HERNÍ PLÁN
pro provozování hazardní hry
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1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Fortuna provozuje na základě základního povolení vydaného Ministerstvem financí České
republiky hazardní hru Číselné loterie dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) Zákona o hazardních
hrách.

1.2

Tento Herní plán je určen pro provozování Číselné loterie výhradně prostřednictvím Poboček.
Herní plán je závazný pro právní vztah mezi Sázejícím a Fortunou. Neznalost ustanovení tohoto
Herního plánu nebo jejich subjektivní výklad nečiní Číselnou loterii neplatnou a při rozhodování
případných sporů z Číselné loterie nemůže být přihlíženo k okolnosti, že Sázející nezná
ustanovení Herního plánu.

1.3

Tento Herní plán byl schválen Ministerstvem financí České republiky. Fortuna si vyhrazuje právo
provést na základě schválení Ministerstva financí České republiky změny tohoto Herního plánu.
Veškeré takové změny, jakož i případný výklad jednotlivých ustanovení Herního plánu, budou
Fortunou zveřejněny.

1.4

Fortuna zaručuje všem Sázejícím rovné podmínky a rovnou možnost výhry, a to ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) Zákona o hazardních hrách.

2.

VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD

2.1

Výrazy použité v textu tohoto Herního plánu (včetně úvodních ustanovení v článku 1. tohoto
Herního plánu) začínající velkými písmeny, mají následující význam, není-li výslovně uvedeno
jinak:
„Centrální systém“

znamená souhrn technických a programových prostředků
pro příjem a zpracování Sázek na Číselné loterie provozované
Fortunou;

„Číselná loterie“

znamená hazardní hru dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) Zákona
o hazardních hrách. Sázející se Číselné loterie účastní tím,
že zaplatí Vklad, jehož návratnost se nezaručuje. Pravidla
jednotlivých Číselných loterií jsou blíže specifikována v příloze
tohoto Herního plánu;

„Fortuna“

znamená společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1,
Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 944;

„Generátor
náhodných čísel“

znamená zařízení, kterým jsou náhodným výběrem generována
Výherní čísla pro jednotlivé Číselné loterie, u kterých příloha tohoto
Herního plánu výslovně stanoví, že Výherní čísla takové Číselné
loterie jsou slosována prostřednictvím Generátoru náhodných
čísel. Generátor náhodných čísel splňuje požadavky Zákona
o hazardních hrách, což bylo potvrzeno pověřenou osobou
ve smyslu Zákona o hazardních hrách;

„Hazardní hry“

znamená hazardní hry provozované Fortunou dle platných
právních předpisů na základě jednotlivých základních povolení
vydaných Ministerstvem financí České republiky;
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„Herní jistina“

znamená součet Sázek přijatých na příslušné Sázkové období
stanovené v tomto Herním plánu;

„Herní plán“

znamená tento herní plán pro provozování hazardní hry Číselné
loterie. Tento Herní plán upravuje pravidla pro Číselné loterie, které
jsou specifikovány v tomto Herním plánu, a které jsou uzavírány
prostřednictvím Poboček;

„Losovací zařízení“

znamená elektromechanické zařízení, kterým jsou slosována
Výherní čísla pro jednotlivé Číselné loterie, u kterých příloha tohoto
Herního plánu výslovně stanoví, že Výherní čísla takové Číselné
loterie jsou slosovány prostřednictvím Losovacího zařízení.
Losovací zařízení splňuje požadavky Zákona o hazardních hrách,
což bylo potvrzeno pověřenou osobou ve smyslu Zákona
o hazardních hrách;

„Loterní komise“

znamená tří člennou komisi, která byla jmenovaná Fortunou
dle ustanovení § 26 Zákona o hazardních hrách. Loterní komise
kontroluje plnění stanovených povinností Fortuny dle Zákona
o hazardních hrách;

„Pobočka“

znamená místo na území České republiky, ve kterém Fortuna
provozuje vybrané Hazardní hry, a to včetně Číselných loterií;
aktuální seznam Poboček je k dispozici na webových stránkách
www.ifortuna.cz;

„Pracovník Pobočky“

znamená fyzickou osobu, která je oprávněna přijímat Vklady
na Hazardní hry v Pobočkách, a které za tímto účelem bylo
Fortunou vydáno osvědčení;

„Sázející“

znamená fyzickou osobu účastnící se Číselné loterie, která dovršila
18 let věku a zaplatila Vklad;

„Sázka“

znamená Sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění
(bez případných poplatků předem stanovených Fortunou), které
bude porovnáno s výsledkem Číselné loterie, a které Sázející
uhradí před Uzavřením sázky;

„Sázkové období“

znamená období, které začíná bezprostředně po ukončení příjmu
Sázek na předchozí slosování příslušné Číselné loterie a končí
ukončením příjmu Sázek na dané slosování příslušné Číselné
loterie. Zahájení a ukončení příjmu Sázek na dané slosování
stanoví Fortuna;

„Uzavření sázky“

znamená okamžik, kdy je Sázka na Číselnou loterii uložena
v Centrálním systému Fortuny. Po tomto okamžiku již nelze účast
na Číselné loterii zrušit či odvolat, nestanoví-li tento Herní plán
výslovně jinak;

