
Herní plán 
číselné Loterie Korunka a Losů Korunka

Schváleno rozhodnutím Ministerstva financí 
 č.j. MF-38233/2016/34-344 ze dne 20.7. 2022

(dále jen „Herní plán“)

§ 1 Úvodní ustanovení
(1) Tento Herní plán upravuje provozování hazardních her 

ve smyslu zákona č.186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“). Tento 
Herní plán je v plném znění schválen Ministerstvem 
financí České republiky.

(2) Společnost Loterie Korunka s.r.o., IČ: 27172813, se sídlem 
Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 101844, dne 12. srpna 2004, 
provozuje číselnou loterii a okamžitou loterii ve smyslu 
ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) ZHH, přičemž číselná 
loterie je provozována rovněž dle § 3 odst. 2 písm. a) ZHH 
ve spojení s § 73 ZHH jako internetová loterie.

(3) V číselné loterii Loterie Korunka a okamžité loterii Losy 
Korunka se zaručují všem Účastníkům rovné podmínky 
a rovná možnost výhry v souladu s ustanovením § 7 odst. 
2 písm. c) ZHH.

§ 2 Vymezení některých pojmů
(1) Výrazy používané v tomto Herním plánu, které začínají 

velkým písmenem, mají právě tento význam (pokud není 
výslovně uvedeno jinak):
a) Provozovatel – Společnost Loterie Korunka s.r.o., IČ: 

27172813, se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, 
PSČ 266 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101844, 
dne 12. srpna 2004. Provozovatel některé činnosti 
související se zajištěním provozu číselné Loterie 
Korunka, zejména příjem Sázek a výplaty Výher Loterie 
Korunka nebo Losů Korunka, zejména prodej Losů 
Korunka a výplatu Výhry Losů Korunka, v souladu 
s Herním plánem vykonává prostřednictvím smluvně 
zavázaných právnických nebo fyzických osob.

b) Loterie Korunka – číselná loterie provozovaná 
Provozovatelem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. 
a) ZHH, ve které Sázející tipuje jedno až šest čísel 
(resp. také tři až šestnáct formou systému Korunka 
Kombi, nebo dvě až třicet dva čísel formou systému 
Korunka Kombi plus) ze čtyřiceti devíti. V každém 
slosování je vylosováno šest výherních čísel.

c) Losy Korunka – okamžitá loterie provozovaná 
Provozovatelem ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. 
a) ZHH, u níž je Výhra Losy Korunka podmíněna výherní 
kombinací po setření zakryté části Losu. U Okamžité 
loterie se Sázející na vyznačené, a až do doby koupě 

zakryté, části Losu bezprostředně po jejím odkrytí 
dozví případnou Výhru Losy Korunka. V příloze č.1 
tohoto Herního plánu jsou pak v jednotlivých hlavách 
podrobně upravena pravidla hry každé jednotlivé 
emise Losů Korunka, a to vždy v hlavě nazvané dle 
obchodního názvu dané emise Losů Korunka, jež je 
rovněž uveden na každém Losu dané emise. V případě 
rozporu mezi obecnou částí Herního plánu a přílohou 
č.1 Herního plánu jsou rozhodující ustanovení přílohy 
č.1 Herního plánu.

d) Los – je dokladem o účasti Sázejícího ve hře Losy 
Korunka pořádanou Provozovatelem dle předem 
stanovených pravidel uvedených v tomto Herním 
plánu. Los na viditelném místě obsahuje pořadové číslo 
losu v rámci dané emise Losy Korunka. Los zakoupený 
Sázejícím je současně dokladem o zaplacení Sázky 
a pouze jeho prostřednictvím lze uplatňovat nárok 
na Výhru Losy Korunka. Před zahájením prodeje jsou 
identifikační údaje o Losech zavedeny do centrální 
databáze Provozovatele. Pracovník Prodejního místa 
Losů Korunka předá Los Sázejícímu až po zaplacení 
ceny Losu.

e) Herní jistina – je součin počtu vydaných Losů 
a prodejní ceny za jeden Los.

f) Klient – fyzická osoba, která se zajímá o Loterii 
Korunku nebo Losy Korunka. 

g) Účastník – Účastníkem může být jen fyzická osoba, 
která dovršila 18 let věku, která zaplatila Vklad 
do Sázky nebo zahájila proces Registrace pro Korunku 
online. Osoba zapsaná v Rejstříku vyloučených osob je 
jako Účastník vyloučena za podmínek tohoto Herního 
plánu pouze z používání Uživatelského konta Korunky 
online.

h) Sázející – Účastník, který v souladu s Herním plánem 
zaplatil Sázku do číselné Loterie Korunka nebo zaplatil 
Los.

i) Uzavření Sázky – okamžik, kdy po uhrazení Vkladu 
do Sázky Provozovatel Účastníkovi vydá Potvrzení 
o uzavření Sázky, nebo kdy po uhrazení Ceny losu 
Účastník převezme Los nebo Účastník potvrdí Sázku 
v Internetové aplikaci a Potvrzení o uzavření Sázky se 
uloží do počítačové databáze Provozovatele.

j) Sázka – právní vztah vzniklý dobrovolně mezi 
Provozovatelem a Účastníkem na základě přijetí 
požadavku Účastníka na Uzavření Sázky, k přijetí 
tohoto požadavku může dojít vydáním Potvrzení 
o uzavření Sázky nebo předáním Losu nebo uložením 
Potvrzení o uzavření Sázky do počítačové databáze 
Provozovatele.

k) Potvrzení o uzavření Sázky – potvrzení vydané 
Provozovatelem prostřednictvím sázkového systému 
Loterie Korunka Provozovatele, které obsahuje tipovaná 
čísla, typ sázky, identifikace slosování a jejich počet, 
výše Vkladu do Sázky a datum a čas Uzavření sázky. 
Na Potvrzení o uzavření Sázky vydaném na Prodejním 
místě Loterie Korunka jsou dále uvedeny identifikační 
znaky Sázky a identifikační znak Prodejního místa 
Loterie Korunka, ve kterém je Sázka uzavírána.

l) Vklad do Sázky – částka uhrazená Účastníkem 
Provozovateli před Uzavřením Sázky.

m) Sázenka – formulářový dokument vydaný 
Provozovatelem, na němž Klient definuje obsah 
požadavku na Sázku Loterie Korunka. Sázenka není 
dokladem o uzavření Sázky.

n) Výherce – Sázející, kterému po předložení originálu 
Potvrzení o uzavření Sázky vydaném na Prodejním 
místě Korunka vznikl nárok na vyplacení Výhry Loterie 
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Korunka ze Sázky nebo Účastník, kterému byla Výhra 
Loterie Korunka připsána na Uživatelské konto nebo 
Sázející, kterému po předložení Losu Korunka na 
Prodejním místě Losů Korunka vzniká nárok na výplatu 
Výhry Losů Korunka.

o) Prodejní místo Loterie Korunka – místo, kde lze přijímat 
Sázky Loterie Korunka, vyplácet Výhry Loterie Korunka 
a které je k tomu určené Provozovatelem. Aktuální 
seznam Prodejních míst Loterie Korunka je zveřejněn 
na www.korunka.eu.

p) Prodejní místo Losů Korunka – místo, kde dochází 
k prodeji Losů Sázejícím. Prodejními místy jsou pobočky 
Provozovatele a prodejci, fyzické či právnické osoby, 
které jsou oprávněny obstarávat prodej Losů Korunka 
na základě smluvního vztahu s Provozovatelem. 
Aktuální seznam Prodejních míst Losů Korunka je 
zveřejněn na www.korunka.eu.

q) Internetová aplikace – počítačová aplikace na 
webových portálech Loterie Korunka s.r.o. korunka. eu, 
jejímž prostřednictvím Účastník uzavírá Sázky 
dálkovým přístupem prostřednictvím internetu.

r) Korunka online – Uzavírání Sázek prostřednictvím 
Internetové aplikace v rámci provozované internetové 
hry.

s) Registrace pro Korunku online – proces, který 
v souladu se ZHH, umožní začít využívat Korunku 
online. Podmínky Registrace pro Korunku online jsou 
podrobně upraveny v § 6 tohoto Herního plánu. Tento 
proces nemůže zahájit osoba zapsaná v Rejstříku 
vyloučených osob.

t) Uživatelské konto – Uživatelské konto je založeno 
každému Účastníkovi při jeho Registraci pro Korunku 
online. Je určeno k evidenci všech jeho Sázek 
a finančních transakcí (vklady, výběry). Účastník 
může mít jen jedno Uživatelské konto. Uživatelské 
konto podléhá zákonným omezením ve smyslu ZHH. 
Osoba zapsaná v Rejstříku vyloučených osob nemůže 
jako Účastník používat Uživatelské konto Korunky 
online.

u) Dočasné uživatelské konto – Uživatelské konto 
Účastníka, který nedokončil celý proces Registrace 
pro Korunku online. Omezení Dočasného uživatelského 
konta jsou podrobně upravena v § 6 tohoto Herního 
plánu.

v) Sebeomezující opatření – jsou prostředkem 
k odpovědnému hraní na základě volby Účastníka 
stanovené ZHH, jejich druhy a podmínky nastavení 
jsou podrobně upraveny v § 7 tohoto Herního plánu.

w) Platební prostředek / Registrovaný platební 
prostředek – bankovní účet, platební karta nebo jiný 
platební prostředek, povolený ZHH, jehož je Účastník 
majitelem a s nímž je oprávněn disponovat, a ze kterého 
bude výhradně, s výjimkou omezených možností 
hotovostních vkladů dle tohoto Herního plánu, na 
Uživatelské konto převádět peněžní prostředky a na 
které bude výhradně z Uživatelského konta přijímat 
peněžní prostředky. 

x) Výhra Loterie Korunka – peněžní prostředky. Výhra 
Loterie Korunka se stanoví násobkem Sázky. 
Výpočet Výhry Loterie Korunka je podrobně upraven 
v § 10 tohoto Herního plánu

y) Výherní kombinace – představuje takový výsledek 
Losů Korunka, na jehož základě vzniká Sázejícímu při 
splnění všech podmínek stanovených tímto Herním 
plánem, nárok na Výhru Losy Korunka.

z) Výhra Losy Korunka – peněžní prostředky, popř. 
hmotné věci či služby, na které vzniká Sázejícímu nárok 

v případě dosažení Výherní kombinace Losů Korunka 
při současném splnění všech dalších podmínek tohoto 
Herního plánu.

aa) Rejstřík vyloučených osob – je rejstřík fyzických osob 
vyloučených z účasti na hazardních hrách, který je 
neveřejným informačním systémem veřejné správy 
a který slouží k zamezení přístupu vyloučených 
fyzických osob k hazardním hrám. Správcem Rejstříku 
vyloučených osob je Ministerstvo financí ČR.

§ 3 Herní plán
(1) Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele, 

pro Sázející, pro Účastníky a pro smluvně zavázané 
právnické nebo fyzické osoby.

(2) Uzavřením Sázky uznává Sázející ustanovení Herního 
plánu za závazná. Zahájením Registrace pro Korunku 
online uznává Účastník ustanovení Herního plánu za 
závazná.

(3) Provozovatel je povinen Sázejícím, Účastníkům, Klientům 
umožnit seznámit se s obsahem Herního plánu. Platí to 
i o případných změnách a doplňcích.

(4) Herní plán nenahrazuje výklad ZHH.

§ 4 Mlčenlivost
(1) Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost 

o Účastnících hazardní hry a jejich účasti na hazardní 
hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na 
případy, kdy Účastník hazardní hry zprostí Provozovatele 
povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze 
Provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda Sázející 
získal Výhru Loterie Korunka nebo Výhru Losy Korunka 
v souladu s Herním plánem. 

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na 
případy, kdy Provozovatel plní povinnosti uložené mu 
zákonnou úpravou, zejména v případech, kdy údaje 
a okolnosti související s Uzavíráním Sázek a výplatou 
Výhry Loterie Korunka nebo Výhry Losy Korunka jsou 
předmětem dotazu soudního či správního orgánu, dotazu 
orgánů činných v trestním řízení.

§ 5 Uzavírání sázek Loterie Korunka na 
Prodejních místech Loterie Korunka

(1) Sázejícím může být jen fyzická osoba, která dovršila 
18 let věku a která v souladu s Herním plánem zaplatí 
Vklad do Sázky Provozovateli předem, a to v hotovosti 
nebo bezhotovostně. Pokud není Vklad do Sázky uhrazen 
předem, je Sázka považována za neplatnou. 

(2) Sázky se přijímají prostřednictvím Prodejních míst Loterie 
Korunka. 

(3) Sázejícím je vždy jen osoba, která uzavřela Sázku. 
Případné dohody Sázejícího s dalšími osobami nejsou pro 
Provozovatele závazné. 

(4) Za správné vyplnění Sázenky odpovídá Klient.

(5) Účastník uhradí Vklad do Sázky a předá Sázenku 
obsluze Prodejního místa Loterie Korunka k přijetí 
Sázky a k zavedení dat; po zavedení dat bude Sázenka 
Účastníkovi vrácena a obsluha Prodejního místa Loterie 
Korunka, po přijetí Vkladu do Sázky, vystaví Sázejícímu 
Potvrzení o uzavření Sázky. Na Potvrzení o uzavření 
Sázky jsou uvedeny údaje uvedené v § 2 odst. 1 písm. k) 
Herního plánu. Sázející je povinen ihned při převzetí ověřit 
správnost údajů na Potvrzení o uzavření Sázky.
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(6) Sázky Loterie Korunka lze uzavírat i bez použití Sázenky. 
Klient v tomto případě pouze ústně sdělí obsluze 
Prodejního místa Korunka, že chce hrát loterii Korunka, 
na jaký typ Loterie Korunka chce uzavřít Sázku, dále 
vsazená čísla nebo náhodný tip, výši Vkladu do Sázky, 
označí slosování, na které chce vsadit (odpolední, 
večerní, mimořádné), a specifikaci dní, jichž se týká 
označené slosování nebo sdělí obsluze Prodejního místa 
Korunka kód sázky nebo jinak vyjádří specifikaci žádané 
Sázky. Po sdělení všech těchto požadavků obsluha 
Prodejního místa Loterie Korunka přijme Vklad do Sázky 
a předá Sázejícímu Potvrzení o uzavření Sázky. Převzetím 
Potvrzení o uzavření Sázky Sázející souhlasí se všemi 
údaji, které charakterizují uzavřenou Sázku.

