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. 



6. Informace ke zpracování osobních údajů 

6.1. Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího 

v rozsahu tak, jak jsou soutěžící registrováni do Herního portálu Sazka.cz (tj. jméno, 

příjmení, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo, místo narození, číslo dokladu, adresa 

přechodného či trvalého pobyt a kontaktní adresa), a to za účelem umožnění jeho účasti 

v soutěži, či jeho kontaktování s informacemi o průběhu soutěže. Soutěžící - výherce bere 

na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, počáteční písmeno příjmení a kraj 

podle místa trvalého pobytu, budou po ukončení soutěže zveřejněny na Sazka.cz. 

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je soutěžící 

(tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou za účelem 

administrace soutěže zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů po jejím skončení. 

6.2. Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi 

v pozici zpracovatele osobních údajů, která bude pro soutěž zajišťovat administrativní a 

technickou podporu. 

6.3. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na 

webu osobniudaje.sazka.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost 

o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů soutěžícího nebo využití práv 

soutěžícího, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo 

požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo 

na omezení zpracování, či právo podat proti vyhlašovateli jakožto správci stížnost). 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Výklad pojmů užitých v těchto pravidlech se řídí zejména definicemi obsaženými v Herním 

plánu Kurzových sázek SAZKABET a zákoně č.186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, 

platných a účinných v době trvání této soutěže. 

7.2. Splněním podmínek účasti v soutěži vyjadřuje účastník Herního portálu Sazka.cz souhlas 

s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České 

republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. 

7.3. Každý účastník Herního portálu Sazka.cz má nárok účastnit se soutěže pouze jednou. 
Toto pravidlo není možné obcházet zakládáním či ovládáním uživatelských kont v rámci 
rodiny, okruhu blízkých osob atd. 

7.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících 

s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení 

soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka Herního 

portálu Sazka.cz ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci, a to zejména z důvodu 

nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, 

porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo 

které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování 

pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany účastníka Herního portálu 

Sazka.cz. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv 

v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. vyhlašovatel 

k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o 

vyloučení ze soutěže i po jejím skončení a případném odebrání výhry a odpovídajícím 



snížení zůstatku uživatelského konta. V případě, že zůstatek uživatelského konta bude 

nižší než odebraná výhra, například z důvodu, že výherce již odebranou výhru 

spotřeboval, je vyhlašovatel oprávněn po výherci požadovat vrácení rozdílu mezi 

zůstatkem uživatelského konta a výhrou. 

7.5. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv 

kompenzaci pro soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.  

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

použít či z nich vycházet bez prokazatelného souhlasu vyhlašovatele. 

 

Datum: 15. 9. 2021 

 

 