„Tiket“

znamená fyzické potvrzení o Uzavřené sázce vydané Pracovníkem
Pobočky, které obsahuje relevantní údaje stanovené Fortunou.
Údaje na Tiketu jsou natištěny podle údajů uvedených Sázejícím
na sázence a/nebo ústně sdělených Pracovníkovi Pobočky
za podmínek stanovených tímto Herním plánem. Pro vyznačení
údajů jsou používány zkratky či kódy určené Fortunou;
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„Vklad“

znamená Sázku včetně manipulačního poplatku stanoveného
Fortunou. Manipulační poplatek je účtován ve výši 10 % s tím,
že u některých Číselných loterií (či jejích variant) může Fortuna
stanovit,
že manipulační
poplatek
nebude
účtován.
Výše manipulačního poplatku, je-li účtován, je uvedena vždy na
Tiketu;

„Výherní čísla“

znamená čísla, která byla slosována pro jednotlivé Číselné loterie
v souladu s tímto Herním plánem;

„Výherní jistina“

znamená částku určenou na Výhry na jednotlivé Číselné loterie
dle tohoto Herního plánu v příslušném Sázkovém období.
V případě, že by po posledním slosování příslušné Číselné loterie
(resp. její varianty) nebyla z dlouhodobého hlediska zachována
stanovená výše Výherní jistiny, pak bude výše Výher pro danou
Číselnou loterii (resp. její variantu) po posledním slosování
poměrně navýšena mezi všechny Výherce tak, aby byl splněn § 21
Zákona o hazardních hrách, pokud by tímto postupem nebylo
dosaženo stanovené výše Výherní jistiny, bude poslední slosování
opakováno, dokud nebude splněna podmínka stanovená v § 21
Zákona o hazardních hrách;

„Výhra“

znamená peněžní částku, kterou Sázející získá při splnění všech
podmínek stanovených tímto Herním plánem, zejména v článku
5. a příloze tohoto Herního plánu;

„Zákon o hazardních
hrách“

znamená zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném
znění.

2.2

Definice uvedené v článku 2.1 tohoto Herního plánu se použijí obdobně pro jednotná i množná
čísla definovaných pojmů.

2.3

Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Herního plánu a nebudou sloužit
pro jeho výklad.

2.4

Odkazy na články objevující se v textu tohoto Herního plánu jsou odkazy na články tohoto
Herního plánu, není-li výslovně uvedeno něco jiného.

3.

ÚČAST NA ČÍSELNÉ LOTERII

3.1

Číselné loterie se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které jsou starší 18 let a které zároveň
Fortuně předem uhradí Vklad.

3.2

Každý Sázející je při Uzavírání sázky či při výplatě Výhry dle tohoto Herního plánu povinen
na vyžádání předložit Pracovníkovi Pobočky platný občanský průkaz či jiný osobní doklad
totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti či věku Sázejícího. V případě, že předložení
občanského průkazu či jiného osobního dokladu totožnosti bude Sázejícím odmítnuto, je Fortuna
oprávněna příjem Sázky či výplatu Výhry pozastavit, a to až do splnění této podmínky.

3.3

Sázející je povinen se před Uzavřením sázky seznámit s platným zněním Herního plánu.
Uzavřením sázky uznává Sázející ustanovení tohoto Herního plánu za závazná.
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4.

UZAVÍRÁNÍ SÁZEK NA ČÍSELNÉ LOTERIE

4.1

Sázky na Číselné loterie jsou přijímány ve všech Pobočkách. Pro Uzavřené sázky jsou rozhodné
údaje uvedené na Tiketu, které musí současně odpovídat údajům uloženým v Centrálním
systému.

4.2

K Uzavření sázky dochází tak, že Sázející relevantní údaje požadované Číselné loterie ústně
(příp. na předtištěné sázence) sdělí Pracovníkovi Pobočky, který nahlášené údaje zadá
do Centrálního systému a vytiskne Sázejícímu Tiket. Tiket bude Sázejícímu vydán proti
zaplacení Vkladu, jehož výše bude uvedena na Tiketu. Sázející je povinen si okamžitě
zkontrolovat, zda všechny údaje vytištěné na Tiketu souhlasí s údaji sdělenými Pracovníkovi
Pobočky; později uplatněné reklamace nebudou shledány jako oprávněné.

4.3

Pravidla jednotlivých Číselných loterií, výše Výhry, Sázkové období, jakož i veškeré ostatní
podstatné údaje jsou pro každou jednotlivou Číselnou loterii popsány v příloze tohoto Herního
plánu.

4.4

Sázející si může rovněž předplatit Sázky až na třicet (30) dnů, přičemž tento svůj požadavek
musí sdělit Pracovníkovi Pobočky před Uzavřením sázky, není-li v příloze tohoto Herního plánu
pro konkrétní Číselnou loterii výslovně stanoveno jinak.

4.5

Uzavřenou sázku lze zrušit pouze do ukončení příslušného intervalu pro příjem Sázek
stanoveného Fortunou pro danou Číselnou loterii, nejpozději však do deseti (10) minut od
vytištění Tiketu, není-li v příloze tohoto Herního plánu pro konkrétní Číselnou loterii výslovně
stanoveno jinak. Uzavřenou sázku lze zrušit pouze na Pobočce, kde byla Sázka uzavřena.
Sázku nelze zrušit v případě, že zrušení není technicky možné, např. z důvodu uzavření
Centrálního systému. Úspěšným zrušením Sázky vzniká Sázejícímu nárok na vrácení
zaplaceného Vkladu.

