
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ZLATÉ KOLO“ 
 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže „Zlaté kolo“ (dále jen 
„soutěž“): 
 
I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže 

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 
866/69, 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
7424, IČO: 264 93 993 (dále jen „vyhlašovatel“). 

 
II. Místo a doba trvání soutěže 

1. Soutěž probíhá na Herním portálu Sazka.cz na internetových stránkách www.sazka.cz, kde má 
soutěž svoji příslušnou stránku, a to od úterý 05.10. 2021 00:00:00 hodin do rozhodnutí 
vyhlašovatele soutěž ukončit. (dále jen „doba trvání soutěže“). Rozhodnutí o ukončení soutěže 
bude v dostatečném předstihu zveřejněno na stránkách soutěže.  

 
III. Podmínky účasti v soutěži jsou:  

1. Soutěž je určená pro vybrané účastníky hazardních her – loterií SAZKA, kteří provedli plnou 
registraci u vyhlašovatele a mají zřízeno tzv. trvalé (nikoli dočasné) uživatelské konto (dále jen 
„účastníci Herního portálu Sazka.cz “ nebo „soutěžící“). Soutěžící jsou vybráni dle předem 
daných a rovných kritérií, která stanovuje vyhlašovatel, ve kterých je zohledněn zájem 
soutěžících o internetové číselné loterie SAZKA. 

2. Účastí v soutěži potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže. 
3. Podmínkou účasti v soutěži není zaplacení jakéhokoli účastnického vkladu.  
4. Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, u kterých to vylučuje Herní plán loterií SAZKA 

nebo právní předpisy upravující účast na hazardní hře. 
 

 
IV. Průběh soutěže: 

1.     Zlaté kolo je soutěžícímu přístupné na https://www.sazka.cz/zlate-kolo/odmeny 
2. Pro roztočení Zlatého kola musí soutěžící sesbírat 10 bodů zvaných Zlaťáky (dále jen „Zlaťáky“), 

které sbírá za svoji aktivitu na Herním portálu Sazka.cz. Počet Zlaťáků, které aktuálně potřebuje 
pro roztočení Zlatého kola může soutěžící zjistit ze znázornění 10 bodové škály získaných 
Zlaťáků zvané Progress bar (dále jen „Progress bar“). Když je Progress bar naplněn Zlaťáky, 
soutěžící má možnost točit Zlatým kolem.  

3. Dokud soutěžící Zlatým kolem nezatočí, nemůže plnit další Progress bar.  
4. Zlatým kolem lze zatočit po naplnění Progress baru, maximálně do konce doby trvání soutěže. 
5. Pravidla pro plnění Progress baru Zlaťáky: 

a. 1 Zlaťák je soutěžícímu přidělen za přihlášení se do uživatelského konta na Herním 
portálu Sazka.cz. Zlaťák za přihlášení je přidělen nejvýše jedenkrát za 7 kalendářních dní 
v rámci naplnění jednoho progress baru (po nasbírání 10 Zlaťáků a zatočení kola se toto 
pravidlo resetuje). 

b. 2 Zlaťáky jsou přiděleny za vložení minimálně 300 Kč na uživatelské konto na Herním 
portálu Sazka.cz. Jsou přiděleny právě 2 Zlaťáky za vklad minimálně 300 Kč, vyšší vklad 
(600 Kč, 1000 Kč atd.) příděl Zlaťáků nezvyšuje. Hodnoty samostatný vkladů se nesčítají, 
nelze tedy získat 2 Zlaťáky např. za 2 vklady v hodnotě 150 Kč.  2 Zlaťáky za vklad jsou 
přiděleny nejvýše jedenkrát za 7 kalendářních dní v rámci naplnění jednoho progress baru 
(po nasbírání 10 Zlaťáků a zatočení kola se toto pravidlo resetuje).  

c. 1 Zlaťák je soutěžícímu přidělen za každých vsazených 50 Kč do libovolné internetové 
číselné loterie na Herním portálu Sazka.cz. Hodnoty těchto sázek se sčítají, tzn., že např. 
1 zlaťák lze získat po 2 samostatných sázkách v hodnotě 20 Kč a 30 Kč.  

d. Pokud je Progress bar naplněn, vsazená částka převyšující poslední Zlaťák se do dalšího 
Progres baru nepřipisuje.  



 

 

6. Zlaté kolo představuje klasické kolo štěstí, které obsahuje výseče s níže uvedenými výhrami, 
soutěžící vyhrává výhru dle výsledku zatočení, tzn., výhru z výseče, na kterou po zastavení kola 
ukazuje šipka.  

