
  

Pravidla soutěže Miliony na sněhu  

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Soutěž s názvem Miliony na sněhu (dále také „soutěž“) se koná v termínu od 1. 2. 2018 do 25. 
2. 2018 (dále také „soutěžní období“).  

1.2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále také „sázející“, „tipující“, „soutěžící“ nebo 
„účastník“), která souhlasí s těmito pravidly v plném rozsahu a s výjimkou případu, že má dosud 

dočasné uživatelské konto dle § 5 odst. 1 HP, má aktivní uživatelské konto dle zákona č. 186/2016 

SB., o hazardních hrách u některého z provozovatelů uvedených v bodě 7.1., tedy má: vyplněné 
veškeré zákonem vyžadované osobní údaje, schválený platební prostředek, nastavená sebeomezující 
opatření. 

1.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k některému z 
provozovatelů či k dalším osobám pověřeným zajištěním soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z 
takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem soutěže stane osoba, která je 
vyloučena z účasti na soutěži, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.  

1.4. Pravidla soutěže jsou společná pro sázející u všech provozovatelů. Toto znění v českém jazyce 
upravuje průběh soutěže pro sázející společností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidla jsou vždy 
dostupná v sídle pořadatele, v sídlech všech zúčastněných provozovatelů, na internetových stránkách 
www.tipsport.cz a www.chance.cz. Pravidla existují též ve slovenském jazyce pro sázející u 
společnosti TIPSPORT SK, a.s. a až na odlišný název soutěže, použití některých jiných výrazů a 
použití jiné měny se jedná o principiálně stejná pravidla.  

1.5. Pojmy používané v těchto pravidlech jsou, pokud není stanoveno jinak, shodné s pojmy 
používanými v herních plánech a všeobecných podmínkách jednotlivých provozovatelů.  

1.6. Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro 
klienta, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. 

  

2. ÚČAST V SOUTĚŽI A VÝHRY  

2.1. Sázející se musí do soutěže přihlásit sám, a to na základě odeslání svých tipů do soutěže. Po 
přihlášení na www.tipsport.cz, www.tipsport.sk nebo www.chance.cz sázející vstoupí do sekce 
soutěže a vybere soutěž Miliony na sněhu, kde natipuje. Potvrzením/kliknutím na tlačítko „Odeslat 
tipy“ budou tipy sázejícího zařazeny do soutěže a sázející se tak stane jejím účastníkem.   

2.2. Každý soutěžní den (dále také „kolo“, „den“ nebo „hrací den“) obsahuje dvě části. Jednu část tvoří 
tipy na intervalové umístnění účastníků a druhou tipy na výsledek vybraných zápasů ledního hokeje 
ve stanovené základní hrací době. U každého zápasu ledního hokeje sázející tedy tipuje, zda vyhrají 
domácí (1), hosté (2) nebo zápas skončí remízou (0) ve stanovené základní hrací době. U 
intervalových umístění soutěžící tipuje, ve kterém z pěti intervalů účastník závod dokončí. Za každý 
správný tip získá soutěžící jeden bod. 

2.2.1. Soutěžící musí v rámci daného dne vyplnit kompletně obě části a přiřadit v každé z nich 
jednoho žolíka, jinak mu tipy nepůjdou odeslat. Za správný tip označený žolíkem získá soutěžící 
dvojnásobek bodů, tedy dva body.  

http://www.tipsport.cz/
http://www.chance.cz/


2.2.2. Své tipy může soutěžící měnit až do uzávěrky daného dne.  

2.3. Výhrami v soutěži jsou bodové dotace Tipkonta (Nety) a bodové dotace konta Golden Clubu 
(goldeny) uvedené v bodě 2.4. těchto pravidel. Přehled připsaných odměn pro danou soutěž bude na 
internetových stránkách příslušného provozovatele zveřejněn vždy nejpozději do 5 pracovních dní od 
skončení celého kola.  

