HERNÍ PLÁN
okamžité loterie s názvem „KOKTEJL“

Na základě ustanovení § 42 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“), se vydává tento herní plán loterie s názvem „KOKTEJL“ (dále též jen „Loterie“ a/nebo „Hra“):

§1
Úvodní ustanovení

(1) Loterie je okamžitou loterií podle § 2 písmeno d/ Zákona.
(2) Provozovatelem Loterie je na základě povolení ministerstva financí Českomoravská loterijní, a.s. (IČ: 267 22 071) se
sídlem v Praze 4-Krči, Zelený pruh 1294/52, PSČ 147 00, zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze dne 27.8.2002 v oddílu B, vložce číslo 7876 (dále jen „Provozovatel“).

(3) Tento Herní plán je závazný pro právní vztah mezi Sázejícími a Provozovatelem; neznalost ustanovení tohoto Herního
plánu nebo jejich subjektivní výklad nečiní Hru neplatnou a Provozovatelem při rozhodování případných sporů nemůže
být přihlíženo k okolnosti, že Sázející ustanovení Herního plánu nezná.
§2
Vymezení pojmů a jejich výklad
(1) Výrazy použité v textu tohoto Herního plánu začínající velkými písmeny mají následující význam, není-li výslovně
uvedeno jinak:
a. „Loterie“ nebo též „Hra“ znamená okamžitou loterii podle ustanovení § 2 písm. d) Zákona, která je
provozována Provozovatelem pod názvem KOKTEJL, při níž se Sázející na vyznačené, až do doby koupě
zakryté, části Losu bezprostředně po jeho získání dozví případnou Výhru.
b. „Provozovatel“ znamená společnost Českomoravská loterijní, a.s. se sídlem v Praze 4 - Krči, Zelený pruh
1294/52, PSČ 147 00, IČO: 267 22 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7876.
c. „Administrace loterie“ znamená pracoviště správy loterie na adrese: Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52, PSČ
147 00.
d. „Herní jistina“ znamená násobek počtu Losů a Ceny za jeden (1) Los.
e. „Herní plán“ znamená tento Herní plán pro provozování Loterie.
f. „Herní pole“ znamená jedno (1) pole Losu, které je zakryté neprůhlednou stírací vrstvou, po jejímž odkrytí se
Sázející dozví případnou Výhru. Herní pole je blíže popsáno v § 4 tohoto Herního plánu.
g. „Los“ znamená doklad o účasti ve Hře vydaný Provozovatelem, jehož základní identifikační údaje jsou zapsány
ve výherní listině Loterie, a zároveň doklad o zaplacení Vkladu do Hry. Za Los se považuje pouze takový doklad,
který byl Provozovatelem řádným způsobem vydán do prodeje.
h. „Kontrolní znaky Losu“ jsou kontrolní písmena a digitální validační číslo Losu. Jsou vytištěny a nahodile
rozmístěny v Herním poli společně s herními symboly; kontrolní znaky nejsou herními symboly ani výherní
částkou a slouží jen ke kontrole platnosti Losu a ověření výhry.
i. „Prodejce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je oprávněna na základě smluvního vztahu
s provozovatelem obstarávat na území České republiky prodej Losů.
j. „Prodejní místo“ znamená místo, kde si mohou Sázející zakoupit Los.
k. „Sázející“ nebo „Hráč“ znamená fyzickou osobu účastnící se Hry, která dovršila 18 let věku, je plně způsobilá k
právním úkonům a která zároveň v souladu s Herním plánem uhradila Vklad.
l. „Vklad“ nebo „Cena“ znamená peněžní částku, kterou Sázející uhradí Provozovateli přímo či prostřednictvím
Prodejců před koupí Losu jako vklad do Hry. Tato peněžní částka je vždy v celých českých korunách a
představuje cenu za jeden (1) Los.
m. „Výherce“ znamená fyzickou osobu, která předložila Výherní Los v souladu s tímto Herním plánem.
n. „Výherní Los“ znamená Los, na kterém lze po odkrytí zakryté části Herního pole za podmínek stanovených
tímto Herním plánem vyhrát některou z Výher uvedených v § 5 (odst. (3) tohoto Herního plánu.
o. „Výhra“ znamená peněžní částku, které Sázející získá při splnění všech podmínek stanovených tímto Herním
plánem, tj. že bude v příslušném Herním poli Losu odkryta správná kombinace herních symbolů, které jsou