(7) Metodou náhodného tipu je Sázka uzavřena tak, že 
prostřednictvím sázkového systému Provozovatele jsou 
generována z databáze čísel metodou náhodného výběru 
čísla pro tipování Loterie Korunka (§ 5 odst. 6 Herního 
plánu).

(8) Uzavřenou Sázku Loterie Korunka lze zrušit do 15 minut 
od vytištění Potvrzení o uzavření Sázky, a to pouze na 
Prodejním místě Loterie Korunka, kde byla Sázka uzavřena. 
Uzavřenou Sázku Loterie Korunka lze dle předchozí věty 
zrušit, pouze pokud není zrušení technicky nemožné, 
např. z důvodu uplynutí lhůty pro příjem sázek na 
příslušné slosování.

(9) Vydané Potvrzení o uzavření Sázky registrované 
v počítačové databázi Provozovatele je dokladem 
Sázejícího při uplatňování nároku na Výhru Loterie 
Korunka.

(10) Škrtání, mazání, odstraňování tipovaných čísel či jiných 
znaků chemickou cestou apod. ze Sázenky, stejně jako 
nesprávné vyplnění Sázenky, činí Sázenku závadnou. 
Za závadné se považují rovněž Sázenky, jejichž 
vyplnění odporuje příslušným ustanovením Herního 
plánu. Provozovatel je oprávněn odmítnout akceptovat 
požadavek na Sázku učiněný na závadné Sázence. 
Závadná Sázenka nebude akceptována. Bude vrácena 
Klientovi k úpravě, případně k vyplnění nové Sázenky. 

§ 6 Registrace pro Korunku online
(1) Registrace pro Korunku online zahrnuje zjištění a ověření 

totožnosti, plnoletosti (starší 18 let) a bydliště na území 
České republiky Klienta žádajícího o Registraci pro 
Korunku online, seznámení se s tímto Herním plánem, 
odsouhlasení Všeobecných podmínek (ustanovení 
Herního plánu mají přednost), poskytnutí souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a přidělení přístupových 
údajů nebo jiných přístupových prostředků. Součástí 
Registrace pro Korunku online je také registrace 
Platebních prostředků Účastníka, ověření Účastníka, zda 
není zapsán v Rejstříku vyloučených osob a v souladu se 
zákonem možnost jednotlivě si nastavit Sebeomezující 
opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.

(2) Účastník je povinen při zahájení Registrace pro Korunku 
online poskytnout výlučně své identifikační a kontaktní 
údaje ve smyslu ustanovení § 130 ZHH, a odpovídá za 
jejich správnost, bezchybnost a aktuálnost. Provozovatel 
údaje ověří a uloží do počítačové databáze Provozovatele. 

(3) Přístup na Uživatelské konto je Účastníkovi umožněn 
na základě přístupových údajů, jež Účastník obdrží 
při Registraci pro Korunku online. Účastník zapsaný 
do Rejstříku vyloučených osob nemůže používat 
Uživatelské konto. Skutečnost, zda není Účastník 
zapsaný v Rejstříku vyloučených osob se ověřuje při 
každém přihlášení Účastníka na jeho Uživatelské konto 

v Korunce Online. Účastník odpovídá za uchovávání 
přidělených přístupových údajů k Uživatelskému kontu 
v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití 
přístupových údajů k Uživatelskému kontu Uživatelem. 
Účastník je oprávněn disponovat se svým Uživatelským 
kontem pouze sám osobně. Účastník nesmí k manipulaci 
s Uživatelským kontem zmocnit třetí osobu.

(4) Provozovatel je povinen odmítnout zaregistrovat Platební 
prostředek zadaný Účastníkem v případě jakýchkoliv 
pochybností o skutečném majiteli nebo držiteli 
Platebního prostředku, nebo v případě podezření, že je 
Platební prostředek používán v rozporu s tímto Herním 
plánem nebo zákony České republiky. V jeden okamžik je 
aktivní pouze jeden z více zaregistrovaných platebních 
prostředků. Ověření Platebních prostředků provádí 
Provozovatel:
a) na základě první platby uskutečněné Účastníkem 

z daného Platebního prostředku prostřednictvím 
Internetové aplikace na základě elektronické 
komunikace s dotčenými finančními institucemi,

b) nebo na základě nezbytné dokumentace poskytnuté 
Účastníkem dle typu zvoleného Platebního prostředku 
a dle pokynů Internetové aplikace. K ověření 
nepostačuje pouhé prohlášení Účastníka žádajícího 
o registraci, že je majitelem, resp. Držitelem Platebního 
prostředku, ale například kopie výpisu z platebního 
účtu, kopie smlouvy o vedení účtu, obrázek příslušné 
platební karty s částečně zakrytým číslem, atd.

(5) Účastník musí pro ověření a potvrzení svých 
identifikačních a kontaktních údajů poskytnout 
Provozovateli součinnost při ověřovaní a potvrzování 
identifikačních a kontaktních údajů Účastníka. Ověření 
a potvrzení je možno provést jednou z těchto metod, 
přičemž Účastník si může zvolit jen některou metodu, 
a ne všechny metody musejí být vždy dostupné:
a) Návštěvou Prodejního místa Korunka a předložením 

Občanského průkazu, Řidičského průkazu, Cestovního 
pasu nebo povolení k pobytu.

b) Účastník nahraje v Internetové aplikaci k Provozovateli 
nebo zašle emailem kopii (obrázek) Občanského 
průkazu, Řidičského průkazu, Cestovního pasu nebo 
povolení k pobytu. Odeslaná kopie dokladu musí být 
Uživatelem částečně anonymizovaná tak, aby z kopie 
byly zjistitelné jen údaje uvedené v odst.2.

c) Provozovatel obdrží informaci o úspěšném doručení 
ověřovacího doporučeného dopisu do vlastních rukou 
výhradně jen Účastníka.

d) Účastník umožní Provozovateli využít identifikace 
dle § 11 zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu v platném znění (AML 
zákon) anebo jiným dle AML zákona či jiného zákona 
povoleným způsobem.

(6) Registrace pro Korunku online lze zahájit:
a) na Prodejních místech Korunka, 
b) prostřednictvím Internetové aplikace.

(7) Při Registraci pro Korunku online je Účastníkovi nejprve 
založeno Dočasné uživatelské konto, které má tato 
zákonná omezení:
a) Dočasné uživatelské konto může být aktivní 30 dní, 
b) během doby, kdy je Dočasné uživatelské konto aktivní, 

nesmí celkový vklad přesáhnout částku 3000 Kč, a to 
ani v součtu jednotlivých vkladů, 

c) z Dočasného uživatelského konta nelze vybírat 
vložené vklady nebo Výhry Loterie Korunka.
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(8) Úspěšné dokončení Registrace pro Korunku online 
je podmíněno poskytnutím podkladů Účastníkem 
Provozovateli pro ověření údajů uvedených 
v odst.1 a odst. 2 a registrací platebního prostředku 
dle odst. 4 a nastavením Sebeomezujících opatření 
Účastníkem. Dojde-li k úspěšnému dokončení 
Registrace pro Korunku online, převede Provozovatel 
evidované peněžní prostředky (a/nebo věrnostní body) 
z Dočasného uživatelského konta na Uživatelské konto 
Účastníka; jinak je Provozovatel povinen vrátit Účastníkovi 
pouze nevyčerpaný vklad nejpozději do 7 dnů ode dne 
uplynutí zákonem vynuceného zrušení jeho Dočasného 
uživatelského konta. V případě, že Provozovatel zjistí 
v průběhu procesu registrace, že je osoba žádající 
o registraci v Rejstříku vyloučených osob zapsána, 
neumožní takové osobě dokončit registraci a nebude 
zřízeno Uživatelské konto.

(9) Na Prodejních místech Korunka mohou být Účastníkem 
na Uživatelské konto vkládány peněžní prostředky 
v hotovosti, a to nejvýše do 5000 Kč za 24 hodin. Na 
Prodejních místech Korunka mohou být z Uživatelského 
konta vypláceny peněžní prostředky v hotovosti, a to 
nejvýše do 5000 Kč za 24 hodin, a to i osobám zapsaným 
v Rejstříku vyloučených osob, které jako Účastník 
nemohou používat své Uživatelské konto. Nejmenší 
hodnota jedné transakce je 100 Kč. Při vkladech na 
Uživatelské konto nebo výběrech z Uživatelského 
konta je Účastník povinen na vyžádání předložit průkaz 
totožnosti pro splnění povinnosti Provozovatele ve 
smyslu ustanovení § 79 odst. 2 ZHH.

(10) V Internetové aplikaci mohou být Účastníkem na 
Uživatelské konto vkládány peněžní prostředky 
bezhotovostně, v těchto limitech na jednu platební 
transakci:

minimum maximum poplatek

Bankovní převod 1 Kč limit banky bez poplatku

On-line platby 
(PayU)

100 Kč 999 999 Kč bez poplatku

Platební karta 100 Kč 999 999 Kč bez poplatku

Další platební 
metody

1 000 Kč 5 000 Kč bez poplatku

My paysafecard 1 000 Kč 5 000 Kč 5%

 V Internetové aplikaci mohou být Účastníkem 
z Uživatelského konta vypláceny peněžní prostředky 
bezhotovostně, a to v těchto limitech na jednu platební 
transakci:

minimum maximum

Bankovní převod 100 Kč bez omezení

Další platební metody 100 Kč 5 000 Kč

 Provozovatel je oprávněn tyto limity či poplatky zmírnit 
ve prospěch Účastníka. Podrobné podmínky vložení 
peněžních prostředků jsou uvedeny v Internetové 
aplikaci. Účastník, který nemůže používat své Uživatelské 
konto z důvodu zápisu do Rejstříku vyloučených osob, 
může také požádat Provozovatele (např. prostřednictvím 
uživatelské podpory) o vypořádání aktuálního zůstatku 
peněžních prostředků na svém Uživatelském kontě 
a tento mu bude vyplacen obdobně postupem uvedeným 
v § 6 odst. (12) tohoto Herního plánu. Obdobně může 
Účastník požádat i o provedení dalších neherních operací, 
které v důsledku jeho zápisu v Rejstříku vyloučených 
osob a nemožnosti používání Uživatelského konta 
nemůže provést (zejména podání a vyřízení reklamace, 
vypořádání dříve uzavřených sázek apod.).

(11) Každý Účastník registrovaný pro Korunku online může 
využívat aktuální výhody Věrnostního programu. 
Prostředky Věrnostního programu jsou evidovány na 
Uživatelském kontu odděleně od peněžních prostředků 
Účastníka.

(12) Účastník je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu 
požádat o zrušení Registrace pro Korunku online, 
a tím rovněž o zrušení svého Uživatelského konta. 
Provozovatel ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení 
žádosti takové Uživatelské konto zruší. V případě 
Dočasného uživatelského konta dochází k jeho zrušení 
až uplynutím doby jeho zákonné platnosti, tj. nejdéle do 
třiceti (30) dnů ode dne zahájení Registrace pro Korunku 
online. Provozovatel je povinen Účastníkovi odeslat (na 
Registrovaný platební prostředek, který to umožňuje, 
nebo poštovní poukázkou) zůstatek peněžních 
prostředků, resp. nevyčerpaný vklad do sedmi (7) dnů 
ode dne zrušení Uživatelského konta, resp. Dočasného 
uživatelského konta. V případě odeslání zůstatku 
peněžních prostředků poštovní poukázkou bude odeslán 
zůstatek peněžních prostředků převyšujících aktuální 
cenu poštovní poukázky. 

(13) Provozovatel je po prokázání oprávněn zrušit Uživateli 
Registraci pro Korunku online, a to z důvodů úmrtí 
Uživatele, zneužití Registrace pro Korunku online pro 
účelovou manipulaci s peněžními prostředky, sdělení 
přístupových údajů třetí straně, porušení zákona, 
rozšiřování nepravdivých informací o Provozovateli, 
poškozování Provozovatele, nebo podmínek uvedených 
v tomto Herním plánu. Provozovatel informuje Uživatele 
o zrušení konta, kde Provozovatel uvede důvod zrušení 
Registrace pro Korunku online. Provozovatel je povinen 
Účastníkovi odeslat (na Registrovaný platební prostředek, 
který to umožňuje, nebo poštovní poukázkou) zůstatek 
peněžních prostředků do třiceti (30) dnů ode dne zrušení 
Uživatelského konta. 

§ 7 Sebeomezující opatření
(1) Za Sebeomezující opatření podle tohoto Herního plánu se 

považuje maximální:
a) výše sázek za 1 den,
b) výše sázek za 1 kalendářní měsíc,
c) výše čisté prohry za 1 den,
d) výše čisté prohry za 1 kalendářní měsíc,
e) počet přihlášení do Uživatelského konta za 1 kalendářní 

měsíc,
f) dobu denního přihlášení na Uživatelském kontu do 

jeho automatického odhlášení,
g) dobu, po kterou Účastníkovi nebude umožněno 

zúčastnit se Sázek po odhlášení Účastníka 
z Uživatelského konta.