2.3.1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že výhra v soutěži je pro dané umístění 
společná pro všechny provozovatele, u kterých se lze soutěže zúčastnit, tedy všichni účastníci 
soutěže bez ohledu na to, kterého z provozovatelů jsou klienty, společně soutěží o jedinou výhru 
pro dané umístění, přičemž tato výhra může být vyplacena v Netech nebo goldenech, pokud není 
uvedeno jinak.  

2.3.2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a 
odpovídající hodnoty.  

2.4. Sázející hrají o ceny v celkové hodnotě 2 000 000 Netů, tyto ceny jsou uvedené po odečtení 
srážkové daně. Pro klienty jsou v soutěži připraveny ceny dvojího typu. Ceny za celkové umístění (bod 
2.4.1.) a cena pro nejlépe tipujícího v daném kole (bod 2.4.2.). V případě, že je výherců více, se mezi 
ně cena rozdělí.  

2.4.1. Přehled cen za celkové umístění v soutěži Miliony na sněhu (1 286 500 Netů): 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů: 100 000 Netů 

-          Sázející s 2. nejvyšším součtem dosažených bodů: 50 000 Netů 

-          Sázející s 3. nejvyšším součtem dosažených bodů: 30 000 Netů 

-          Sázející se 4. nejvyšším součtem dosažených bodů: 25 000 Netů 

-          Sázející s 5. nejvyšším součtem dosažených bodů: 20 000 Netů 

-          Sázející s 6. nejvyšším součtem dosažených bodů: 18 000 Netů 

-          Sázející se 7. nejvyšším součtem dosažených bodů: 16 000 Netů 

-          Sázející s 8. nejvyšším součtem dosažených bodů: 14 000 Netů 

-          Sázející s 9. nejvyšším součtem dosažených bodů: 12 000 Netů 

-          Sázející s 10. nejvyšším součtem dosažených bodů: 10 000 Netů 

-          Sázející s 11. nejvyšším součtem dosažených bodů: 9 000 Netů 

-          Sázející s 12. nejvyšším součtem dosažených bodů: 8 500 Netů 

-          Sázející s 13. nejvyšším součtem dosažených bodů: 8 000 Netů 

-          Sázející se 14. nejvyšším součtem dosažených bodů: 7 750 Netů 

-          Sázející se 15. nejvyšším součtem dosažených bodů: 7 500 Netů 

-          Sázející se 16. nejvyšším součtem dosažených bodů: 7 250 Netů 

-          Sázející se 17. nejvyšším součtem dosažených bodů: 7 000 Netů 

-          Sázející se 18. nejvyšším součtem dosažených bodů: 6 750 Netů 

-          Sázející se 19. nejvyšším součtem dosažených bodů: 6 500 Netů 

-          Sázející se 20. nejvyšším součtem dosažených bodů: 6 250 Netů 

-          Sázející se 21. až 22. nejvyšším součtem dosažených bodů: 6 000 Netů 

-          Sázející se 23. až 24. nejvyšším součtem dosažených bodů: 5 750 Netů 

-          Sázející se 25. až 26. nejvyšším součtem dosažených bodů: 5 500 Netů 

-          Sázející se 27. až 28. nejvyšším součtem dosažených bodů: 5 250 Netů 



-          Sázející se 29. až 30. nejvyšším součtem dosažených bodů: 5 000 Netů 

-          Sázející se 31. až 32. nejvyšším součtem dosažených bodů: 4 750 Netů 

-          Sázející se 33. až 34. nejvyšším součtem dosažených bodů: 4 500 Netů 

-          Sázející se 35. až 36. nejvyšším součtem dosažených bodů: 4 250 Netů 

-          Sázející se 37. až 38. nejvyšším součtem dosažených bodů: 4 000 Netů 

-          Sázející se 39. až 40. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 750 Netů 

-          Sázející se 41. až 45. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 500 Netů 

-          Sázející se 46. až 50. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 400 Netů 