4.6

Po Uzavření sázky je přísně zakázáno na Tiketu, který byl Sázejícímu Pracovníkem Pobočky
vydán, provádět jakékoliv úpravy. Padělání a pozměňování Tiketu je trestné podle příslušných
právních předpisů. Paděláním či pozměňováním Tiketu zároveň zaniká nárok na Výhru či vrácení
Vkladu.

4.7

Fortuna si vyhrazuje právo určovat začátek a konec příjmu Sázek na jednotlivé Číselné loterie.
Konec příjmu Sázek na Číselné loterie může být stanoven nejpozději do okamžiku zahájení
slosování příslušné Číselné loterie, na kterou se Sázka přijímá.

5.

SLOSOVÁNÍ A VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

5.1

Událostí rozhodující o Výhře v Číselných loteriích dle tohoto Herního plánu je slosování
Výherních čísel. Nestanoví-li tento Herní plán výslovně jinak, jsou Výherní čísla slosována
pro každou Číselnou loterii samostatně s tím, že slosování se zpravidla uskutečňuje po ukončení
příslušného Sázkového období jednotlivých Číselných loterií.

5.2

Slosování Výherních čísel se provádí veřejně na místě, které je zveřejněno na webových
stránkách www.ifortuna.cz, zpravidla prostřednictvím Losovacího zařízení nebo Generátoru
náhodných čísel, přičemž konkrétní způsob slosování závisí na typu příslušné Číselné loterie a je
stanoven v příloze tohoto Herního plánu.
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5.3

V případě slosování prostřednictvím Losovacího zařízení jsou k dispozici dvě Losovací zařízení,
z toho jedno primární Losovací zařízení a druhé sekundární Losovací zařízení, přičemž konkrétní
Losovací zařízení, které bude použito pro příslušné slosování, vybere před příslušným
slosováním Loterní komise. V případě poruchy Losovacího zařízení je slosování prováděno
náhradním způsobem, a to prostřednictvím mechanického slosovacího osudí, které je vyrobeno
z pevné neprůhledné černé látky. Pokud se z jakýchkoliv technických důvodů neuskuteční
plánované slosování Výherních čísel, potom Fortuna zorganizuje náhradní slosování,
které se uskuteční v nejbližším možném čase.

5.4

Za objektivnost a platnost řádného slosování Výherních čísel prostřednictvím Losovacího
zařízení zodpovídá Loterní komise. Na průběh slosování dohlíží v souladu se Zákonem
o hazardních hrách notář.

5.5

V případě slosování prostřednictvím Generátoru náhodných čísel jsou vylosovaná Výherní čísla
automaticky odesílána a ukládána do Centrálního systému. V případě, že se z jakýchkoliv
technických důvodů neuskuteční plánované slosování Výherních čísel prostřednictvím
Generátoru náhodných čísel, potom se další slosování uskuteční v nejbližším plánovaném čase.

5.6

Výsledky slosování Fortuna zveřejňuje po každém slosování Výherních čísel jednotlivých
Číselných loterií, nejpozději však následující kalendářní den po provedeném slosování. Výherní
čísla Fortuna zveřejňuje prostřednictvím webových stránek www.ifortuna.cz a/nebo
prostřednictvím Poboček, či jiným vhodným způsobem.

6.

NÁROK NA VÝHRU, VÝŠE VÝHRY A VÝPLATA VÝHRY

6.1

Sázejícímu vzniká nárok na Výhru v případě, že jsou splněny současně všechny následující
podmínky:
6.1.1

za podmínek stanovených tímto Herním plánem byl předložen originál platného
výherního Tiketu, jehož údaje jsou totožné se záznamem Uzavřené sázky uloženým
v Centrálním systému;

6.1.2

Sázejícím byla správně určena Výherní čísla, která jsou předpokladem pro získání Výhry
dle tohoto Herního plánu;

6.1.3

žádným způsobem nebyl porušen tento Herní plán.

6.2

V Číselné loterii vzniká Sázejícímu nárok na Výhru v případě, že ze zvoleného počtu tipovaných
čísel správně určí stanovený počet Výherních čísel podle tabulky Výher pro příslušnou Číselnou
loterii uvedenou v příloze tohoto Herního plánu.

6.3

Výše Výhry v Číselné loterii je dána kombinací počtu tipovaných čísel, počtu správně uhodnutých
čísel a zvolenou výší Sázky, a to jako násobek Sázky a výherního násobku uvedeného v tabulce
Výher pro příslušnou Číselnou loterii v příloze tohoto Herního plánu v závislosti na počtu
tipovaných a správně uhodnutých čísel, není-li v příloze tohoto Herního plánu u příslušné Číselné
loterie výslovně stanoveno jinak. Výše Výhry se zaokrouhluje na celé koruny dle matematických
pravidel.
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6.4

V případě, že součet dosažených Výher v rámci příslušné Číselné loterie, resp. v jednotlivých
výherních pořadích, překročí stanovenou maximální výši výherní kvóty, budou všechny tyto
Výhry poměrně sníženy podle výše Sázky za všechny výherní Tikety na příslušnou Číselnou
loterii, resp. pro dané výherní pořadí.