předpokladem pro získání Výhry dle tohoto Herního plánu. Maximální výše Výher je stanovena v § 5 tohoto
Herního plánu.
(2) Definice uvedené v § 2 odst. (1) tohoto Herního plánu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných
pojmů.
(3) Odkazy na články objevující se v textu tohoto Herního plánu jsou odkazy na články tohoto Herního plánu, není-li
výslovně uvedeno něco jiného. Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Herního plánu a nebudou
sloužit pro jeho výklad.
(4) Všechna ustanovení tohoto herního plánu jsou vykládána v souladu s ochranou hráčů podle § 1 odst. (6) Zákona.
§3
Účast na Hře
(1) Účast v Loterii je dobrovolná, návratnost vkladů se nezaručuje.
(2) Osobám mladším 18 let je účast v Loterii zakázána. V případě pochybností o věku účastníka je Provozovatel oprávněn
požadovat předložení jeho osobního průkazu totožnosti.
(3) Hry se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které (i) jsou plně svéprávné, (ii) dovršily 18 let a zároveň (iii) předem
uhradily Provozovateli, přímo nebo prostřednictvím oprávněného Prodejce, Vklad do hry (Cenu Losu).
(4) Oprávněným Prodejcem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem, ať již přímo, nebo
zprostředkovaně, platnou smlouvu o obstarání loterijní služby, a na základě takové smlouvy v Prodejním místě zajišťuje
příjem Vkladů do Hry (prodej Losů) a výplaty Výher způsobem a na místě podle tohoto Herního plánu.
(5) Sázející se Hry účastní tím, že si zakoupí v kterémkoliv Prodejním místě Los, za který předem uhradí Vklad do Hry (Cenu
losu).
(6) Sázející je povinen se při koupi losu přesvědčit, že žádná ze stíracích ploch na losu není porušena, a to ani částečně.
V případě, že Hráč při převzetí losu od Prodejce zjistí, že stírací vrstva některého z herních polí je setřena (i jen částečně)
nebo jinak porušena, má nárok na okamžitou výměnu Losu za jiný, bezvadný. Na pozdější reklamace nebude brán
zřetel.
(7) Okamžikem zakoupení Losu uznává Sázející pravidla obsažená v tomto Herním plánu za závazná a je povinen se jimi
řídit.
(8) Po předání Losu Sázejícímu pracovníkem Prodejního místa je přísně zakázáno na Losu provádět jakékoliv úpravy, které
nejsou výslovně předvídány tímto Herním plánem. Padělání a/nebo pozměňování Losu je trestné podle příslušných
právních předpisů. Paděláním či pozměňováním Losu zaniká Sázejícímu nárok na Výhru či vrácení Vkladu.
§4
Způsob hry a zjištění výhry
(1) Los obsahuje dvě (2) Herní pole, obě jsou zakryta neprůhlednou stírací vrstvou a opatřena přetiskem.
(2) V prvním Herním poli, označeném „22x 500.000 Kč“, se nachází celkem dvacet osm (28) herních symbolů, které mají
podobu prstýnku, kabelky, klobouku, šatů, trika, bot, brýlí a/nebo šortek. Sázející vyhrává v závislosti na tom, kolik
z odkrytých herních symbolů je shodných. Výše Výher je určena podle následující tabulky:

(3) Ve druhém Herním poli, označením jako „flip flop Bonus“, se nachází celkem pět (5) herních symbolů v podobě
finančních částek, které lze v této hře vyhrát. Sázející vyhrává, pokud tři z odkrytých herních symbolů jsou shodné. Výše
Výhry se rovná částce, kterou symbolizují.
§5
Vklad do hry, herní jistina a struktura výher
(1) Cena jednoho (1) Losu (Vklad do Hry) činí 100 Kč (slovy: sto korun českých). V Loterii je vydáno celkem 500.000 losů
v jedné sérii.
(2) Herní jistina Loterie činí 50.000.000 Kč, celková částka určená na výhry (výherní fond Loterie) činí 60% z Herní jistiny, tj.
30.000.000 Kč při celkovém počtu 127.545 výher.
(3) Výhry v Loterii jsou výhradně finanční, sčítání (kumulace) více výher na jednom losu není možné. Celkem Loterie nabízí
8 (osm) výherních pořadí, jejichž složení, počet a hodnota výher jsou následující:
Výherní pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CELKEM

Výše
Výhry
500.000 Kč
100.000 Kč
20.000 Kč
1000 Kč
300 Kč
200 Kč
150 Kč
100 Kč

Počet výher
v loterii CELKEM
22
3
20
1000
1500
12000
63000
50000
127.545

Hodnota výher v loterii
CELKEM
11.000.000 Kč
300.000 Kč
400.000 Kč
1.000.000 Kč
450.000 Kč
2.400.000 Kč
9.450.000 Kč
5000.000 Kč
30.000.000 Kč

(4) Pravděpodobnost výhry v Loterii je 1 Výherní Los ku 3,92 vydaným Losům. Provozovatel není oprávněn v Loterii vyplatit
Výhry vyšší, než jak jsou stanoveny v tomto Herním plánu.
§6
Nárok na výhru a výplata výher

(1) Sázejícímu vzniká nárok na Výhru v případě, že jsou splněny současně všechny následující podmínky:
a.
b.
c.
d.
e.

za podmínek stanovených tímto Herním plánem byl předložen originál platného Výherního Losu,
nebyl porušen žádným způsobem tento Herní plán a neexistují pochybnosti o regulérnosti Hry,
Los byl Provozovatelem řádným způsobem vydán do prodeje,
Výhra na základě Losu ještě nebyla vyplacena,
kombinace herních symbolů a kontrolní znaky ověřují Los jako los výherní.