-          Sázející se 51. až 55. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 300 Netů 

-          Sázející se 56. až 60. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 200 Netů 

-          Sázející se 61. až 65. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 100 Netů 

-          Sázející se 66. až 70. nejvyšším součtem dosažených bodů: 3 000 Netů 

-          Sázející se 71. až 75. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 900 Netů 

-          Sázející se 76. až 80. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 800 Netů 

-          Sázející se 81. až 85. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 700 Netů 

-          Sázející se 86. až 90. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 600 Netů 

-          Sázející se 91. až 95. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 500 Netů 

-          Sázející se 96. až 100. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 400 Netů 

-          Sázející se 101. až 110. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 300 Netů 

-          Sázející se 111. až 120. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 200 Netů 

-          Sázející se 121. až 130. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 100 Netů 

-          Sázející se 131. až 140. nejvyšším součtem dosažených bodů: 2 000 Netů 

-          Sázející se 141. až 150. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 900 Netů 

-          Sázející se 151. až 160. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 800 Netů 

-          Sázející se 161. až 170. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 700 Netů 

-          Sázející se 171. až 180. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 600 Netů 

-          Sázející se 181. až 190. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 500 Netů 

-          Sázející se 191. až 200. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 400 Netů 

-          Sázející se 201. až 220. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 300 Netů 

-          Sázející se 221. až 240. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 250 Netů 

-          Sázející se 241. až 260. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 200 Netů 

-          Sázející se 261. až 280. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 150 Netů 

-          Sázející se 281. až 300. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 100 Netů 

-          Sázející se 301. až 320. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 050 Netů 

-          Sázející se 321. až 340. nejvyšším součtem dosažených bodů: 1 000 Netů 

-          Sázející se 341. až 360. nejvyšším součtem dosažených bodů: 950 Netů 

-          Sázející se 361. až 380. nejvyšším součtem dosažených bodů: 900 Netů 

-          Sázející se 381. až 400. nejvyšším součtem dosažených bodů: 850 Netů 

-          Sázející se 401. až 425. nejvyšším součtem dosažených bodů: 800 Netů 

-          Sázející se 426. až 450. nejvyšším součtem dosažených bodů: 750 Netů 



-          Sázející se 451. až 475. nejvyšším součtem dosažených bodů: 700 Netů 

-          Sázející se 476. až 500. nejvyšším součtem dosažených bodů: 650 Netů 

-          Sázející se 501. až 525. nejvyšším součtem dosažených bodů: 600 Netů 

-          Sázející se 526. až 550. nejvyšším součtem dosažených bodů: 550 Netů 

-          Sázející se 551. až 575. nejvyšším součtem dosažených bodů: 500 Netů 

-          Sázející se 576. až 600. nejvyšším součtem dosažených bodů: 450 Netů 

-          Sázející se 601. až 640. nejvyšším součtem dosažených bodů: 400 Netů 

-          Sázející se 641. až 680. nejvyšším součtem dosažených bodů: 375 Netů 

-          Sázející se 681. až 720. nejvyšším součtem dosažených bodů: 350 Netů 

-          Sázející se 721. až 760. nejvyšším součtem dosažených bodů: 325 Netů 

-          Sázející se 761. až 800. nejvyšším součtem dosažených bodů: 300 Netů 

-          Sázející se 801. až 850. nejvyšším součtem dosažených bodů: 275 Netů 

-          Sázející se 851. až 900. nejvyšším součtem dosažených bodů: 250 Netů 

-          Sázející se 901. až 950. nejvyšším součtem dosažených bodů: 225 Netů 

-          Sázející se 951. až 1 000. nejvyšším součtem dosažených bodů: 200 Netů 

 

2.4.2. Přehled cen pro nejlépe tipujícího v daném kole v soutěži Miliony na sněhu (750 000 
Netů): 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 1. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 2. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 3. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 4. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 5. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 6. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 7. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 8. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 9. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 10. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 11. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 12. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 13. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 14. den: 50 000 Netů 