6.5

Výplata Výher bude zahájena bezprostředně poté, co bude provedeno slosování Výherních čísel
pro příslušnou Číselnou loterii, budou potvrzena Výherní čísla a zároveň Výherní čísla budou
uložena v Centrálním systému. Pro určení nároku na Výhru a pro určení výše Výhry jsou
rozhodující údaje uložené v Centrálním systému.

6.6

Nárok na Výhru musí být Sázejícím uplatněn nejpozději do jednoho (1) roku ode dne
následujícího po slosování Výherních čísel pro příslušnou Číselnou loterii. Neuplatní-li Sázející
nárok na Výhru ve lhůtě stanovené v tomto článku, nárok na Výhru zaniká.

6.7

Lhůta pro výplatu Výhry činí maximálně šedesát (60) dnů od uplatnění nároku na její vyplacení
způsobem stanoveným tímto Herním plánem. V této lhůtě je Fortuna povinna Výhru Výherci
vyplatit způsobem stanoveným tímto Herním plánem.

6.8

Nárok na výplatu Výhry uplatňuje Sázející předložením originálu platného a nepoškozeného
výherního Tiketu Pracovníkovi Pobočky v Pobočce. Bez předložení originálu Tiketu nebude
Výhra vyplacena. Sázející je povinen chránit Tiket před jeho zneužitím třetí osobou, neboť každá
Výhra smí být vyplacena pouze jednou.

6.9

V případě hotovostní výplaty Výhry vyšší než 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
je Výherce povinen z bezpečnostních důvodů dohodnout s Pracovníkem Pobočky přesný čas
výplaty Výhry, a to minimálně jeden (1) pracovní den předem. Má-li Pobočka požadovanou
částku k dispozici, může ji Pracovník Pobočky vyplatit Výherci ihned.

6.10

V případě Výhry převyšující 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a po vzájemné dohodě
i nižší, je Fortuna oprávněna z bezpečnostních důvodů příslušnou peněžní částku (i) zaslat
Výherci dle jeho písemného pokynu na jím specifikovaný bankovní účet nebo (ii) vyplatit Výherci
v hotovosti v sídle Fortuny a/nebo na Pobočce určené Fortunou pro výplatu vysokých Výher,
jejichž seznam je dostupný na webových stránkách www.ifortuna.cz, a to dle volby Výherce.
Výhry nad 270.000 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) jsou vypláceny výhradně
bezhotovostně. V případě bezhotovostní výplaty Výhry nahradí Výherci odevzdaný výherní Tiket
potvrzení vydané Pracovníkem Pobočky.

6.11

Fortuna je oprávněna pozastavit výplatu Výher v případě, že budou existovat důvodné
pochybnosti o regulérnosti Sázky, a to maximálně po dobu stanovenou v článku 6.7 tohoto
Herního plánu.

7.

REKLAMACE A STÍŽNOSTI

7.1

Sázející jsou oprávněni podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti vždy nejpozději
do 6 (šesti) měsíců (nestanoví-li tento Herní plán výslovně lhůtu jinou) od vzniku rozhodné
skutečnosti, která je důvodem reklamace či stížnosti, přičemž každá řádná reklamace musí být
Fortuně doručena nejpozději poslední den lhůty pro její podání dle tohoto článku. Reklamace
musí vždy obsahovat úplné jméno a příjmení, přesnou adresu Sázejícího a uvedení přesného
popisu reklamovaných skutečností a okolností (zejména název Číselné loterie, které se
reklamace týká, a čas Uzavření sázky), za kterých k nim došlo. Fortuna odůvodněnou reklamaci
či stížnost prošetří a do 30 (třiceti) dnů oznámí Sázejícímu výsledek.
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7.2

Reklamace či stížnosti týkající se nepochopení pravidel Číselné loterie nebo reklamace podané
po lhůtě uvedené v článku 7.1 tohoto Herního plánu, nebudou shledány jako oprávněné, o čemž
bude Sázející vyrozuměn.

7.3

Odůvodnění reklamace a/nebo stížnosti dle článku 7.1 tohoto Herního plánu je Sázející povinen
doručit Fortuně e-mailem na adresu helpdesk@ifortuna.cz a/nebo písemně na adresu sídla
Fortuny. Přijetí reklamace prostřednictvím e-mailu Fortuna Sázejícímu potvrdí, a to formou
automatické odpovědi. K reklamacím podaným jiným způsobem, než způsobem stanoveným
v tomto článku, se nepřihlíží, o čemž bude Sázející vyrozuměn.

7.4

Pro vyhodnocování reklamací a/nebo stížností jsou určující údaje uložené v Centrálním systému
Fortuny.

8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Sázející je povinen dodržovat vedle ustanovení tohoto Herního plánu rovněž veškeré obecně
závazné předpisy, které se na jeho účast na Číselné loterii vztahují.

8.2

V případech, na které není v tomto Herním plánu pamatováno nebo v případech sporů
způsobených rozdílným výkladem tohoto Herního plánu, se musí Sázející podrobit rozhodnutí
Fortuny a takové rozhodnutí je pro Sázejícího závazné. Pokud se spor mezi Sázejícím a Fortunou
nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou pro řešení sporů příslušné věcně a místně příslušné soudy
České republiky s rozhodným právem České republiky.

8.3

Sázející bere na vědomí, že Fortuna je v případech stanovených Zákonem o hazardních hrách
povinna zjišťovat a evidovat jeho osobní údaje.