(2) Čistou prohrou se pro účely Sebeomezujících opatření 
u Loterie Korunka provozované jako internetová hra 
Korunka online rozumí částka za období jednoho dne 
nebo jednoho kalendářního měsíce představující rozdíl 
mezi těmito částkami:
1. úhrn Sázek sázejícího,
2. úhrn Výher Loterie Korunka.

(3) Provozovatel nesmí umožnit Účastníkovi nastavit si 
Sebeomezující opatření podle odstavce 1 tohoto § tak, 
aby se vztahovalo pouze na některé hry v rámci Loterie 
Korunka provozované jako internetové hra Korunka 
online. Připouští-li to povaha Sebeomezujícího opatření, 
může Provozovatel umožnit Účastníkovi nastavit si 
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toto Sebeomezující opatření společně pro více druhů 
hazardních her, pokud jsou Provozovatelem provozovány.

(4) Využije-li Účastník Sebeomezující opatření, nesmí mu 
Provozovatel umožnit účast na Sázkách, jež by vedlo 
k nedodržení takto nastavených opatření.

(5) Zmírní-li Účastník své Sebeomezující opatření, je 
Provozovatel povinen provést změnu nejdříve s účinností 
od sedmého dne ode dne změny Účastníkem.

(6) Zpřísní-li Účastník své Sebeomezující opatření, je 
Provozovatel povinen provést změnu neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku změny 
Účastníkem.

§ 8 Uzavírání Sázek Loterie Korunka 
prostřednictvím Internetové aplikace

(1) Zákonnou podmínkou účasti na Uzavírání Sázek 
prostřednictvím Internetové aplikace je Registrace pro 
Korunku online.

(2) Účastník musí být přihlášen v Internetové aplikaci. 

(3) V Internetové aplikaci si Účastník vybere, na jaký typ 
sázky loterie Korunka chce uzavřít Sázku, dále vsazená 
čísla nebo náhodný tip, výši Vkladu do Sázky nebo jinak 
vyjádří specifikaci žádané Sázky, označí slosování, na 
které chce vsadit (odpolední, večerní), a specifikaci dní, 
jichž se označené týká. Celková částka k zaplacení nesmí 
převyšovat aktuální zůstatek na Uživatelském kontu.

(4) V případě, že výše Vkladu do Sázky je v rozporu 
s příslušným ustanovením Herního plánu či jiným omezením 
Provozovatele (např. limit výherní kvóty, minimální Vklad 
do Sázky apod.), nebo nastaveným Sebeomezujícím 
opatřením Účastníka, bude Účastník na toto upozorněn 
a příslušná Sázka bude přijata až po provedené 
úpravě Vkladu do Sázky Sázejícím nebo bude Sázka 
odmítnuta (např. pro limit výherní kvóty upozorněním na 
snížení Vkladu do Sázky, pro minimální Vklad do Sázky 
upozorněním na zvýšení Vkladu do Sázky, pro porušení 
nastavených Sebeomezujících opatření upozorněním na 
snížení Vkladu do Sázky nebo upozorněním na povinnost 
Provozovatele odmítnout Sázku, apod.).

(5) Uzavřenou Sázku lze zrušit do 15 minut od Uzavření 
Sázky, a to pouze prostřednictvím Internetové aplikace. 
Uzavřenou Sázku lze dle předchozí věty zrušit, pouze 
pokud není zrušení technicky nemožné, např. z důvodu 
uplynutí lhůty pro příjem sázek na příslušné slosování.

§ 9 Hodnocení Sázek Loterie Korunka
(1) Rozhodující pro zjištění, zda Sázka Loterie Korunka je 

výherní, je záznam tipování Sázejícího v centrální databázi 
Provozovatele. 

§ 10 Příjem Vkladů do Sázek Loterie Korunka, 
typy Sázek Loterie Korunka, slosování Loterie 

Korunka
(1) Vklady do Sázek se přijímají každý den včetně neděle, 

státních svátků a významných dnů.
(2) Herní měnou je koruna česká, zkratka je „Kč“.

(3) Sázející mohou uzavírat Sázky na jeden (1) až třicet (30) dní.

(4) V číselné Loterii Korunka lze uzavírat tyto typy Sázek:
 Korunka HOP TROP
 Korunka na 3

 Korunka na 4
 Korunka na 5
 Korunka Šestka
 Korunka Kombi
 Korunka Kombi plus
 Korunka Dvacet za 20,-
(5) V Korunce HOP TROP činí minimální Vklad do Sázky na 

jednu Sázku 10 Kč. Minimální Vklad do Sázky v Korunce 
na 3 činí 15 Kč na jednu Sázku. Minimální Vklad do Sázky 
v Korunce na 4 činí 25 Kč na jednu Sázku. Minimální 
Vklad do Sázky v Korunce na 5 činí 35 Kč na jednu Sázku. 
Minimální Vklad do Sázky v Korunce Šestce činí 35 Kč na 
jednu Sázku. Minimální Vklad do Sázky v Korunce Kombi 
a Kombi plus činí 1 Kč na jednotlivé kombinace, celkový 
minimální Vklad do Sázky v Korunce Kombi a Kombi plus 
je 10 Kč. U Sázek Korunka na 3, Korunka na 4, Korunka 
na 5 a Korunka Šestka je možné sázet pouze celočíselné 
násobky minimálního Vkladu do Sázky.

(6) Korunka HOP TROP

 Tipuje se jedno až pět čísel ze čtyřiceti devíti. Výhry 
Loterie Korunka je dosaženo v případě, pokud všechna 
tipovaná čísla jsou mezi vylosovanými čísly. Výhry Loterie 
Korunka jsou definovány tabulkou výher jako násobek 
Vkladu do Sázky. Tabulka výher:

Počet 
uhodnutých 

čísel
Počet tipovaných čísel

5 4 3 2 1
Maximální 
Vklad do 

Sázky
50 Kč 1 176 Kč 18 181 Kč 2 22 222 Kč 2 000 000 Kč

5 200 000 x     
4  8 500 x    
3   550 x   
2    45 x  
1     5 x

(7) Korunka na 3

 Tipují se tři čísla ze čtyřiceti devíti. Výhry Loterie Korunka 
jsou definovány tabulkou výher jako násobek Vkladu do 
Sázky. Maximální Vklad do Sázky je 30000 Kč. Tabulka 
výher:

Počet 
uhodnutých 

čísel

Výhra loterie Korunka 
pro minimální Sázku 

(15 Kč)

Násobek 
Vkladu do 

Sázky

Číselné 
vyjádření 
výherního 
násobku

3 2 500 Kč 2 500 : 15 166,6666 x

2 50 Kč 50 : 15 3,33333 x

1 15 Kč 15 : 15 1 x

(8) Korunka na 4

 Tipují se čtyři čísla ze čtyřiceti devíti. Výhry Loterie 
Korunka jsou definovány tabulkou výher jako násobek 
Vkladu do Sázky. Maximální Vklad do Sázky je 16650 
Kč. Tabulka výher:

Počet 
uhodnutých 

čísel

Výhra loterie 
Korunka pro 

minimální Sázku 
(25 Kč)

Násobek 
Vkladu do 

Sázky

Číselné 
vyjádření 
výherního 
násobku

4 15 000 Kč 15 000 : 25 600 x

3 500 Kč 500 : 25 20 x

2 50 Kč 50 : 25 2 x

1 25 Kč 25 : 25 1 x
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(9) Korunka na 5

 Tipuje se pět čísel ze čtyřiceti devíti. Výhry Loterie 
Korunka jsou definovány tabulkou výher jako násobek 
Vkladu do Sázky. Maximální Vklad do Sázky je 175 Kč. 
Tabulka výher:

Počet 
uhodnutých 

čísel

Výhra loterie 
Korunka pro 

minimální Sázku 
(35 Kč)

Násobek 
Vkladu do 

Sázky

Číselné vyjádření 
výherního 
násobku

5 2 000 000 Kč 2 000 000 : 
35 57142,857 x

4 15 000 Kč 15 000 : 35 428,5714 x

3 500 Kč 500 : 35 14,2857 x

2 50 Kč 50 : 35 1,4286 x

(10) Korunka Šestka

 Tipuje se šest čísel ze čtyřiceti devíti. Výhry Loterie 
Korunka jsou definovány tabulkou výher jako násobek 
Vkladu do Sázky. Maximální Vklad do Sázky je 70 Kč. 
Tabulka výher:

Počet 
uhodnutých 

čísel

Výhra loterie 
Korunka pro 

minimální Sázku 
(35 Kč)

Násobek 
Vkladu do 

Sázky

Číselné vyjádření 
výherního 
násobku

6 5 000 000 Kč 5 000 000 : 35 142857,143 x

5 250 000 Kč 250 000 : 35 7142,857 x

4 2 500 Kč 2 500 : 35 71,4286 x

3 500 Kč 500 : 35 14,2857 x

2 35 Kč 35:35 1x

(11) Korunka Kombi

 Korunka Kombi je systémová Sázka Korunky HOP TROP. 
Tato Sázka umožňuje tipovat tři až šestnáct čísel a z nich 
sestavit systémovou Sázku na daný počet zvolených čísel 
1-5 (kombinace). Výherní násobky těchto systémových 
Sázek vycházejí z výherních násobků Korunky HOP 
TROP a počtu Sázek, které lze sestavit z tipovaného 
počtu čísel. Výhry Loterie Korunka jsou definovány 
tabulkou výher jako násobek Vkladu do Sázky. Každá 
jednotlivá kombinace může být vsazena od 1 Kč (všechny 
kombinace stejného počtu tipovaných čísel jsou vsazeny 
vždy za stejnou částku), Vklad pro sázky (kombinace) 
na různé počty tipovaných čísel může být různý. Celková 
cena za jednu sázku Kombi musí být minimálně 10 Kč. Pro 
Korunku Kombi platí následující tabulka výher:

Počet 
tipo-

vaných 
čísel

Vsazeno–sázka na daný počet čísel

5 4 3 2 1

6-16

uh
od

nu
to

 č
ís

el

6 1 200 000 x 127 500 x 11 000 x 675 x 30 x

5-16 5 200 000 x 42 500 x 5 500 x 450 x 25 x

4-16 4 8 500 x 2 200 x 270 x 20 x

3-16 3 550 x 135 x 15 x

3-16 2 45 x 10 x

3-16 1 5 x

 Příklad: Na Sázence bude vyznačeno 8 čísel a vybrána 
Sázka na 2 čísla (celkem tedy 28 kombinací dvojic) 
po 1 Kč. Za každou kombinaci dvou čísel, která vyjde, 
vyhrává Sázející 45 násobek vkladu, v tomto případě 
45 Kč. Na téže Sázence bude vybrána i Sázka na 4 čísla 
(celkem tedy 70 kombinací čtveřic) po 2 Kč. Za každou 
kombinaci, která vyjde, vyhrává Sázející 2 x 8500 = 17000 
Kč. Sázky na jedno, tři a pět čísel vsazeny nebudou, 

v tomto případě se pro výpočet Výhry Loterie Korunka 
uplatní pouze sloupce tabulky výher pro vsazené Sázky 
na 4 a 2 čísla.

 Maximální celkový Vklad do Sázky pro danou délku 
kombinace (nikoliv pro celý tiket) je odvozen z hodnoty 
výše výherní kvóty. Tato tabulka se vztahuje k Korunka 
Kombi i Korunka Kombi plus.

Délka kombinace MaxWimální Vklad do Sázky
kombinace délky 1 400 000 Kč

kombinace délky 2 17 777 Kč

kombinace délky 3 1 090 Kč

kombinace délky 4 94 Kč

kombinace délky 5 10 Kč

(12) Korunka Kombi plus

 Korunka Kombi plus je rozšířením Korunky Kombi. Jedná 
se rovněž o systémovou Sázku Korunky HOP TROP, lze 
ale sázet dvě až třicet dva čísel a rozdělit je až do 17 
skupin (16 běžných a jedna tzv. „Tutovky“). Do každé ze 
skupin lze zařadit jedno až pět čísel. Číslo(a) zařazené 
do skupiny „Tutovka“ se přiřadí ke všem kombinacím. 
Konkrétní číslo může být v Sázce Kombi plus tipnuto 
i vícekrát, musí však být v různých skupinách. Sázkový 
systém Provozovatele vygeneruje pouze přípustné 
kombinace (kombinace, které by obsahovaly více než 
pět čísel nebo ve kterých by se některé číslo opakovalo, 
nebudou vygenerovány a nemohou být vsazeny). 

 Korunka Kombi je speciálním případem Korunka Kombi 
plus, kdy v každé ze skupin je právě jedno vsazené číslo.

(13) Korunka Dvacet za 20,-

 Tipuje se alespoň jedna šestice čísel vybraných vždy ze 
čtyřiceti devíti. Výhry Loterie Korunka Dvacet za 20,- 
jsou určeny součtem výher jednotlivých tipovaných 
šestic Sázky. Výhra na jednotlivou tipovanou šestici čísel 
je definována Tabulkou výher. Maximální Vklad do Sázky 
je určen násobkem 20Kč a počtem tipovaných šestic. 
Tabulka výher pro jednu tipovanou šestici:

Počet 
uhodnutých 

čísel

Výhra pro jednu 
šestici (20 Kč)

Výherní 
násobek pro 
jednu šestici 

(20Kč)

Číselné 
vyjádření 
výherního 
násobku

6 20000000 Kč 20000000 : 20 1000000,0 x

5 50000 Kč 50000 : 20 2500,0 x

4 770 Kč 770 : 20 38,5 x

3 120 Kč 120 : 20 6,0 x

2 20 Kč 20 : 20 1,0 x

1 10 Kč 10:20 0,5 x

(14) Klient může vyznačit na jedné Sázence více typů Sázek 
loterie Korunka vždy ve vyznačené části Sázenky. Pokud 
Sázející vyznačí na Sázence více typů Sázek než jednu, 
obdrží pro každý typ Sázky samostatné Potvrzení o 
uzavření Sázky. 