7. Po dotočení Zlatého kola se soutěžícímu zobrazí okno (výseč) s výsledkem soutěže, resp. 
zatočení. 

8. Výsledek soutěže je generován certifikovaným generátorem náhodných čísel.  
 
V. Výhry v soutěži: 

1. Výhry v soutěži jsou následující: 
Bonusy na uživatelské konto, které jsou v některých případech podmíněny splněním podmínky sázkové 
aktivity nebo vkladu na uživatelské konto: 

a. 20 Kč bonus, za vsazení tiketu nebo tiketů v minimální souhrnné hodnotě 60 Kč 
v jakékoliv internetové číselné loterii na Herním portálu Sazka.cz. Podmínky bonusu je 
třeba splnit do 24 hodin od jeho přidělení. 

b. 25 Kč bonus, za vsazení tiketu nebo tiketů v minimální souhrnné hodnotě 100 Kč 
v jakékoliv internetové číselné loterii na herním portálu Sazka.cz. Podmínky bonusu je 
třeba splnit do 24 hodin od jeho přidělení. 

c. 50 Kč bonus, za vsazení tiketu nebo tiketů v minimální souhrnné hodnotě 200 Kč 
v jakékoliv internetové číselné loterii na herním portálu Sazka.cz. Podmínky bonusu je 
třeba splnit do 24 hodin od jeho přidělení. 

d. 100 Kč bonus, za vsazení tiketu nebo tiketů v minimální souhrnné hodnotě 400 Kč 
v jakékoliv internetové číselné loterii na herním portálu Sazka.cz. Podmínky bonusu je 
třeba splnit do 24 hodin od jeho přidělení. 

e. 60 Kč bonus za vklad 300 Kč na uživatelské konto na Herním portálu Sazka.cz. Podmínky 
bonusu je třeba splnit do času 23:59:59 v den, kdy byl bonus přidělen. 

f. 100 Kč bonus za vklad 500 Kč na uživatelské konto na Herním portálu Sazka.cz. 
Podmínky bonusu je třeba splnit do času 23:59:59 v den, kdy byl bonus přidělen.  

g. 60 Kč bonus. Bonus je přidělen výherci ihned po zobrazení výseče (dotočení) na Zlatém 
kole. 

h. 100 000 Kč bonus. Bonus je výherci přidělen do 3 pracovních dnů od zobrazení výseče 
(dotočení) na Zlatém kole. 

i. 1 Zlaťák. Bonus je přidělen výherci ihned po zobrazení výseče (dotočení) na Zlatém kole. 
j. 2 Zlaťáky. Bonus je přidělen výherci ihned po zobrazení výseče (dotočení) na Zlatém kole. 

 
2. Pravděpodobnost výher na Zlatém kole: 

 

Pravděpodobnost výher na Zlatém kole 

bonus 
počet odměn na 125 000 

zatočení 

a. 20 Kč za sázku 41749 

b. 25 Kč za sázku 28000 

c. 50 Kč za sázku 10500 

d. 100 Kč za sázku 5000 

e. 60 Kč za vklad 7500 

f. 100 Kč za vklad 2500 

g. 60 Kč 3750 

h. 100 000 Kč hlavní výhra 1 

i. 1 Zlaťák 13000 

j. 2 Zlaťáky 13000 

3. Bonusy budou výherci připsány na uživatelské konto na Herním portálu Sazka.cz po 
splnění podmínek dle odst. 1. Bonus není možné připsat na jiné uživatelské konto, než 



 

 

prostřednictvím kterého se soutěžící účastnil soutěže. Bonusy nelze vyplatit v hotovosti 
ani jinou formou.  

 
VI. Informace ke zpracování osobních údajů 

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, trvalý či přechodný pobyt a kontaktní 
adresa), a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování s informacemi o 
průběhu soutěže, o výhře, připsání (předání) výhry či případného vyřízení stížností apod. 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. 

2. Osobní údaje soutěžícího může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici 
zpracovatele osobních údajů, která by pro soutěž zajišťovala administrativní a technickou 
podporu. 

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 další 
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). 
 

VII. Závěrečná ustanovení  
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat  

a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele a bere na vědomí 
informace  
o zpracování osobních údajů.  

2. 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. 

3. Na odměny v soutěži není právní nárok. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní 
cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, bude toto učiněno 
písemně ve formě dodatku a zveřejněno v těchto pravidlech. Účinnost této změny nastává 
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Vyhlašovatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody 
způsobené v souvislosti s užíváním výher. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za případné 
kvalitativní či funkční vady odměny. 

4. Účastník soutěže nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži. 
5. 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 soutěžícího 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 soutěžícího jako je např. 
manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 
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 odměnu 
v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím 
skončení. Provozovatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v 
souvislosti se soutěží (bez ohledu na to, zda k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či 
technické závady) ani za jakékoli technické problémy či závady vzniklé v průběhu soutěže. 

6. Rozhodujícím pro určení aktuálních pravidel je okamžik zatočení Zlatého kola. 



 

 

7. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro 
soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.  

8. Princip a pravidla soutěže jsou chráněny dle příslušných právních předpisů a nelze je použít či z 
nich vycházet bez prokazatelného souhlasu vyhlašovatele.  

 
 

   
V Praze dne 05. 10. 2021 

 