8.4

Fortuna se zavazuje zachovávat veškeré údaje o Hazardních hrách, které uzavřel Sázející,
a Sázejících v tajnosti, s výjimkou případů stanovených Zákonem o hazardních hrách
a s výjimkou případů, kdy Sázející se zveřejněním údajů písemně souhlasí. Povinnosti
mlčenlivosti nelze Fortunu zprostit dříve, než je známo, zda Sázející získal Výhru v souladu
s tímto Herním plánem.

8.5

Tento Herní plán nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí Ministerstva financí České
republiky, kterým byl tento Herní plán schválen.

Tento Herní plán byl schválen Ministerstvem financí České republiky pod číslem jednacím MF-42827/2016/34-36
ze dne 01.04.2020 a nahrazuje ke dni jeho účinnosti, tj. ke dni 07.04.2020 Herní plán schválený Ministerstvem
financí České republiky pod číslem jednacím MF-42827/2016/34-32 ze dne 21.03.2019.

ČÍSELNÉ LOTERIE

9 z 17

FORTUNA GAME A.S.

PŘÍLOHA
PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH ČÍSELNÝCH LOTERIÍ

ČÍSELNÉ LOTERIE

10 z 17

FORTUNA GAME A.S.

1.

ČÍSELNÁ LOTERIE „20 Z 80“

1.1

Číselná loterie „20 z 80“ je loterie, ve které Sázející tipují jedno (1) až osm (8) čísel z osmdesáti
(80) čísel, případně mohou tipovat pouze osm (8) čísel z osmdesáti (80) čísel, přičemž tato
varianta Číselné loterie „20 z 80“ je označována jako „MELOUN“. V každém slosování
je prostřednictvím Losovacího zařízení slosováno dvacet (20) Výherních čísel. Veškerá pravidla
uvedená pro Číselnou loterii „20 z 80“ se použijí i pro variantu „MELOUN“, není-li výslovně
stanoveno jinak.

1.2

Minimální Sázka na jedno slosování Číselné loterie „20 z 80“ činí 10 Kč (slovy: deset korun
českých). Maximální výše jedné Sázky na jedno slosování Číselné loterie „20 z 80“ je stanovena
jako podíl maximální výše Výhry za jednu Sázku na Číselnou loterii „20 z 80“ a výherního násobku
Sázky pro jednotlivé varianty této Číselné loterie stanovené v článku 1.4 tohoto Herního plánu.
V rozmezí limitu minimální a maximální výše Sázky si Sázející může u Číselné loterie „20 z 80“
zvolit libovolnou výši Sázky. Sázka pro jedno slosování Číselné loterie varianty „MELOUN“
je pevně stanovena a činí 20 Kč (slovy: dvacet korun českých). Maximální výše Výhry za jednu
(1) Sázku uzavřenou na Číselnou loterii „20 z 80“ činí 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun
českých). Každá Sázka je zaznamenána na jednom samostatném Tiketu, tj. na jednom Tiketu
nelze uzavřít více než jednu Sázku.

1.3

Centrální systém pro příjem Sázek na Číselnou loterii „20 z 80“ se uzavírá (i) v pracovních dnech
v 15:00 hod. a v 18:00 hod., (ii) v sobotu, neděli a státních svátcích v 18:00 hod. a (iii) 31.12.
v 15:00 hod., přičemž bezprostředně po uzavření Centrálního systému proběhne slosování
Výherních čísel. Dne 24.12., 25.12. a 1.1. se slosování neprovádí (tj. nedochází k uzavření
centrálního systému) a přijaté Sázky budou vyhodnoceny v rámci bezprostředně následujícího
slosování. Uzavřením Centrálního systému končí příslušné Sázkové období a začíná nové
Sázkové období.

1.4

Tabulka Výher pro Číselnou loterii „20 z 80“ (včetně varianty „MELOUN“) je následující:

1.5

20 Z 80
MELOUN

POČET TIPOVANÝCH ČÍSEL

20 Z 80

POČET UHODNUTÝCH ČÍSEL

VÝHERNÍ

1

2

3

4

5

6

7

8

JISTINA

1

3X

-

-

-

-

-

-

-

75%

2

-

10X

-

-

-

-

-

-

60%

3

-

-

50X

-

-

-

-

-

69%

4

-

-

-

200X

-

-

-

-

61%

5

-

-

-

-

1 000X

-

-

-

64%

6

-

-

-

-

-

5 000X

-

-

65%

7

-

-

-

-

-

-

25 000X

-

61%

8

-

-

-

-

-

-

-

123 018X

53%

8

-

-

-

1X

5X

50X

500X

50 000X

59%

Maximální výherní kvóta pro jedno slosování Číselné loterie „20 z 80“ (včetně varianty
„MELOUN“) je stanovena ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
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2.

ČÍSELNÁ LOTERIE „3 Z 21“

2.1

Číselná loterie „3 z 21“ je loterie, ve které Sázející tipují jedno (1) až tři (3) čísla z dvaceti jedna
(21) čísel, případně mohou tipovat pouze tři (3) čísla z dvaceti jedna (21) čísel, přičemž tato
varianta Číselné loterie „3 z 21“ je označována jako „TROJKA“. Veškerá pravidla uvedená pro
Číselnou loterii „3 z 21“ se použijí i na variantu „TROJKA“, není-li výslovně stanoveno jinak.