(15) Výhry Loterie Korunka jsou určeny výherním násobkem 
podle typu Sázky.

 Maximální výše výherní kvóty Loterie Korunka pro každé 
slosování činí:

 Korunka HOP TROP 
je pro 5 tipovaných a 5 uhodnutých čísel - 10000000 Kč 
pro ostatní výherní pořadí dohromady - 10000000 Kč 

 Korunka na 3 
je pro 3 tipovaná a 3 uhodnutá čísla - 5000000 Kč 
pro 3 tipovaná a 2 uhodnutá čísla - 5000000 Kč
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 Korunka na 4 
je pro 4 tipovaná a 4 uhodnutá čísla - 10000000 Kč 
pro 4 tipovaná a 2 nebo 3 uhodnutá čísla dohromady 
- 10000000 Kč

 Korunka na 5 
je pro 5 tipovaných a 5 uhodnutých čísel - 10000000 Kč 
pro ostatní výherní pořadí dohromady - 10000000 Kč

 Korunka Šestka 
je pro 6 tipovaných a 6 uhodnutých čísel - 10000000 Kč 
pro 6 tipovaných a 3 až 5 uhodnutých dohromady 
- 10000000 Kč

 Korunka Kombi a Kombi plus 
společně pro Korunka Kombi a Kombi plus je pro 
4-32 tipovaných a 4-6 uhodnutých čísel pro Sázky 
na kombinace 5 a 4 čísel dohromady 12000000 Kč, 
společně pro ostatní kombinace Korunka Kombi a Kombi 
plus dohromady – 12000000 Kč.

 Korunka Dvacet za 20,- 
je pro Sázky kde jsou šestice 6 tipovaných a v šestici 
5 a 6 uhodnutých čísel - 21000000 Kč

 V případě, že celková výše Výher Loterie Korunka 
v jednotlivých slosováních překročí pro daný typ hry 
stanovenou maximální výši výherní kvóty, násobí se 
výše Výhry Loterie Korunka koeficientem odpovídajícím 
poměru maximální výše výherní kvóty ku celkové výši 
Výher Loterie Korunka.

(16) Slosování probíhá většinou dvakrát denně každý hrací 
den po ukončení příjmu Sázek na dané slosování, 
přičemž příjem Sázek je ukončen v 14:00 hod. pro 
odpolední slosování a v 18:00 hod. pro večerní slosování. 
Případnou mimořádnou změnu času ukončení příjmu 
Sázek na dané slosování oznámí Provozovatel Sázejícím 
na www.korunka eu, popř. i jiným vhodným způsobem, 
a to v dostatečném časovém předstihu - minimálně pět 
(5) dní předem. Provozovatel může vyhlásit mimořádné 
slosování. Informace o mimořádném slosování, datu a 
času ukončení přijmu Sázek na mimořádné slosování 
bude zveřejněna minimálně pět (5) dní předem na 
www.korunka.eu. Místo slosování je zveřejněno na 
internetových stránkách www.korunka.eu. Video ze 
slosování bude zveřejněno na internetových stránkách 
www.korunka.eu. Slosování je veřejné.

(17) Slosování se provádí pomocí elektromechanického 
osudí. Před slosováním se do osudí vloží čtyřicet devět 
(49) po sobě jdoucích čísel (1 až 49). Při slosování je 
z osudí postupně vylosováno šest (6) čísel. V případě 
technických problémů je do osudí ručně vloženo 
čtyřicet devět (49) míčků za přítomnosti člena loterní 
komise a notáře. Losovací osudí je zakryto fialovým, 
neprůhledným rukávem. Losující postupně vyjímá z osudí 
šest (6) míčků. Losující jejich čísla čte a míčky vkládá do 
trubice pro vylosované míčky. Všechna vylosovaná čísla 
jsou ihned zveřejněna.

§ 11 Oznámení výsledku a výplata  
Výher Loterie Korunka

(1) Provozovatel zveřejňuje výsledky slosování Loterie 
Korunka na internetových stránkách www.korunka.eu 
nebo jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím 
teletextu nebo záznamu ze slosování.

(2) Sázející u Sázek uzavřených na Prodejních místech 
Loterie Korunka uplatňuje nárok na výplatu Výhry 
Loterie Korunka předložením platného a nepoškozeného 
originálního vyhotovení Potvrzení o uzavření Sázky na 

kterémkoliv Prodejním místě Loterie Korunka. Právo na 
Výhru Loterie Korunka je vtěleno do Potvrzení o uzavření 
Sázky. V případě, že dojde ke zničení Potvrzení o uzavření 
Sázky nebo poškození, které brání řádnému ověření 
Výhry Loterie Korunka sepíše Sázející čestné prohlášení 
o ztrátě Potvrzení o uzavření Sázky. Čestné prohlášení 
musí obsahovat údaje o Sázejícím a Sázce na základě, 
kterých bude provedena dodatečná identifikace 
Sázejícího a ověření nároku na Výhry v počítačové 
databázi Provozovatele. Výhra bude vyplacena pouze 
v případě, že již nedošlo k předchozí výplatě Výhry na 
základě originálu Potvrzení o uzavření Sázky. V případě, 
že při kontrole Potvrzení o uzavření Sázky sázkovým 
systémem Provozovatele se zjistí, že Potvrzení o uzavření 
Sázky je nevýherní, je obsluha Prodejního místa Korunka 
toto Potvrzení o uzavření Sázky povinna Sázejícímu 
vrátit. V případě, že Potvrzení o uzavření Sázky je výherní, 
postupuje obsluha Prodejního místa Korunka dále 
v souladu s Herním plánem. 

(3) Nárok na Výhru Loterie Korunka u Sázek uzavřených na 
Prodejních místech Loterie Korunka musí Sázející uplatnit 
nejpozději do 1 roku po slosování. Po uplynutí této lhůty 
nárok Sázejícího na Výhru Loterie Korunka zaniká. 

(4) Výhry Loterie Korunka u Sázek uzavřených na Prodejních 
místech Loterie Korunka do částky 3000 Kč (včetně) 
budou vypláceny na kterémkoliv Prodejním místě Loterie 
Korunka. Výhry Loterie Korunka u Sázek uzavřených na 
Prodejních místech Loterie Korunka převyšující hodnotu 
3000 Kč a nepřekračující hodnotu 100000 Kč budou 
vypláceny v hotovosti na Prodejních místech Loterie 
Korunka, a to pouze po souhlasu obsluhy Prodejního 
místa Loterie Korunka minimálně den před požadovanou 
výplatou. Výhru Loterie Korunka u Sázek uzavřených na 
Prodejních místech Loterie Korunka převyšující částku 
100000 Kč (platí i pro součet většího počtu Výher Loterie 
Korunka z více Potvrzení o uzavření Sázky jednoho 
Výherce) je Provozovatel oprávněn z bezpečnostních 
a/nebo zákonných důvodů vyplatit Výherci dle jeho 
písemného pokynu učiněného při uplatnění nároku na 
Výhru Loterie Korunka takto: 

a) zaslat Výherci na účet u tuzemského peněžního ústavu 
(banky), 

b) poštovní poukázkou na tuzemskou adresu určenou 
Výhercem, nebo 

c) vyplatit Výherci v hotovosti na adrese uvedené na 
www.korunka.eu, v předem sjednaném termínu 
s omezením dle zák. č. 254/2004 Sb., o omezení plateb 
v hotovosti. 

 Výherce je při převzetí Výhry Loterie Korunka vždy 
povinen si překontrolovat, jestli mu byla vyplacena 
správná výše Výhry Loterie Korunka. K této povinnosti 
bude přihlíženo při případné reklamaci.

(5) Lhůta pro výplatu Výher Loterie Korunka u Sázek 
uzavřených na Prodejních místech Loterie Korunka činí 
šedesát (60) kalendářních dní od uplatnění nároku 
na Výhru Loterie Korunka Sázejícím – Výhercem. 
Provozovatel a Výherce se mohou dohodnout na výplatě 
Výhry Loterie Korunka ve splátkách. Dohoda musí být 
uzavřena písemně.

(6) Výhra Loterie Korunka u Sázek uzavřených na Prodejních 
místech Loterie Korunka se vyplácí oproti odevzdání 
Potvrzení o uzavření Sázky obsluze Prodejního 
místa Loterie Korunka nebo Provozovateli. V případě 
bezhotovostní výplaty Výhry Loterie Korunka odevzdá 
Výherce Potvrzení o uzavření Sázky obsluze Prodejního 
místa Loterie Korunka nebo Provozovateli spolu 
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s písemným pokynem dle § 11 odst. 4 Herního plánu; 
v tomto případě obsluha Prodejního místa Loterie 
Korunka nebo Provozovatel Výherci převzetí Potvrzení 
o uzavření Sázky písemně potvrdí. 

(7) Při výplatě Výher u Sázek uzavřených na Prodejních 
místech Loterie Korunka v celkové částce 100001 Kč 
a vyšší, je Výherce povinen předložit k ověření totožnosti 
platný Občanský průkaz nebo cestovní pas. Výherce bere 
na vědomí, že Provozovatel vede jeho osobní údaje, tj. 
jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, číslo 
průkazu totožnosti a místo jeho trvalého nebo jiného 
pobytu ve své evidenci po dobu 10 let od dosažení Výhry 
Loterie Korunka.

(8) Výplata Výher Loterie Korunka ze Sázek přijatých 
prostřednictvím Internetové aplikace je realizována 
připsáním Výhry Loterie Korunka na Uživatelské konto 
prostřednictvím Internetové aplikace bezodkladně po 
oznámení výsledku slosování. 

(9) Budou-li na Uživatelské konto nebo Dočasné uživatelské 
konto neoprávněně připsány peněžní prostředky jako 
Výhra, a to z důvodu porušení ZHH či jiného právního 
předpisu nebo tohoto Herního plánu, jakož i v případě 
podvodného jednání Sázejícího a za předpokladu, že se 
Sázející mohl prokazatelně seznámit s tím, že Výhra byla na 
Uživatelské konto či Dočasné uživatelské konto připsána 
neoprávněně nebo z jiného důvodu, je Provozovatele 
oprávněn takto neoprávněně připsanou Výhru nebo jiné 
peněžní prostředky odečíst z Uživatelského konta nebo 
Dočasného uživatelského konta i bez souhlasu Účastníka 
za předpokladu, že se Účastník mohl prokazatelně 
seznámit s tím, že Výhra nebo jiné peněžní prostředky 
byly na Uživatelské konto nebo Dočasné uživatelské 
konto připsány neoprávněně. Účastník je následně o 
takovém odečtu informován v historii transakcí na svém 
Uživatelském kontě nebo Dočasném uživatelském kontě, 
kde je tato operace uvedena jako položka s mínusovým 
znaménkem. V případě, že od připsání neoprávněné 
Výhry nebo jiných peněžních prostředků na Uživatelské 
konto nebo Dočasné uživatelské konto uběhlo do 
doby jejich odečtení více než 60 minut, bude Účastník 
o takovém odečtení Výhry nebo jiných peněžních 
prostředků z Uživatelského konta nebo Dočasného 
uživatelského konta navíc prokazatelně vyrozuměn 
vysvětlujícím upozorněním. Pokud se takovým postupem 
Uživatelské konto nebo Dočasné uživatelské konto 
dostane do záporného zůstatku, je Účastník povinen 
vzniklý dluh uhradit, a to neprodleně, nejpozději však do 
10 dnů od výzvy Provozovatele. Provozovatel je oprávněn 
nerealizovat operace požadované Účastníkem až do 
doby, kdy bude dluh uhrazen. V případě, že Účastník 
nesplní tuto svoji povinnost ve stanovené lhůtě, může 
Provozovatel zrušit Uživatelské konto nebo Dočasné 
uživatelské konto a ukončit tak účast Účastníka 
na hazardní hře a uplatňovat veškeré možné právní 
prostředky k vymožení dlužné částky.

(10) Nárok na Výhru Loterie Korunka a na vyplacení Výhry 
Loterie Korunka vzniká jen při dodržení příslušných 
ustanovení tohoto Herního plánu a při dodržení právních 
předpisů České republiky.

§ 12 Uzavírání Sázek a prodej Losů Korunka
(1) Klient je povinen se před Uzavřením Sázky seznámit 

s platným zněním Herního plánu včetně jeho přílohy 
týkající se konkrétní emise Losů Korunka. Zaplacením 
Sázky uznává Sázející všechny podmínky své účasti 
na Losech Korunka definované Provozovatelem za 
závazné. Neznalost či subjektivní výklad podmínek nečiní 

uzavřenou sázku neplatnou.

(2) Pracovník Prodejního místa Losů Korunka je oprávněn 
po Klientovi požadovat předložení průkazu totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, atd..) 
za účelem ověření, že dovršil 18 let věku, a v případě 
odmítnutí předložení průkazu totožnosti bude účast 
v okamžité loterii Losy Korunka Klientovi pracovníkem 
Prodejního místa Losů Korunka odmítnuta.

(3) Sázející po zaplacení Sázky převezme Los. Ihned po převzetí 
má povinnost zkontrolovat, zda nejsou porušeny stírací 
vrstvy na herním poli. V případě, že Sázející při takové své 
kontrole zjistí porušení uvedených stíracích vrstev Losu, má 
nárok na výměnu takového vadného Losu za Los nový.