(2) Lhůta pro uplatnění práva na výhru končí dne 31. října 2019. Nebude-li právo na výhru v této lhůtě uplatněno, zaniká.
(3) Svůj nárok na výhru Hráč uplatňuje předložením originálního losu Loterie ke kontrole v některém z míst určených pro
výplatu výher. Bez předložení originálu Losu nemůže být Výhra vyplacena. Sázející je povinen chránit Los před jeho
zneužitím třetí osobou, neboť Výhra z příslušného Výherního Losu smí být vyplacena pouze jednou.

(4) Výhry do výše 1.000 Kč včetně (dále též jen „nízké výhry“) jsou vypláceny bezprostředně přímo na místě kterýmkoli
z Prodejců Losů této Loterie. Při výplatě nízké výhry vyplácející převezme od Hráče Los, na který je uplatňována Výhra, a
po kontrole jeho platnosti Výherci Výhru vyplatí.

(5) Ostatní Výhry, to je Výhry nad 1.000 Kč (dále též jen „vysoké výhry“) musejí být uplatněny v administraci Loterie na
adrese: Českomoravská loterijní, a.s., Zelený pruh 1294/52, Praha 4-Krč, PSČ 147 00. Telefonní číslo pro uplatnění výhry
je 244 007 457 (zákaznická linka). Pro ověření platnosti losu a vyplacení výhry se stanoví lhůta 60 dnů ode dne uplatnění
výhry podle tohoto herního plánu a převzetí losu Provozovatelem loterie.

(6) Při uplatnění vysoké výhry je Výherce povinen Provozovateli předložit svůj platný osobní průkaz totožnosti, a podpisem
protokolu o výhře stvrdit identifikaci losu a dohodnutý způsob vyplacení Výhry. Osobní údaje výherce (jméno a
příjmení, datum narození a/nebo rodné číslo, místo trvalého pobytu, číslo a druh průkazu, číslo účtu) zůstanou uloženy
v evidenci Provozovatele po dobu pěti let ode dne vyplacení Výhry.

(7) V případě pochybnosti o vyplacení Výhry rozhoduje Provozovatel Loterie. Rozhodující skutečností pro zjištění v
pochybnostech, zda Los je výherní, je záznam identifikačních údajů Losu ve výherní listině Loterie.
§7
Reklamace
(1) V případě, že kontrola předloženého Losu nepotvrdí Sázejícímu nárok na výhru, nebo i v jiných odůvodněných
případech (např. poškozené herní pole Losu), může Sázející svůj nárok na výhru/Los reklamovat u Provozovatele.
(2) Reklamaci může Sázející uplatnit v administraci loterie buď písemně, nebo osobně vždy v pracovních dnech, nejpozději
však v den, stanovený tímto herním plánem jako konec lhůty pro uplatnění práva na výhru. Na reklamace podané po
stanovené lhůtě, ani na reklamace týkající se nepochopení Hry nebude brán zřetel.
(3) Provozovatel reklamaci prošetří a do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění oznámí Sázejícímu výsledek.
§8
Závěrečná ustanovení
(1) Prodej Losů bude ukončen dne 30.9. 2019. Výhry, které nebudou uplatněny ve lhůtě stanovené podle § 6 odst. (2)
tohoto Herního plánu, propadají ve prospěch Loterie.
(2) Provozovatel je povinen zachovávat veškeré údaje o Sázejících v tajnosti, s výjimkou případů stanovených Zákonem a s
výjimkou případů, kdy Sázející se zveřejněním údajů písemně souhlasí.
(3) Tento Herní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí České republiky vydaným pod číslem jednacím MF46822/2016/34-3 ze dne 22.2.2017, ve znění pozdějších rozhodnutí. Plné znění tohoto Herního plánu je zveřejněno na
webových stránkách Provozovatele www.cmlot.cz a na vyžádání je k dispozici na všech Prodejních místech Loterie.
(4) Provozovatel si vyhrazuje právo provést na základě schválení Ministerstva financí České republiky změny tohoto
Herního plánu. Veškeré takové změny budou Provozovatelem zveřejněny na webových stránkách www.cmlot.cz.
V Praze, dne 10. dubna 2017
Českomoravská loterijní, a.s.
Ing. Jiří B o ř í k
člen představenstva

JUDr. Jiří K o ž i c h
člen představenstva