2.2

V každém slosování jsou prostřednictvím Losovacího zařízení slosována tři (3) Výherní čísla.
Minimální Sázka na jedno slosování Číselné loterie „3 z 21“ činí 10 Kč (slovy: deset korun
českých). Maximální výše jedné Sázky na jedno slosování Číselné loterie „3 z 21“ je stanovena
jako podíl maximální výše Výhry za jednu Sázku na Číselnou loterii „3 z 21“ a výherního násobku
Sázky pro jednotlivé varianty této Číselné loterie stanovené v článku 2.4 tohoto Herního plánu.
V rozmezí limitu minimální a maximální výše Sázky si Sázející může u Číselné loterie „3 z 21“
zvolit libovolnou výši Sázky. Sázka pro jedno slosování Číselné loterie „TROJKA“ je pevně
stanovena a činí 20 Kč (slovy: dvacet korun českých). Maximální výše Výhry za jednu (1) Sázku
uzavřenou na Číselnou loterii „3 z 21“ činí 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Každá
Sázka je zaznamenána na jednom samostatném Tiketu, tj. na jednom Tiketu nelze uzavřít více
než jednu Sázku.

2.3

Centrální systém pro příjem Sázek na Číselnou loterii „3 z 21“ se uzavírá (i) v pracovních dnech
v 15:00 hod. a v 18:00 hod., (ii) v sobotu, neděli a státních svátcích v 18:00 hod. a (iii) 31.12.
v 15:00 hod., přičemž bezprostředně po uzavření Centrálního systému proběhne slosování
Výherních čísel. Dne 24.12., 25.12. a 1.1. se slosování neprovádí (tj. nedochází k uzavření
centrálního systému) a přijaté Sázky budou vyhodnoceny v rámci bezprostředně následujícího
slosování. Uzavřením Centrálního systému končí příslušné Sázkové období a začíná nové
Sázkové období.

2.4

Tabulka Výher pro Číselnou loterii „3 z 21“ (včetně varianty „TROJKA“) je následující:

2.5

3 Z 21
TROJKA

ČÍSEL

POČET TIPOVANÝCH

3 Z 21

POČET UHODNUTÝCH ČÍSEL

VÝHERNÍ JISTINA

1

2

3

1

5X

-

-

2

-

55X

-

3

-

-

1000X

3

1X

5X

250X

71%

79%

75%

74%

Maximální výherní kvóta pro jedno slosování Číselné loterie „3 z 21“ (včetně varianty „TROJKA“)
je stanovena ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
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3.

ČÍSELNÁ LOTERIE „9 Z 49“

3.1

Číselná loterie „9 z 49“ je loterie, ve které Sázející tipují jedno (1) až šest (6) čísel ze čtyřiceti
devíti (49) čísel. V každém slosování je prostřednictvím Losovacího zařízení slosováno devět (9)
Výherních čísel.

3.2

Minimální Sázka na jedno slosování Číselné loterie „9 z 49“ činí 10 Kč (slovy: deset korun
českých). Maximální výše jedné Sázky na jedno slosování Číselné loterie „9 z 49“ je stanovena
jako podíl maximální výše Výhry za jednu Sázku na Číselnou loterii „9 z 49“ a výherního násobku
Sázky pro jednotlivé varianty této Číselné loterie stanovené v článku 3.4 tohoto Herního plánu.
V rozmezí limitu minimální a maximální výše Sázky si Sázející může u Číselné loterie „9 z 49“
zvolit libovolnou výši Sázky. Maximální výše Výhry za jednu (1) Sázku uzavřenou na Číselnou
loterii „9 z 49“ činí 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

3.3

Centrální systém pro příjem Sázek na Číselnou loterii „9 z 49“ se uzavírá (i) v pracovních dnech
v 15:00 hod. a v 18:00 hod., (ii) v sobotu, neděli a státních svátcích v 18:00 hod. a (iii) 31.12.
v 15:00 hod., přičemž bezprostředně po uzavření Centrálního systému proběhne slosování
Výherních čísel. Uzavřením Centrálního systému končí příslušné Sázkové období a začíná nové
Sázkové období. Dne 24.12., 25.12. a 1.1. se slosování neprovádí (tj. nedochází k uzavření
centrálního systému) a přijaté Sázky budou vyhodnoceny v rámci bezprostředně následujícího
slosování. Každá Sázka je zaznamenána na jednom samostatném Tiketu, tj. na jednom Tiketu
nelze uzavřít více než jednu Sázku.

3.4

Tabulka Výher pro Číselnou loterii „9 z 49“ je následující:

3.5

ČÍSEL

POČET TIPOVANÝCH

9 Z 49

POČET UHODNUTÝCH ČÍSEL

VÝHERNÍ

1

2

3

4

5

6

JISTINA

1

4X

-

-

-

-

-

73%

2

-

22X

-

-

-

-

67%

3

-

-

150X

-

-

-

73%

4

-

-

-

1000X

-

-

59%

5

-

-

-

-

9000X

-

59%

6

-

-

-

-

-

100 000X

60%

Maximální výherní kvóta pro jedno slosování Číselné loterie „9 z 49“ je stanovena ve výši
20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
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4.