§ 13 Nárok na Výhru Losy Korunka  
a Výplata Výhry Losů Korunka

(1) Los obsahuje herní pole. Po setření herního pole, popř. 
herních polí na Losu zjistí Sázející, zda dosáhl Výhry Losy 
Korunka, přičemž podmínky příslušné Výherní kombinace 
zakládající nárok Sázejícího na Výhru Losy Korunka jsou 
vždy uvedeny v příloze č.1 Herního plánu konkrétní emise 
Losů Korunka. Nárok na Výhru Losy Korunka vzniká 
Sázejícímu zobrazením příslušné Výherní kombinace po 
setření herního pole či herních polí Losu.

(2) Herní čísla a symboly jsou v herním poli znázorněny 
v číselné nebo grafické podobě a zároveň jsou označeny 
i svým slovním názvem či zkratkou. Peněžní částky jsou 
vyjádřeny číselně, tak i slovním názvem či zkratkou.

(3) V herním poli mohou být vytištěny i další identifikační 
a kontrolní prvky, jako jsou např. písmena a čárový kód. 
Tyto prvky nejsou výherním či herním symbolem ani 
výherní částkou a slouží pouze pro účely kontroly platnosti 
Losu a ověření výše Výhry Losů Korunka pracovníky 
Prodejního místa Losů Korunka či Provozovatele.

(4) Sázející uplatňuje nárok na Výhru Losy Korunka, pokud 
předloží originál kompletního platného výherního Losu 
se všemi jeho částmi a s příslušnou Výherní kombinací, 
ze kterého ještě nebyla Výhra Losy Korunka vyplacena. 
Výherní Los se předkládá pracovníkovi Prodejního místa 
Losů Korunka, který provede kontrolu platnosti Losu 
a oprávněnosti nároku na Výhru Losy Korunka. Rozhodující 
skutečností pro posouzení, zda je Los výherní a jaká je 
výše Výhry Losy Korunka, je záznam identifikačních 
údajů losu v centrálním systému Provozovatele.

(5) Nárok na výplatu Výhry Losy Korunka je možné uplatnit 
nejpozději do 1 roku ode dne ukončení prodeje Losů 
příslušné emise, jinak právo Sázejícího na Výhru Losy 
Korunka zaniká. Provozovatel v případě řádného uplatnění 
nároku na Výhru Losy Korunka Sázejícím vyplácí výhru 
zpravidla neprodleně, nejpozději je však povinen Výhru 
Losy Korunka vyplatit do 60 dnů ode dne uplatnění 
takového nároku Sázejícím.

(6) Výhry Losy Korunka do 1 000,- (slovy: tisíc) Kč 
včetně vyplácí kterékoliv Prodejní místo Losů Korunka 
v hotovosti. Výhry Losy Korunka  od 1 001,- (slovy: tisíc 
jedna) Kč do 10 000,- (slovy: deset tisíc) Kč včetně je 
možné uplatnit u kteréhokoliv Prodejního místa Losů 
Korunka pouze po předchozí vzájemné dohodě Sázejícího 
s pracovníkem Prodejního místa Losů Korunka, přičemž 
budou vyplaceny v hotovosti. Výhry Losy Korunka od 
10 001,- (slovy: deset tisíc jedna) Kč do 250 000,- (slovy: 
dvě stě padesát tisíc) Kč včetně vyplácejí pouze vybraná 
Prodejní místa Losů Korunka určená k výplatě vysokých 
Výher Losy Korunka a budou na základě dohody se 
Sázejícím vypláceny v hotovosti nebo bezhotovostně. 
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Přehled těchto vybraných Prodejních míst Losů Korunka 
je uveden na www.korunka.eu. Výhry Losy Korunka 
nad 250 000,- (slovy: dvě stě padesát tisíc) Kč nebo 
Výhry Losy Korunka v podobě hmotné věci (v příloze 
č.1 Herního plánu a na zadní straně Losu jen jako „věcná 
cena“) či služby se vyplácejí, resp. předávají pouze 
v sídle Provozovatele. Při uplatnění nároku na Výhru 
Losy Korunka nad 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) 
Kč či na Výhru Losy Korunka v podobě hmotné věci či 
služby je Sázející povinen dohodnout si termín uplatnění 
nároku na Výhru Losy Korunka předem, a to na infolince 
Provozovatele uvedené na www.korunka.eu. Sázející bere 
na vědomí, že pro výplatu takové Výhry Losy Korunka 
je kromě podmínek stanovených v tomto § 13 Herního 
plánu povinen též předložit svůj platný doklad totožnosti 
a potvrdit svým podpisem výplatu Výhry Losy Korunka 
na formuláři pro tento účel vyplněném Provozovatelem 
a bere též na vědomí, že výplata Výher v hotovosti je 
možná pouze do výše, která je v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy o hotovostních transakcích.

§ 14 Reklamace
(1) Účastníci mohou podávat odůvodněné stížnosti či 

reklamace Provozovateli ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne 
vzniku skutečnosti, která je reklamována, tím není dotčena 
lhůta pro uplatnění nároku na Výhru Loterie Korunka.

(2) Sázející může svůj nárok na Výhru Losů Korunka 
reklamovat, a to pouze ve lhůtě pro uplatnění Výhry Losů 
Korunka, tedy do jednoho roku od ukončení prodeje Losů 
příslušné emise.

(3) Provozovatel stížnost či reklamaci prošetří a do třiceti 
(30) kalendářních dnů od jejich podání (doručení) oznámí 
Účastníkovi výsledek.

(4) Reklamace pohybů na Uživatelském kontu a zůstatků na 
Uživatelském kontu mohou být podány ve lhůtě šesti (6) 
měsíců ode dne, kdy došlo k pohybu na Uživatelském 
kontu, který je předmětem reklamace. V případě, 
že Účastník neuplatní reklamaci ve lhůtě uvedené 
v předchozí větě, má se za to, že Účastník s pohybem, 
a tedy i s uvedeným zůstatkem na Uživatelském kontu, 
souhlasí a nelze se již úspěšně domáhat jakéhokoliv 
nároku. Ustanovení § 10 ZHH, není tímto dotčeno.

(5) Reklamace Výher ze Sázek Loterie Korunka uzavřených 
na Prodejním místě Loterie Korunka lze uplatnit 
výhradně předložením Potvrzení o uzavření Sázky, a to 
na kterémkoliv Prodejním místě Loterie Korunka. Není-li 
reklamace vyřízena na Prodejním místě Loterie Korunka 
ihned, nebo Sázející se způsobem vyřízení reklamace 
nesouhlasí, je Sázející povinen podat reklamaci písemně 
na kterémkoliv Prodejním místě Loterie Korunka, a to na 
formuláři získaném od obsluhy Prodejního místa Loterie 
Korunka s přiložením kopie Potvrzení o uzavření Sázky, 
a/nebo odeslat reklamaci na reklamačním formuláři 
s přiložením kopie Potvrzení o uzavření Sázky na adresu 
sídla Provozovatele.

(6) Reklamaci nároku na Výhru Losy Korunka je možné 
uplatnit na Prodejním místě Losů Korunka. Sázející při 
reklamaci Výhry Losy Korunka sepíše s pracovníkem 
Prodejního místa Losů Korunka reklamační formulář 
a zároveň odevzdá originál Losu, kterého se reklamace 
Výhry Losy Korunka týká. Sázející obdrží jedno 
vyhotovení reklamačního formuláře. Pro posuzování 
nároku na Výhru Losy Korunka je vždy rozhodující 
záznam o Losu v centrální databázi Provozovatele 
a splnění podmínek Herního plánu. Nárok na Výhru Losy 
Korunka nevzniká, pokud Provozovatel zjistí, že (i) Sázka 

nebyla platně uzavřena, zejména v případě, že Los, nebyl 
uveden řádným způsobem do prodeje (byl odcizen, 
poškozen, neoprávněně upravován apod.), (ii) s Losem 
bylo neoprávněně manipulováno, anebo (iii) Výhra Losy 
Korunka na Losu byla již vyplacena.

(7) Reklamace Výher ze Sázek uzavřených prostřednictvím 
Internetové aplikace, jakož i reklamace na jiné pohyby 
na Uživatelském kontu (dotace atd.) a na zůstatky 
Uživatelského konta lze uplatnit zasláním detailního 
popisu (Účastník, který v důsledku jeho zápisu v Rejstříku 
vyloučených osob nemá přístupné Uživatelské konto, 
se může písemně nebo emailem obrátit na uživatelskou 
podporu, která může se zjištěním podkladů pro reklamaci 
pomoci) zjištěného nedostatku na elektronickou adresu 
reklamace@korunka.eu přičemž Provozovatel zašle 
Účastníkovi potvrzení o přijetí reklamace nebo na adresu 
sídla Provozovatele. 

(8) Není-li Účastník spokojen se způsobem vyřízení 
reklamace, má v souladu s platnou legislativou v oblasti 
ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) 
rovněž právo na mimosoudní řešení sporu, jež se zahajuje 
na návrh Sázejícího podaný u subjektu věcně příslušného 
pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti 
smlouvy o sázce, jímž je Česká obchodní inspekce; 
kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto 
internetových stránkách: www.coi.cz.

§ 15 Závěrečná a přechodná ustanovení
(1) Provozovatel může po předchozím schválení Ministerstva 

financí České republiky vydávat změny a doplňky tohoto 
Herního plánu.

(2) Jakékoliv neoprávněné manipulace s Potvrzením 
o uzavření Sázky, s daty v počítačové databázi nebo 
se sázkovým systémem Provozovatele prováděné 
Účastníkem, které jsou v rozporu s ustanoveními 
Herního plánu, činí Potvrzení o uzavření Sázky 
závadnými a Vklady do Sázek tohoto Účastníka 
propadají Provozovateli. Jakákoliv manipulace 
s Losem, jeho pozměňování či padělání, které 
je v rozporu s Herním plánem, činí takový Los 
neplatným a při předložení takového Losu zaniká 
Sázejícímu nárok na výplatu Výhry Losy Korunka či 
vrácení prodejní ceny Losu (vkladu). Sázející bere na 
vědomí, že padělání či pozměňování Losu za účelem 
podvodného získání Výhry Loterie Korunka nebo 
Výhry Losy Korunka může být trestným činem dle 
platných právních předpisů. Jakékoliv neoprávněné 
manipulace směřující k bezdůvodnému obohacení 
mají závažné důsledky a Účastník nebo třetí osoba 
se vystavuje možnosti trestního postihu a náhrady 
škody.

(3) Prodej Losů bude zahájen po splnění všech zákonných 
podmínek včetně oznámení zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů přede dnem zahájení provozování 
Losů Korunka. Bližší údaje o zahájení a ukončení prodeje 
Losů jsou uvedeny v příloze č.1 Herního plánu.

(4) Při ukončení provozování Loterie Korunka bude případně 
poslední slosování Provozovatelem označeno jako 
výjimečné. V tomto výjimečném slosování budou všechny 
Výhry Loterie Korunka poměrově navýšeny tak, aby byl 
splněn § 21 ZHH, nebo se bude výjimečné slosování 
opakovat, dokud nebude § 21 ZHH, splněn. O takovém 
výjimečném slosování a navýšení Výher Loterie Korunka 
bude sepsán notářský zápis. 
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(5) Případy, na které není v tomto Herním plánu pamatováno, se řídí právním řádem České 
republiky, zejména Občanským zákoníkem a rozhodnutím Provozovatele učiněná 
v souladu s nimi a tímto Herním plánem. Právem rozhodným k řešení sporů mezi 
Účastníkem a Provozovatelem je právo české.

(6) V případě, že se nepodaří případný spor mezi Účastníkem a Provozovatelem vyřešit 
smírnou cestou, je pro rozhodnutí sporu kompetentní místně a věcně příslušný soud 
České republiky.

(7) Sázky uzavřené před účinností tohoto Herního plánu se řídí Herním plánem účinným v 
okamžiku uzavření Sázky.

Tento Herní plán nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí 
České republiky, kterým byl herní plán schválen.
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Příloha č. 1 

Obsah:

Hlava I. – okamžitá loterie Jízda 2
Hlava II. – okamžitá loterie Korunka
Hlava III. – okamžitá loterie VÝHERNÍ STROMEK 2
Hlava IV. – okamžitá loterie ZLATÉ MEDAILE
Hlava V. – okamžitá loterie 30xVÍCE
Hlava VI. – okamžitá loterie 20xVÍCE Edice 3
Hlava VII. – okamžitá loterie Smaragdová 7 Edice 5
Hlava VIII. – okamžitá loterie Veselá zvířátka 8
Hlava IX. – okamžitá loterie ZLATÉ OSTROVY kapitána GECO
Hlava X. – okamžitá loterie PARÁDNÍ TREFA
Hlava XI. – okamžitá loterie KRÁLOVSKÁ 7 Edice 3
Hlava XII. – okamžitá loteire Korunka Edice 2
Hlava XIII. – okamžitá loterie Stříbrná Korunka
Hlava XIV. – okamžitá loterie Zlatá Korunka
Hlava XV. – okamžitá loterie Výherní věnec
Hlava XVI.- okamžitá loterie STÍRACÍ VISAČKA Edice 3
Hlava XVII. – okamžitá loterie VÁNOČNÍ ŠUPINÁČ Edice 2
Hlava XVIII. – okamžitá loterie Perfektní dárek
Hlava XIX. – okamžitá loterie 5xVÍCE Edice 4
Hlava XX. – okamžitá loterie DIAMANTOVÁ 7 Edice 4



Hlava I. 
Jízda 2

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Jízda 2 (vizualizovaná jako Dámská Jízda či Pánská Jízda) 

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 3 (slovy: tři) VÝHERNÍ 
ČÍSLA a 15 (slovy: patnáct) VAŠICH ČÍSEL. Každé VAŠE 
ČÍSLO, které se shoduje s některým VÝHERNÍM ČÍSLEM, 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
VAŠÍM ČÍSLEM. V tomto herním poli se místo některého 
VAŠEHO ČÍSLA může vyskytnout též tento herní symbol 
auta . Pokud se na 1 (slovy: jednom) Losu v jeho 
herním poli vyskytne po setření 1 (slovy: jeden) Herní 
symbol auta , představuje Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši 200 (slovy: dvě stě) Kč. 
Pokud se na 1 (slovy: jednom) Losu v jeho herním poli 
vyskytnou po setření 2 (slovy: dva) Herní symboly auta 

, představují Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši 200 000 (slovy: dvě stě tisíc) Kč.   

