
Hlava II. 
Korunka

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, ZJIŠTĚNÍ VÝHRY

(1) Korunka je Okamžitá loterie provozovaná Loterií Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.
(2) Cena Losu je 50 (slovy: padesát) Kč. Celkem je vydána emise 1 000 000 (slovy: jeden milion) kusů Losů.
(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. Úhrnná cena Výher činí 56 (slovy: padesát šest) % Herní 

jistiny, tedy 28 000 000 (slovy: dvacet osm milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 267 106 (slovy: dvě stě 
šedesát sedm tisíc sto šest) ks. Výhrou jsou pouze peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši Výher. U kategorií Výherních kombinací označených * jsou 
možné souběžné Výhry na jednom Losu, které po sečtení činí celkovou výši Výhry.

Kategorie
Výherní kombinace Počet výherních Losů Celkově Výhry  

v dané kategorii

2 000 000 Kč 1 2 000 000 Kč
200 000 Kč 5 1 000 000 Kč

10 000 Kč 100 1 000 000 Kč
1 000 Kč* 1 000 1 000 000 Kč

500 Kč* 6 000 3 000 000 Kč
200 Kč* 20 000 4 000 000 Kč
100 Kč* 80 000 8 000 000 Kč

50 Kč 160 000 8 000 000 Kč
Celkem výherních Losů 267 106
Úhrnná cena Výher celkem 28 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,74.
(5) V herním poli Losu setře Sázející 12 (slovy: dvanáct) řádků označených „ŘÁDEK 1“, „ŘÁDEK 2“, „ŘÁDEK 3“, „ŘÁDEK 

4“, „ŘÁDEK 5“, „ŘÁDEK 6“, „ŘÁDEK 7“, „ŘÁDEK 8“, „ŘÁDEK 9“, „ŘÁDEK 10“, „ŘÁDEK 11“, „ŘÁDEK 12“. V každém ŘÁDKU se 
nachází 1 (slovy: jeden) Herní symbol a jedna finanční částka umístěná na konci ŘÁDKU vpravo. V případě, že se 
v některém ŘÁDKU objeví tento Herní symbol sedmičky , představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši částky v tomto příslušném ŘÁDKU uvedené. V případě, že se v některém ŘÁDKU objeví tento Herní 
symbol zlaté cihly , představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši dvojnásobku částky 
v tomto příslušném ŘÁDKU uvedené. V případě, že se v některém ŘÁDKU objeví tento Herní symbol míčku , 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši celkové finanční částky uvedené ve všech 
ŘÁDCÍCH.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 12 (slovy: dvanáct) souběžných Výher.

(6) Herní symboly jsou v herním poli Losu znázorněny v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny i svým 
slovním názvem, popř. zkratkou. Peněžní částky jsou vyjádřeny jak ve své podobě číselné, tak i slovním názvem, 
popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifikační a kontrolní prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. 
Tyto prvky nejsou výherním či herním symbolem ani částkou Výhry, nezakládají nárok na Výhru a slouží pouze pro 
účely kontroly platnosti Losu a ověření výše Výhry pracovníky Prodejního místa.

§ 2 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Prodej  Losů Okamžité loterie  Korunka bude zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení 
jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1.  6.  2021  a  bude 
ukončen  12.  3.  2023. Je-li provozovatel po tomto datu držitelem základního povolení, pak  31.  3.  2024.  Nárok 
na Výhru je nutné uplatnit nejpozději do 12. 3. 2024. Je-li provozovatel i po datu 12. 3. 2023 držitelem základního 
povolení, pak do 31. 3. 2025. O skutečnosti, zda je provozovatel držitelem základního povolení sázející informuje 
na svých webových stránkách. Na všech prodejních místech  provozovatel sázející o  této skutečnosti informuje 
zprávou zveřejněnou vhodným způsobem.