ČÍSELNÁ LOTERIE „LUCKY SIX“

4.1

Číselná loterie „Lucky six“ je loterie, ve které Sázející tipují šest (6) čísel ze čtyřiceti osmi (48)
čísel. V každém slosování je prostřednictvím Generátoru náhodných čísel slosováno třicet pět
(35) Výherních čísel.

4.2

Minimální Sázka na jedno slosování Číselné loterie „Lucky six“ činí 20 Kč (slovy: dvacet korun
českých), s výjimkou systémové Sázky, kdy součet Sázek na všechny číselné kombinace
systémové Sázky musí být minimálně 20 Kč (slovy: dvacet korun českých). Fortuna si vyhrazuje
právo snížit výši minimální Sázky dle tohoto článku s tím, že o případné úpravě bude Sázející
vhodným způsobem informovat. Maximální výše jedné Sázky na jedno slosování Číselné loterie
„Lucky six“ činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých). Sázející si může předplatit Sázky
na Číselnou loterii „Lucky six“, a to až na deset (10) následujících nejbližších slosování, přičemž
tento svůj požadavek sdělí Pracovníkovi Pobočky nebo jej vyznačí na sázence. Sázky na Číselné
loterie specifikované v článku 4. této přílohy, nelze zrušit postupem stanoveným v článku 4.5
Herního plánu.

4.3

Centrální systém pro příjem Sázek na Číselnou loterii „Lucky six“ se uzavírá každých pět (5) minut
po ukončení Sázkového období, přičemž po uzavření Centrálního systému proběhne slosování
Výherních čísel. Uzavřením Centrálního systému končí příslušné Sázkové období a začíná nové
Sázkové období. Slosování Výherních čísel pro Číselnou loterii „Lucky six“ se provádí
prostřednictvím Generátoru náhodných čísel, a to zpravidla v období od 00:00 hod. do 23:55 hod.
příslušného kalendářního dne. První slosování Výherních čísel se uskutečňuje zpravidla
v 00:00 hod. a následující plánované slosování probíhá každých pět (5) minut (tj. zpravidla
v 00:05 hod., v 00:10 hod. atd.), a to až do konce příslušného hracího dne dle tohoto Herního
plánu, tj. poslední slosování Výherních čísel v Hracím dni se uskutečňuje zpravidla ve 23:55 hod.
příslušného kalendářního dne.

4.4

Slosování (jednotlivá kola) jsou označována vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem jedna
(1) až dvě stě osmdesát osm (288), přičemž číslo slosování, na které má Sázející uzavřenou
Sázku, je vždy uvedeno na Tiketu. V případě, že v důsledku plánované odstávky systému či
z důvodu technické závady, bude centrální systém odstaven, pak slosování ani příjem Sázek
v průběhu odstávky neprobíhají a po opětovném spuštění centrálního systému proběhnou ihned
automaticky slosování, která neproběhla v průběhu odstávky s tím, že takto automaticky
proběhne maximálně deset (10) slosování, a to v závislosti na počtu slosování, která neproběhla
v průběhu odstávky. O této skutečnosti bude Sázející vhodným způsobem informován
Pracovníkem Pobočky, který mu poskytne bližší informace.

4.5

Čísla, která mají být Sázejícím v souvislosti s účastí v Číselné loterii „Lucky six“ tipována, mohou
být rovněž na základě požadavku Sázejícího stanovena metodou náhodného tipu prostřednictvím
Generátoru náhodných čísel. Čísla vytištěná na Tiketu stanovená metodou náhodného tipu jsou
pro účely tohoto Herního plánu považována za čísla, která tipoval Sázející.

4.6

Sázku na Číselnou loterii „Lucky six“ lze uzavřít také jako systémovou Sázku tak, že Sázející
vyznačí tuto skutečnost na sázence nebo svůj požadavek sdělí Pracovníkovi Pobočky, přičemž
při uzavření Sázky formou systému tipuje kombinace šesti (6) čísel ze sedmi (7), z osmi (8),
z devíti (9) nebo až z deseti (10) čísel. Při tipování formou systémové Sázky hradí Sázející Sázku
za každou tipovanou číselnou kombinaci, tj. za každou jednotlivou Sázku, přičemž minimální
a maximální výše Sázky bude stanovena za celou systémovou Sázku. Počet číselných kombinací
u systémové Sázky je následující:

ČÍSELNÉ LOTERIE
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SYSTÉM

4.7

POČET KOMBINACÍ

6 ze 7

7

6z8

28

6z9

84

6 z 10

210

Výše Výhry v Číselné loterii „Lucky six“ je dána násobkem výše Sázky a stanoveného výherního
násobku pro pořadí vylosovaného čísla, které bylo slosováno jako poslední v pořadí ze všech
čísel tipovaných Sázejícím. Sázející získává Výhru pouze v případě, že mezi Výherními čísly
je obsaženo všech šest (6) čísel tipovaných Sázejícím. V případě systémové Sázky je výše
celkové Výhry závislá na součtu výher ze všech kombinací čísel tipovaných Sázejícím. Tabulka
Výher pro Číselnou loterii „Lucky six“ je následující:

POŘADÍ VYLOSOVÁNÍ POSLEDNÍHO ZE VŠECH ČÍSEL TIPOVANÝCH SÁZEJÍCÍM

Lucky Six

ČÍSELNÉ LOTERIE

VÝHERNÍ NÁSOBEK

6.

10 000 X

7.

7 500 X

8.

5 000 X

9.

2 000 X

10.