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 15 (slovy: 
patnáct) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a 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 identifi-
kační 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 Jízda 2 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.

12
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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 identifi-
kační 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.



14

Hlava III. 
VÝHERNÍ STROMEK 2

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) VÝHERNÍ STROMEK 2 je Okamžitá loterie provozovaná 

Loterií Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána 
emise 500 000 (slovy: pět set tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 58 (slovy: padesát osm) % Herní 
jistiny, tedy 29 000 000 (slovy: dvacet devět milionů) Kč 
a celkový počet výherních Losů je 201 733 (slovy: dvě 
stě jeden tisíc sedm set třicet tři) ks. Výhrou jsou pouze 
peněžní prostředky.

(4) Následující tabulka určuje počet výherních Losů a výši 
Výher. 

Kategorie
Výherní kombinace

Počet výherních 
Losů

Celkově Výhry  
v dané kategorii

2 000 000 Kč 1 2 000 000 Kč

100 000 Kč 2 200 000 Kč

10 000 Kč 30 300 000 Kč

2 000 Kč 400 800 000 Kč

1 000 Kč 1 300 1 300 000 Kč

300 Kč 9 500 2 850 000 Kč

200 Kč 25 000 5 000 000 Kč

100 Kč 165 500 16 550 000 Kč

Celkem výherních Losů 201 733

Úhrnná cena  
Výher celkem 29 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,48.
(5) V herním poli Losu setře Sázející jeho stírací vrstvu s 24 

(slovy: dvacet čtyři) vyobrazeními lucerničky. Pokud se 
na 1 (slovy: jednom) Losu v jeho herním poli vyskytne po 
setření jeho stírací vrstvy 5 (slovy: pět) stejných Herních 
symbolů, představují Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru, jejíž výše je uvedena v následující Tabulce  
výher:

TABULKA VÝHER

5 x  100 Kč 5 x
 

2 000 Kč

5 x  200 Kč 5 x
 

10 000 Kč

5 x
 

300 Kč 5 x
 

100 000 Kč

5 x  1 000 Kč 5 x
 

2 000 000 Kč

(6) Herním symbolem je výhradně herní symbol, který je 
zobrazen po setření stírací vrstvy losu v jeho Herním poli. 
Za herní symbol nelze považovat jakékoliv jiné vyobrazení 
herního symbolu na stírací vrstvě či jiné neherní části 
Losu. 

(7) 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.

(8) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifi-
kační 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 VÝHERNÍ STROMEK 2 bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 
pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 9. 2021 a bude 
ukončen 12. 3. 2023. Nárok na Výhru je nutné uplatnit 
nejpozději do 12. 3. 2024.
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Hlava IV. 
ZLATÉ MEDAILE

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) ZLATÉ MEDAILE je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána 
emise 750 000 (slovy: sedm set padesát tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 75 000 000 (slovy: sedmdesát pět 
milionů) Kč. Úhrnná cena Výher činí 60 (slovy: šedesát) % 
Herní jistiny, tedy 45 000 000 (slovy: čtyřicet pět milionů) 
Kč a celkový počet výherních Losů je 188 474 (slovy: sto 
osmdesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři) 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

1 000 000 Kč 7 7 000 000 Kč

50 000 Kč 2 100 000 Kč

10 000 Kč 15 150 000 Kč

5 000 Kč 250 1 250 000 Kč

2 000 Kč 1 400 2 800 000 Kč

1 000 Kč* 5 800 5 800 000 Kč

500 Kč* 14 000 7 000 000 Kč

200 Kč* 42 000 8 400 000 Kč

100 Kč 125 000 12 500 000 Kč

Celkem výherních Losů 188 474

Úhrnná cena  
Výher celkem 45 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,98.

(5) V prvním herním poli Losu označeném HRA 1 setře Sázející 
3 (slovy: tři) herní řádky, přičemž v každém se nacházejí 
4 Herní symboly a peněžní částka. Jsou-li v některém 
řádku 3 (slovy: tři) Herní symboly shodné, představují 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 
peněžní částky v příslušném řádku uvedené.

 Ve druhém herním poli Losu označeném HRA 2 setře 
Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla a 15 (slovy: patnáct) 
Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené 
pod příslušným Vaším číslem.  

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 
10 (slovy: deset) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 identifi-
kační 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 ZLATÉ MEDAILE bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 11. 2021 a bude 
ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto datu 
držitelem základního povolení, pak 31. 10. 2023. 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. 10. 2024. 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.
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Hlava V. 
30xVÍCE

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY

(1) 30xVÍCE je Okamžitá loterie provozovaná Loterií Korunka 
v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 300 (slovy: tři sta) Kč. Celkem je vydána 
emise 700 000 (slovy: sedm set tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 210 000 000 (slovy: dvě stě deset milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 69 (slovy: šedesát devět) % 
Herní jistiny, tedy 144 900 000 (slovy: sto čtyřicet čtyři 
milionů devět set tisíc) Kč a celkový počet výherních 
Losů je 218 914 (slovy: dvě stě osmnáct tisíc devět set 
čtrnáct) 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

13 000 000 Kč 1 13 000 000 Kč

200 000 Kč 3 600 000 Kč

90 000 Kč 10 900 000 Kč

9 000 Kč 500 4 500 000 Kč

          5 000 Kč 1 000 5 000 000 Kč

3 000 Kč* 5 000 15 000 000 Kč

1 000 Kč*                32 400 32 400 000 Kč

600 Kč* 25 000 15 000 000 Kč

500 Kč* 60 000 30 000 000 Kč

300 Kč* 95 000 28 500 000 Kč

Celkem výherních 
Losů             218 914

Úhrnná cena 
Výher celkem 144 900 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,20.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: pět) 
Výherních čísel, 25 (slovy: dvacet pět) Vašich čísel a 4 
(slovy: čtyři) Bonusová čísla. Bonusová čísla se nacházejí 
v rozích prvního herního pole a jsou označená symboly 
2x, 5x, 10x, 30x. Každé Vaše číslo, které se shoduje 
s některým Výherním číslem, představuje Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši peněžní 
částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. Každé Vaše 
číslo, které se shoduje s některým Bonusovým číslem, 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok 
na Výhru ve výši, která je součinem násobku, který je 
uveden u příslušného Bonusového čísla a peněžní částky 
uvedené pod příslušným Vaším číslem. Např. po setření 
Losu je Bonusové číslo se symbolem „30 x“ číslice „8“ 
a Vaše číslo je rovněž číslice „8“, u níž je uvedena peněžní 
částka   100,- Kč, kdy se tak jedná se o Výherní kombinaci 
a Výhra je ve výši 3 000 Kč, tj. 30 x 100,- Kč.

 Po setření druhého herního pole Losu se zobrazí 5 (slovy: 

pět) Herních symbolů. V případě, že se v setřeném 
druhém herním poli objeví tento Herní symbol zlaté cihly  

, představuje Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši částky uvedené pod tímto Herním 
symbolem.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 30 (slovy: 
třicet) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 identifi-
kační 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 30xVÍCE bude zahájen po 
splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení 
jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 pracovních 
dnů předem, nejdříve však 1. 12. 2021 a bude 
ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto datu 
držitelem základního povolení, pak 31. 3. 2025.  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. 2026. 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.
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Hlava VI. 
20xVÍCE Edice 3

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) 20xVÍCE Edice 3 je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána 
emise 750 000 (slovy: sedm set padesát tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 150 000 000 (slovy: sto padesát milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 67, 5 (slovy: šedesát sedm 
celých pět desetin) % Herní jistiny, tedy 101 250 000 (slovy: 
sto jeden milion dvě stě padesát tisíc) Kč a celkový počet 
výherních Losů je 215 643 (slovy: dvě stě patnáct tisíc šest 
set čtyřicet tři) 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

10 000 000 Kč 1 10 000 000 Kč

100 000 Kč 1 100 000 Kč

80 000 Kč 6 480 000 Kč

40 000 Kč 10 480 000 Kč

          8 000 Kč* 300 2 400 000 Kč

4 000 Kč* 2 650 10 600 000 Kč

2 000 Kč*                  3 000 6 000 000 Kč

1 000 Kč* 20 000 20 000 000 Kč

400 Kč* 66 675 26 670 000 Kč

200 Kč 123 000 24 600 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 215 643

Úhrnná cena  
Výher celkem 101 250 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,48.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: 
pět) Výherních čísel a 25 (slovy: dvacet pět) Vašich 
čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje s některým 
Výherním číslem, představuje Výherní kombinaci a s 
ní spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky 
uvedené pod příslušným Vaším číslem. V tomto 
herním poli se místo některého Vašeho čísla může 
vyskytnout též tento herní symbol . V takovém 
případě Výherní kombinace vzniká Sázejícímu nárok 
na Výhru ve výši dvacetinásobku peněžní částky u 
tohoto symbolu uvedené. 

 Ve druhém herním poli označeném „BONUS“ setře Sázející 
2 (slovy: dva) Herní symboly. V případě, že jsou oba tyto 
Herní symboly shodné, představují Výherní kombinaci 
a s ní spojený nárok na Výhru ve výši finanční částky 
uvedené pod těmito Herními symboly.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 25 (slovy: 
dvacet pět) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly jsou 
v herních polích 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 identifi-
kační 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 20xVÍCE Edice 3 bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 12. 2021 a bude 
ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto datu 
držitelem základního povolení, pak 31. 3. 2025.  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. 2026. 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.
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Hlava VII. 
Smaragdová 7 Edice 5

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Smaragdová 7 Edice 5 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 2 000 000 (slovy: dva miliony) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 60 (slovy: šedesát) % Herní 
jistiny, tedy 60 000 000 (slovy: šedesát milionů) Kč  
a celkový počet výherních Losů je 581 012 (slovy: pět 
set osmdesát jeden tisíc dvanáct) 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

3 000 000 Kč 2 6 000 000 Kč

100 000 Kč 10 1 000 000 Kč

10 000 Kč 200 2 000 000 Kč

1 000 Kč* 4 800 4 800 000 Kč

500 Kč* 14 000 7 000 000 Kč

200 Kč* 30 000 6 000 000 Kč

100 Kč* 132 000 13 200 000 Kč

50 Kč 400 000 20 000 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 581 012

Úhrnná cena  
Výher celkem 60 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,44.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) Výherní čísla 
a 15 (slovy: patnáct) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které 
se shoduje s některým Výherním číslem, představuje 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 
peněžní částky uvedené pod příslušným Vaším číslem.  
V tomto herním poli se místo některého Vašeho čísla 
může vyskytnout též tento herní symbol . V takovém 
případě Výherní kombinace vzniká Sázejícímu nárok na 
Výhru ve výši 200 (slovy: dvě stě) Kč. Na jednom Losu 
může vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné 
Výhry.

 Herním symbolem je výhradně herní symbol, který je 
zobrazen po setření stírací vrstvy losu v jeho Herním poli. 
Za herní symbol nelze považovat jakékoliv jiné vyobrazení 
herního symbolu na stírací vrstvě či jiné neherní části 
Losu. 

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 identifi-
kační 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 Smaragdová 7 Edice 5 
bude zahájen po splnění všech zákonných podmínek 
včetně oznámení jejího zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 1. 2022  
a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po 
tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2025.  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. 2026.  
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.
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Hlava VIII. 
Veselá zvířátka 8

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Veselá zvířátka 8 je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 20 (slovy: dvacet) Kč. Celkem je vydána 
emise 2 000 000 (slovy: dva miliony) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 40 000 000 (slovy: čtyřicet milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 54,925 (slovy: padesát čtyři 
celých devět set dvacet pět tisícin) % Herní jistiny, 
tedy 21 970 000 (slovy: dvacet jedna milionů devět set 
sedmdesát tisíc) Kč a celkový počet výherních Losů je 
503 508 (slovy: pět set tři tisíc pět set osm) 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

100 000 Kč 8 800 000 Kč

1 000 Kč* 1 600 1 600 000 Kč

500 Kč* 2 300 1 150 000 Kč

200 Kč* 5 600 1 120 000 Kč

100 Kč* 32 000 3 200 000 Kč

50 Kč 74 000 3 700 000 Kč

40 Kč* 132 000 5 280 000 Kč

20 Kč 256 000 5 120 000 Kč
Celkem výherních  
Losů 503 508

Úhrnná cena 
Výher celkem 21 970 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1: 3,97.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 1 (slovy: jeden) 
Výherní symbol a 6 (slovy: šest) Vašich symbolů. Každý 
Váš symbol, který se shoduje s Výherním symbolem, 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
Vaším symbolem. Shoda mezi Výherním a Vaším symbolem 
může být i vícenásobná a na jednom Losu tak může 
vzniknout nárok až na 6 (slovy: šest) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 Veselá zvířátka 8 bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu  
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 1. 2022  
a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po 
tomto datu držitelem základního povolení, pak 31. 3. 
2025.  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. 2026. 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.
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Hlava IX. 
ZLATÉ OSTROVY kapitána GECO

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) ZLATÉ OSTROVY kapitána GECO je Okamžitá loterie 

provozovaná Loterií Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 300 (slovy: tři sta) Kč. Celkem je vydána 
emise 500 000 (slovy: pět set tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 150 000 000 (slovy: sto padesát milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 62, 2 (slovy: šedesát dva 
celých dvě desetiny) % Herní jistiny, tedy 93 300 000 
(slovy: devadesát tři milionů tři sta tisíc) Kč a celkový 
počet výherních Losů je 250 680 (slovy: dvě stě padesát 
tisíc šest set osmdesát) 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

1 000 000 Kč 5 5 000 000 Kč
50 000 Kč 5 250 000 Kč
10 000 Kč 20 200 000 Kč
5 000 Kč* 200 1 000 000 Kč

            1 000 Kč* 2 450 2 450 000 Kč
500 Kč 50 000 25 000 000 Kč
300 Kč 198 000 59 400 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 250 680

Úhrnná cena  
Výher celkem 93 300 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1: 1,99.