1 000 X

11.

500 X

12.

200 X

13.

100 X

14.

70 X

15.

50 X

16.

40 X

17.

30 X

18.

25 X

19.

20 X

20.

17 X

21.

15 X

22.

14 X

23.

13 X

24.

12 X

25.

11 X

26.

10 X

27.

9X

28.

8X

29.

7X

30.

6X

31.

5X

32.

4X

33.

3X

34.

2X

35.

1X
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Příklad: Sázející tipne 6 čísel s tím, že všech 6 tipovaných čísel bude v rámci slosování postupně vylosováno
Generátorem náhodných čísel, přičemž poslední ze všech tipovaných čísel bude vylosováno jako 6.
v pořadí, tj. výherní násobek bude činit 10 000x, tj. při Sázce 20 Kč bude výše Výhry činit 200 000 Kč. Pokud
bude poslední číslo Sázejícího vylosováno např. až 15. v pořadí, potom výherní násobek bude činit 50x,
tj. při Sázce 20 Kč bude výše Výhry činit 1 000 Kč. Čím dřív budou vylosována všechna čísla tipovaná
Sázejícím, tím vyšší bude výherní násobek, ze kterého bude vypočtena výše Výhry.

4.8

Výše Výherní jistiny pro Číselnou loterii „Lucky six“ činí v dlouhodobém průměru 75,87 %.

4.9

Součástí Číselné loterie „Lucky six“ jsou také tři (3) vedlejší hry, a to konkrétně Číselná loterie
„Barva“, Číselná loterie „Prvních 5“ a Číselná loterie „Barva prvního čísla“. Pro účely posouzení
nároku na Výhru v rámci kterékoliv vedlejší hry je rozhodné slosování Výherních čísel
na Číselnou loterii „Lucky six“ za Sázkové období, ve kterém byla Sázka na vedlejší hru uzavřena.
Minimální Sázka na jednu vedlejší hru činí 20 Kč (slovy: dvacet korun českých) a maximální výše
Sázky na jednu vedlejší hru činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých). Fortuna si vyhrazuje právo
snížit výši minimální Sázky dle tohoto článku na jednotlivé vedlejší hry s tím, že o případné úpravě
bude Sázející vhodným způsobem informovat.

4.10 V rámci Číselné loterie „Barva“ tipuje Sázející šest (6) čísel ze čtyřiceti osmi (48) čísel, a to
z předem nadefinovaných skupin, které jsou označeny barvami. Výhra v Číselné loterii „Barva“
je dosažena v případě, že čísla tipovaná Sázejícím budou vylosována v rámci slosování
Výherních čísel pro Číselnou loterii „Lucky six“. Výše Výhry v Číselné loterii „Barva“ je dána
násobkem výše Sázky a stanoveného výherního násobku pro pořadí vylosovaného čísla, které
bylo slosováno jako poslední v pořadí ze všech čísel tipovaných Sázejícím, přičemž výherní
násobky jsou shodné jako v případě Číselné loterie „Lucky six“ a jsou stanoveny v článku 4.7 této
přílohy Herního plánu. Předem nadefinované skupiny čísel jsou následující:
BARVA
Červená
Zelená
Modrá
Fialová
Hnědá
Žlutá
Oranžová
Šedá

TIPOVANÁ ČÍSLA
1, 9, 17, 25, 33, 41
2, 10, 18, 26, 34, 42
3, 11, 19, 27, 35, 43
4, 12, 20, 28, 36, 44
5, 13, 21, 29, 37, 45
6, 14, 22, 30, 38, 46
7, 15, 23, 31, 39, 47
8, 16, 24, 32, 40, 48

4.11 Výše Výherní jistiny pro Číselnou loterii „Barva“ činí v dlouhodobém průměru 75,87 %.
4.12 V rámci Číselné loterie „Prvních 5“ tipuje Sázející jedno (1) číslo ze čtyřiceti osmi (48) čísel. Výhra
v Číselné loterii „Prvních 5“ je dosažena v případě, že číslo tipované Sázejícím bude vylosováno
mezi prvními pěti čísly v rámci slosování Výherních čísel pro Číselnou loterii „Lucky six“.
4.13 V rámci Číselné loterie „Barva prvního čísla“ tipuje Sázející barvu prvního čísla, které bude
vylosováno jako první v rámci slosování Výherních čísel pro Číselnou loterii „Lucky six“. Barvy
jednotlivých čísel jsou specifikovány v článku 4.10. Výhra v Číselné loterii „Barva prvního čísla“
je dosažena v případě, že barva tipovaná Sázejícím bude vylosována jako první v pořadí.
Soutěžící může v rámci Číselné loterie „Barva prvního čísla“ tipovat jednu (1), dvě (2) nebo čtyři
(4) barvy.
4.14 Výše Výhry v Číselné loterii „Prvních 5“ a „Barva prvního čísla“ je dána násobkem výše Sázky
a stanoveného výherního násobku dle následující tabulky:
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NÁZEV VEDLEJŠÍ HRY
Prvních 5
Barva prvního čísla

ČÍSELNÉ LOTERIE

VÝHERNÍ NÁSOBEK
7,2 x
pro 1 barvu
pro 2 barvy
pro 4 barvy

6,0 x
3,0 x
1,5 x

17 z 17

VÝHERNÍ JISTINA
75%
75%
75%
75%
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