(5) V prvním herním poli Losu označeném 1. HRA setře 
Sázející 4 (slovy: čtyři) Výherní čísla a 25 (slovy: dvacet 
pět) Vašich čísel. Každé Vaše číslo, které se shoduje 
s některým Výherním číslem, představuje Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši peněžní 
částky uvedené pod příslušným Vaším číslem. 

 Ve druhém herním poli Losu označeném 2. HRA setře 
Sázející 3 (slovy: tři) Herní symboly. V případě, že se  
v setřeném druhém herním poli objeví tento Herní symbol 
peněžní částky 500 Kč , představuje Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 500 
Kč. Herním symbolem je výhradně herní symbol, který 
je zobrazen po setření stírací vrstvy losu v jeho druhém 
Herním poli. Za herní symbol nelze považovat jakékoliv 
jiné vyobrazení herního symbolu v jiné neherní části Losu. 

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 16 (slovy: 
šestnáct) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 identifi-
kační 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 ZLATÉ OSTROVY kapitána 
GECO bude zahájen po splnění všech zákonných 
podmínek včetně oznámení jejího zahájení provozování 
celnímu úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 
1. 1. 2022 a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel 
po tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2025. 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. 2026.  
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.
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Hlava X. 
PARÁDNÍ TREFA

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) PARÁDNÍ TREFA je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána 
emise 1 000 000 (slovy: jeden milion) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 67 (slovy: šedesát sedm) % Herní 
jistiny, tedy 67 000 000 (slovy: šedesát milionů) Kč  
a celkový počet výherních Losů je 264 373 (slovy: dvě stě 
šedesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát tři) 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

5 000 000 Kč 1 5 000 000 Kč
1 000 000 Kč 3 3 000 000 Kč

50 000 Kč 4 200 000 Kč
10 000 Kč 15 150 000 Kč
5 000 Kč 100 500 000 Kč

2 000 Kč* 500 1 000 000 Kč
1 000 Kč* 8 500 8 500 000 Kč

500 Kč* 32 000 16 000 000 Kč
200 Kč* 103 250 20 650 000 Kč

100 Kč 120 000 12 000 000 Kč
Celkem výherních 
Losů 264 373

Úhrnná cena  
Výher celkem 67 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,78.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: pět) 
Výherních čísel a 20 (slovy: dvacet) Vašich čísel. Každé 
Vaše číslo, které se shoduje s některým Výherním číslem, 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
Vaším číslem. 

 Ve druhém herním poli Losu označeném BONUS 1 setře 
Sázející 4 (slovy: čtyři) Herní symboly. V případě, že se  
v setřeném druhém herním poli objeví tento Herní symbol 
míče , představuje Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši 500 Kč. Ve třetím herním poli Losu 
označeném BONUS 2 setře Sázející 4 (slovy: čtyři) Herní 
symboly. V případě, že se v setřeném třetím herním poli 
objeví tento Herní symbol puku , představuje Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 500 
Kč. Herním symbolem je výhradně herní symbol, který 
je zobrazen po setření stírací vrstvy losu v jeho druhém 
a třetím Herním poli. Za herní symbol nelze považovat 
jakékoliv jiné vyobrazení herního symbolu v jiné neherní 
části Losu.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 20 (slovy: 
dvacet) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (Výherní čísla a Vaše čísla) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 identifi-
kační 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 PARÁDNÍ TREFA bude zahájen 
po splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení 
jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 pracovních 
dnů předem, nejdříve však 1. 1. 2022 a bude ukončen 
12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto datu držitelem 
základního povolení, pak 31. 3. 2026. 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. 2027. 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.
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Hlava XI.  
 KRÁLOVSKÁ 7 Edice 3

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) KRÁLOVSKÁ 7 Edice 3 je Okamžitá loterie provozovaná 

Loterií Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána 
emise 600 000 (slovy: šest set tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 120 000 000 (slovy: jedno sto dvacet 
milionů) Kč. Úhrnná cena Výher činí 66 (slovy: šedesát 
šest) % Herní jistiny, tedy 79 200 000 (slovy: sedmdesát 
devět milionů dvě stě tisíc) Kč a celkový počet výherních 
Losů je 184 486 (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc 
čtyři sta osmdesát 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

10 000 000 Kč 1 10 000 000 Kč
100 000 Kč 5 500 000 Kč
10 000 Kč 10 100 000 Kč
5 000 Kč* 20 100 000 Kč
2 000 Kč* 3 000 6 000 000 Kč
1 000 Kč* 10 000 10 000 000 Kč

500 Kč 19 200 9 600 000 Kč
400 Kč* 62 250 24 900 000 Kč

200 Kč 90 000 18 000 000 Kč
Celkem výherních 
Losů 184 486

Úhrnná cena  
Výher celkem 79 200 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,25.

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 6 (slovy: šest) 
VÝHERNÍCH ČÍSEL a 25 (slovy: dvacet pět) VAŠICH 
ČÍSEL. Každé VAŠE ČÍSLO, které se shoduje s některým 
VÝHERNÍM ČÍSLEM, představuje Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené 
pod příslušným VAŠÍM ČÍSLEM. 

 Ve druhém herním poli označeném slovem „BONUS“ setře 
Sázející 2 (slovy: dva) Herní symboly.  Jsou-li oba Herní 
symboly shodné, představují Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši finanční částky uvedené 
pod těmito Herními symboly.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 25 (slovy: 
dvacet pět) souběžných Výher. 

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA A VAŠE ČÍSLA) a 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 identifi-
kační 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 či Tipsportu.

§ 2 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Prodej Losů Okamžité loterie KRÁLOVSKÁ 7 Edice 3 bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 4. 2022  
a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel 
po tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2026. 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. 2027.  
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.
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Hlava XII.  
Korunka Edice 2

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Korunka Edice 2 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 
částky odpovídající součtu peněžních částek uvedených 
ve všech ŘÁDCÍCH Losu. 

 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 identifi-
kační 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 Edice 2 bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 15. 6. 2022  
a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po 
tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2026.  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. 2027.  
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.
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Hlava XIII.  
Stříbrná Korunka

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Stříbrná Korunka je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána 
emise 1 000 000 (slovy: jeden milion) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 63 (slovy: šedesát tři) % Herní 
jistiny, tedy 63 000 000 (slovy: šedesát tři milionů) Kč 
a celkový počet výherních Losů je 264 033 (slovy: dvě 
stě šedesát čtyři tisíc třicet tři) 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

5 000 000 Kč 1 5 000 000 Kč

100 000 Kč 2 200 000 Kč

10 000 Kč 10 100 000 Kč

5 000 Kč 20 100 000 Kč

2 000 Kč* 1 000 2 000 000 Kč

1 000 Kč* 10 000 10 000 000 Kč

500 Kč* 20 000 10 000 000 Kč

300 Kč* 25 000 7 500 000 Kč

200 Kč* 73 000 14 600 000 Kč

100 Kč 135 000 13 500 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 264 033

Úhrnná cena  
Výher celkem 63 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,79.

(5) V herním poli losu Losu označeném „Bonusová hra“ 
setře Sázející 2 (slovy: dvě) VÝHERNÍ ČÍSLA a 10 (slovy: 
deset) VAŠICH ČÍSEL. Každé VAŠE ČÍSLO, které se shoduje 
s některým VÝHERNÍM ČÍSLEM představuje Výherní 
kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši peněžní 
částky uvedené pod příslušným VAŠÍM ČÍSLEM. 

 V herním poli Losu označeném jako „HLAVNÍ HRA“ 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 částky odpovídající součtu peněžních částek 
uvedených ve všech ŘÁDCÍCH „HLAVNÍ HRY“ Losu.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 20 (slovy: 
dvacet) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA A VAŠE ČÍSLA) a herní symboly 
jsou v herním poli Losu znázorněny v číselné nebo 
grafické podobě a zároveň jsou označeny i svým slovním 
názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifi-
kační 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 Stříbrná Korunka bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 15. 6. 2022  
a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po 
tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2026.  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. 2027.  
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.



Hlava XIV.  
Zlatá Korunka

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Zlatá Korunka je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána 
emise 750 000 (slovy: sedm set padesát tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 150 000 000 (slovy: sto padesát milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 68 (slovy: šedesát osm) % 
Herní jistiny, tedy 102 000 000 (slovy: sto dva milionů) 
Kč a celkový počet výherních Losů je 229 553 (slovy: dvě 
stě dvacet devět tisíc pět set padesát tři) 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

10 000 000 Kč 1 10 000 000 Kč

200 000 Kč 2 400 000 Kč

10 000 Kč 10 100 000 Kč

5 000 Kč 40 200 000 Kč

2 000 Kč* 2 000 4 000 000 Kč

1 000 Kč 10 000 10 000 000 Kč

800 Kč* 12 000 9 600 000 Kč

600 Kč* 22 500 13 500 000 Kč

400 Kč* 88 000 35 200 000 Kč

200 Kč 95 000 19 000 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 229 553

Úhrnná cena  
Výher celkem 102 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3, 27.

(5) Po setření herního pole Losu označeného „Bonusová hra“ 
se zobrazí 6 (slovy: šest) Herních symbolů. V případě, 
že se v setřeném herním poli Bonusové hry objeví tento 
Herní symbol sedmičky , představuje Výherní kombinaci 
a s ní spojený nárok na Výhru ve výši částky u tohoto 
Herního symbolu uvedené. V případě, že se v setřeném 
herním poli Bonusové hry objeví tento Herní symbol  
míčku  , představuje Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši celkové částky odpovídající 
součtu peněžních částek uvedených u všech Herních 
symbolů v této Bonusové hře.  

 V herním poli Losu označeném „HLAVNÍ HRA“ setře Sázející 
6 (slovy: šest) VAŠICH ČÍSEL a celkem 36 (slovy: třicet 
šest) VYLOSOVANÝCH ČÍSEL v celkem 6 (slovy: šesti) 
SLOSOVÁNÍCH. Pojmem SLOSOVÁNÍ se rozumí příslušný 
takto označený řádek HLAVNÍ HRY, který obsahuje 6 
(slovy: šest) VYLOSOVANÝCH ČÍSEL. Počet VAŠICH ČÍSEL 
shodných s VYLOSOVANÝMI ČÍSLY v každém jednotlivém 
řádku SLOSOVÁNÍ určuje Výherní částku dle „Tabulky 
výher v jednotlivém SLOSOVÁNÍ“:

 2 (slovy: dvě) čísla v 1 (slovy: jednom) SLOSOVÁNÍ  
 = 200 (slovy: dvě stě) Kč,

 3 (slovy: tři) čísla v 1 (slovy: jednom) SLOSOVÁNÍ  
 = 1 000 (slovy: jeden tisíc) Kč,

 4 (slovy: čtyři) čísla v 1 (slovy: jednom) SLOSOVÁNÍ  
 = 10 000 (slovy: deset tisíc) Kč,

 5 (slovy: pět) čísel v 1 (slovy: jednom) SLOSOVÁNÍ  
 = 200 000 (slovy: dvě stě tisíc) Kč,

 6 (slovy: šest) čísel v 1 (slovy: jednom) SLOSOVÁNÍ  
 = 10 000 000 (slovy: deset milionů) Kč.

 Pro vyloučení pochybností se každý jednotlivý řádek 
SLOSOVÁNÍ a v něm obsažená VYLOSOVANÁ ČÍSLA 
porovnávají s VAŠIMI ČÍSLY samostatně a pro určení 
vzniku nároku na Výhru nelze při takovém porovnání 
použít více řádků SLOSOVÁNÍ kumulativně (např. nárok 
na Výhru nevzniká, pokud budete mít vždy jen jedno 
VAŠE ČÍSLO ve třech jednotlivých řádcích SLOSOVÁNÍ 
v rámci v nich obsažených VYLOSOVANÝCH ČÍSEL).  
V každém jednotlivém řádku SLOSOVÁNÍ může vzniknout 
pouze jeden nárok na Výhru, a to ten určený maximálním 
počtem shodných VYLOSOVANÝCH ČÍSEL s VAŠIMI ČÍSLY.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 10 (slovy: 
deset) souběžných Výher.

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA A VAŠE ČÍSLA) a herní symboly 
jsou v herním poli Losu znázorněny v číselné nebo 
grafické podobě a zároveň jsou označeny i svým slovním 
názvem, popř. zkratkou.

(7) V herním poli Losu mohou být obsaženy i další identifi-
kační 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 Zlatá Korunka bude zahájen 
po splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení 
jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 pracovních 
dnů předem, nejdříve však 15. 6. 2022 a bude ukončen 
12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto datu držitelem 
základního povolení, pak 31. 3. 2026.  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. 2027. 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.
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Hlava XV.  
 Výherní věnec

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Výherní věnec je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 200 (slovy: dvě stě) Kč. Celkem je vydána 
emise 500 000 (slovy: pět set tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 68 (slovy: šedesát osm) %  
Herní jistiny, tedy 68 000 000 (slovy: šedesát osm 
milionů) Kč a celkový počet výherních Losů je 250 066 
(slovy: dvě stě padesát tisíc šedesát 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

1 000 000 Kč 1 1 000 000 Kč

100 000 Kč 30       3 000 000 Kč

10 000 Kč* 10 100 000 Kč

4 000 Kč* 125 500 000 Kč

2 000 Kč* 500 1 000 000 Kč

1 000 Kč* 11 150 11 150 000 Kč

400 Kč* 12 000 4 800 000 Kč

300 Kč 12 000 3 600 000 Kč

200 Kč 214 250 42 850 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 250 066

Úhrnná cena  
Výher celkem 68 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,00.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 6 (slovy: šest) VÝHERNÍCH 
ČÍSEL a celkem 24 (slovy: dvacet čtyři) VAŠICH ČÍSEL. 
VAŠE ČÍSLA jsou umístěna ve 4 (slovy: čtyřech) herních 
polích (pod vyobrazením vánočních svíček se stuhou) 
označených jako VAŠE ČÍSLA. Každé VAŠE ČÍSLO, které 
se shoduje s některým VÝHERNÍM ČÍSLEM, představuje 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 
peněžní částky uvedené pod příslušným VAŠÍM ČÍSLEM. 

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 24 (slovy: 
dvacet čtyři) souběžných Výher. 

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA a VAŠE ČÍSLA) 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 identifi-
kační 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 Výherní věnec bude zahájen 
po splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení 
jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 pracovních 
dnů předem, nejdříve však 1. 8. 2022 a bude ukončen 
12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto datu držitelem 
základního povolení, pak 31. 3. 2025.  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. 2026. 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.



27

Hlava XVI.  
 STÍRACÍ VISAČKA Edice 3

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) STÍRACÍ VISAČKA Edice 3 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 55 (slovy: padesát pět) % Herní 
jistiny, tedy 27 500 000 (slovy: dvacet sedm milionů pět 
set tisíc) Kč a celkový počet výherních Losů je 386 533 
(slovy: tři sta osmdesát šest tisíc pět set třicet tři) 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

500 000 Kč 1 500 000 Kč

100 000 Kč 2 200 000 Kč

10 000 Kč 30 300 000 Kč

1 000 Kč* 1 500 1 500 000 Kč

500 Kč* 2 000 1 000 000 Kč

250 Kč* 3 000 750 000 Kč

200 Kč* 15 000 3 000 000 Kč

100 Kč* 40 000 4 000 000 Kč

50 Kč 325 000 16 250 000 Kč

Celkem výherních  
Losů 386 533

Úhrnná cena  
Výher celkem 27 500 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,59.

(5) V herním poli Losu setře Sázející 2 (slovy: dva) VÝHERNÍ 
SYMBOLY a 6 (slovy: šest) VAŠICH SYMBOLŮ. Každý VÁŠ 
SYMBOL, který se shoduje s VÝHERNÍM SYMBOLEM, 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
VAŠÍM SYMBOLEM. 

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 6 (slovy: 
šest) souběžných Výher. 

(6) Herní symboly (VÝHERNÍ SYMBOLY a VAŠE SYMBOLY) 
jsou v herním poli Losu znázorněny v 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 identifi-
kační 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 STÍRACÍ VISAČKA Edice 3 
bude zahájen po splnění všech zákonných podmínek 
včetně oznámení jejího zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však  
1. 8. 2022 a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel 
po tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2025.  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. 2026.  
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.
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Hlava XVII. 
VÁNOČNÍ ŠUPINÁČ Edice 2

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) VÁNOČNÍ ŠUPINÁČ Edice 2 je Okamžitá loterie provozovaná 

Loterií Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána 
emise 500 000 (slovy: pět set tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 50 000 000 (slovy: padesát milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 58 (slovy: padesát osm) % Herní 
jistiny, tedy 29 000 000 (slovy: dvacet devět milionů) Kč 
a celkový počet výherních Losů je 201 834 (slovy: dvě 
stě jedna osm set třicet čtyři tisíc) 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

1 000 000 Kč 2 2 000 000 Kč

100 000 Kč 2 200 000 Kč

10 000 Kč* 30 300 000 Kč

2 000 Kč* 400 800 000 Kč

1 000 Kč* 1 000 1 000 000 Kč

500 Kč* 2 400 1 200 000 Kč

300 Kč* 7 000 2 100 000 Kč

200 Kč* 23 000 4 600 000 Kč

100 Kč 168 000 16 800 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 201 834

Úhrnná cena  
Výher celkem 29 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 2,48.

(5) Po setření herního pole Losu se zobrazí 12 (slovy: 
dvanáct) Herních symbolů. V případě, že se v herním poli 

vyskytne symbol kapra , představuje tento symbol 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 
peněžní částky uvedené pod tímto příslušným symbolem.  
Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 12 (slovy: 
dvanáct) souběžných Výher.

(6) Herní symboly jsou v herním poli Losu znázorněny  
v 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 identi-
fikační a kontrolní prvky, jako je např. 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 pra-
covníky Prodejního místa.

§ 2 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Prodej Losů Okamžité loterie VÁNOČNÍ ŠUPINÁČ Edice 2 
bude zahájen po splnění všech zákonných podmínek 
včetně oznámení jejího zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však  
1. 8. 2022 a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel 
po tomto datu držitelem základního povolení, pak  
31. 3. 2025.  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. 2026.  
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.
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Hlava XVIII. 
Perfektní dárek

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) Perfektní dárek je Okamžitá loterie provozovaná Loterií 

Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 400 (slovy: čtyři sta) Kč. Celkem je vydána 
emise 300 000 (slovy: tři sta tisíc) kusů Losů. 

(3) Herní jistina činí 120 000 000 (slovy: sto dvacet milionů) 
Kč. Úhrnná cena Výher činí 69 (slovy: šedesát devět)% 
Herní jistiny, tedy 82 800 000 (slovy: osmdesát dva 
milionů osm set tisíc) Kč a celkový počet výherních 
Losů je 299 998 (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc 
devět set devadesát osm) 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

5 000 000 Kč 1 5 000 000 Kč

1 000 000 Kč 3 3 000 000 Kč

100 000 Kč 4 400 000 Kč

10 000 Kč 200 2 000 000 Kč

5 000 Kč* 1 000 5 000 000 Kč

2 000 Kč* 1 170 2 340 000 Kč

1 000 Kč* 2 020 2 020 000 Kč

400 Kč* 19 600 7 840 000 Kč

200 Kč 276 000 55 200 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 299 998

Úhrnná cena  
Výher celkem 82 800 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 1,00001.

(5) V prvním herním poli Losu označeném 1. HRA setře 
Sázející 5 (slovy: pět) VÝHERNÍCH ČÍSEL a 24 (slovy: 
dvacet čtyři) VAŠICH ČÍSEL. Každé VAŠE ČÍSLO, které 
se shoduje s některým VÝHERNÍM ČÍSLEM, představuje 
Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na Výhru ve výši 
peněžní částky uvedené pod příslušným VAŠÍM ČÍSLEM.  

 Ve druhém herním poli Losu označeném 2. HRA setře 
Sázející 4 (slovy: čtyři) herní řádky, přičemž v každém 
se nacházejí 4 Herní symboly a peněžní částka. Jsou-li 
v některém řádku 3 (slovy: tři) Herní symboly shodné, 
představují Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky v příslušném řádku uvedené.

 3. HRA obsahuje celkem 6 (slovy: šest) samostatných 
Herních polí označených DÁREK 1, DÁREK 2, DÁREK 
3, DÁREK 4, DÁREK 5, DÁREK 6. Po setření příslušného 
herního pole této 3. HRY se  v něm zobrazí 2 čísla a jedna 
peněžní částka. Pokud takto objevíte dvě shodná čísla  
v jednom herním poli, představují Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky v tomto 
herním poli uvedené. Pro vyloučení pochybností je každý 
DÁREK samostatným herním polem a v něm obsažená 

čísla se porovnávají samostatně. Pro určení vzniku nároku 
na Výhru nelze při takovém porovnání použít více herních 
polí DÁREK současně.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 25 (slovy: 
dvacet pět) souběžných Výher. 

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA a VAŠE ČÍSLA) a herní symboly 
jsou v herních polích 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 identi-
fikační a kontrolní prvky, jako je např. 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 pra-
covníky Prodejního místa.

§ 2 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Prodej Losů Okamžité loterie Perfektní dárek bude 
zahájen po splnění všech zákonných podmínek včetně 
oznámení jejího zahájení provozování celnímu úřadu 
5 pracovních dnů předem, nejdříve však 1. 8. 2022  
a bude ukončen 12. 3. 2023. Je-li provozovatel po tomto 
datu držitelem základního povolení, pak 31. 3. 2025.  
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. 2026.  
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.
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Hlava XIX. 
5xVÍCE Edice 4

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) 5xVÍCE Edice 4 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 2 000 000 (slovy: dva miliony) kusů Losů.  

(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: sto milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 60 (slovy: šedesát) % Herní jistiny, 
tedy 60 000 000 (slovy: šedesát milionů) Kč a celkový 
počet výherních Losů je 426 298 (slovy: čtyři sta dvacet 
šest tisíc dvě stě devadesát osm) 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 2 4 000 000 Kč

100 000 Kč 6 600 000 Kč

10 000 Kč 90 900 000 Kč

5 000 Kč 200 1 000 000 Kč

1 000 Kč* 3 000 3 000 000 Kč

500 Kč* 20 000 10 000 000 Kč

250 Kč* 60 000 15 000 000 Kč

100 Kč* 167 000 16 700 000 Kč

50 Kč 176 000 8 800 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 426 298

Úhrnná cena  
Výher celkem 60 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 4,69

(5) V herním poli Losu setře Sázející 3 (slovy: tři) VÝHERNÍ 
ČÍSLA a 15 (slovy: patnáct) VAŠICH ČÍSEL. Každé VAŠE 
ČÍSLO, které se shoduje s některým VÝHERNÍM ČÍSLEM, 
představuje Výherní kombinaci a s ní spojený nárok na 
Výhru ve výši peněžní částky uvedené pod příslušným 
VAŠÍM ČÍSLEM. V tomto herním poli se místo některého 
VAŠEHO ČÍSLA může vyskytnout též tento herní symbol

. V takovém případě Výherní kombinace vzniká 
Sázejícímu nárok na Výhru ve výši pětinásobku finanční 
částky u tohoto symbolu uvedené. Na jednom Losu může 
vzniknout nárok až na 4 (slovy: čtyři) souběžné Výhry.

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA a VAŠE ČÍSLA) a 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 5xVÍCE Edice 4 bude zahájen 
po splnění všech zákonných podmínek včetně oznámení 
jejího zahájení provozování celnímu úřadu 5 pracovních 
dnů předem, nejdříve však 15.9.2022 a bude ukončen 
12.3.2023. Je-li provozovatel po tomto datu držitelem 
základního povolení, pak 31.3.2026.  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 
31.3.2027. 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.
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Hlava XX. 
DIAMANTOVÁ 7 Edice 4

§ 1 
CENA LOSU, HERNÍ JISTINA, TABULKA VÝHER, 

ZJIŠTĚNÍ VÝHRY
(1) DIAMANTOVÁ 7 Edice 4  je Okamžitá loterie provozovaná 

Loterií Korunka v souladu s § 18 a násl. ZHH.

(2) Cena Losu je 100 (slovy: jedno sto) Kč. Celkem je vydána 
emise 1 000 000 (slovy: jeden milion) kusů Losů.  

(3) Herní jistina činí 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) Kč. 
Úhrnná cena Výher činí 62 (slovy: šedesát dva) % Herní 
jistiny, tedy 62 000 000 (slovy: šedesát dva miliony) Kč 
a celkový počet výherních Losů je 331 009 (slovy: tři sta 
třicet jeden tisíc devět) ks. Výhrou jsou peněžní prostředky 
a věcná cena.

(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

7 000 000 Kč 1 7 000 000 Kč

100 000 Kč 7        700 000 Kč

50 000 Kč 1 50 000 Kč

10 000 Kč 100 1 000 000 Kč

2 000 Kč 400 800 000 Kč

1 000 Kč* 2 000 2 000 000 Kč

500 Kč* 16 000 8 000 000 Kč

400 Kč* 19 000 7 600 000 Kč

200 Kč* 55 000 11 000 000 Kč

100 Kč 238 500 23 850 000 Kč

Celkem výherních 
Losů 331 009

Úhrnná cena  
Výher celkem 62 000 000 Kč

Celková pravděpodobnost výherního Losu činí 1 : 3,02

(5) V prvním herním poli Losu setře Sázející 5 (slovy: pět) 
VÝHERNÍCH ČÍSEL a 20 (slovy: dvacet) VAŠICH ČÍSEL. 
Každé VAŠE ČÍSLO, které se shoduje s některým 
VÝHERNÍM ČÍSLEM, představuje Výherní kombinaci a s ní 
spojený nárok na Výhru ve výši peněžní částky uvedené 
pod příslušným VAŠÍM ČÍSLEM. Ve druhém herním poli 
označeném slovem „BONUS“ setře Sázející 2 (slovy: dva) 
Herní symboly.  Jsou-li tyto 2 (slovy: dva) Herní symboly 
shodné, představují Výherní kombinaci a s ní spojený 
nárok na Výhru ve výši finanční částky uvedené po 
těmito Herními symboly.

 Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 4 (slovy: 
čtyři) souběžné Výhry. 

(6) Herní čísla (VÝHERNÍ ČÍSLA a VAŠE ČÍSLA) a 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 identifi-
kační 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 DIAMANTOVÁ 7 Edice 4 
bude zahájen po splnění všech zákonných podmínek 
včetně oznámení jejího zahájení provozování celnímu 
úřadu 5 pracovních dnů předem, nejdříve však 15.9.2022 
a bude ukončen 12.3.2023. Je-li provozovatel po tomto 
datu držitelem základního povolení, pak 31.3.2026.  
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 31.3.2027. 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.
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