-          Sázející s nejvyšším součtem dosažených bodů za 15. den: 50 000 Netů 

 

3. PRŮBĚH SOUTĚŽE  

3.1. Soutěž proběhne v 15 kolech, přičemž jedno kolo zahrnuje dvě části “Tipuj umístění“ a “Tipuj 
lední hokej“.  



3.1.1. Sázející bude moci tipovat s časovým předstihem, od spuštění soutěže na internetových 
stránkách www.tipsport.cz (provozovatel Tipsport.net a.s. a u ostatních provozovatelů dle bodu 7.1. 
těchto pravidel).   

3.1.2. Vyhodnocení dané soutěže bude zveřejněno na internetových stránkách soutěže, kde 
sázející vkládal a odesílal své tipy do soutěže. 

3.2. Pro splnění podmínky pro účasti v soutěži musí sázející:  

3.2.1. Vyplnit alespoň jeden celý hrací den a své tipy odeslat. 

3.3. Své tipy si sázející může libovolně měnit do uzávěrky, která je vypsána pořadatelem. Uzávěrka se 
v průběhu soutěže může měnit.  

 

4. VYHODNOCENÍ  

4.1. Soutěž je vyhodnocována na základě počtu úspěšných tipů sázejícího. Za každý správný tip 
sázející získává jeden bod. V případě správného tipu označeného žolíkem získává sázející dva body. 
Klíč k jednotlivým odměnám je následující: 

4.1.1. Za každý správný tip v rámci soutěže se klientovi přičte jeden bod do celkového žebříčku. 
V případě správného tipu označeného žolíkem získává sázející dva body do celkového žebříčku. Na 
základě žebříčku budou mezi soutěžící rozděleny ceny z bodu 2.4.1. těchto pravidel. 

4.1.2. Za každý správný tip v rámci jednotlivého kola (dne) se klientovi přičte jeden bod do žebříčku 
daného kola (dne). V případě správného tipu označeného žolíkem získává sázející dva body do 
žebříčku daného kola (dne). Soutěžící, který v daném kole (dni) získá nejvíce bodů, vyhraje odměnu 
dle bodu 2.4.2. těchto pravidel. V případě, že je výherců více, se mezi ně cena rozdělí. 

4.2. V případě, že na konci soutěže budou mít soutěžící shodný počet bodů, rozhodne o jejich 
umístění v celkovém žebříčku (ceny bodu 2.4.1. těchto pravidel) doplňkové kritérium: 

4.2.1. Datum a čas odeslání prvních tipů do soutěže (lépe umístěným bude soutěžící, který odešle 
své soutěžní tipy do soutěže dříve). 

4.3. V případě, že některý den nebude z jakýchkoliv důvodů vyhodnocen, je postupováno takto: 
Nevyhodnocený den není pro účel soutěže brán v potaz a ceny dle bodu 2.4.2. těchto pravidel se 
mezi tipující nerozdělí. 

4.4. Případná změna vyhodnocení u kteréhokoliv příležitosti v rámci soutěže Miliony na sněhu (např. 
úpravou oficiálních výsledků), ke které dojde až po vyplacení odměn v rámci soutěže, již nebude mít 
na tuto výplatu odměn a vyhodnocení soutěže vliv. 

4.5. V případě, že se jakákoliv příležitost v rámci soutěže Miliony na sněhu z jakéhokoliv důvodu 
neuskuteční, má pořadatel právo soutěž zrušit a odměny dle bodu 2.4. těchto pravidel pro danou 
soutěž nerozdělit. 

4.6. V případě, že některý z účastníků z jakýchkoliv důvodů do závodu nenastoupí, je příležitost na 
tohoto účastníka pro účel soutěže vyhodnocena jako vada a všichni soutěžící za tuto příležitost získají 
0 bodů. 

4.7. V případě, že se některý z účastníků do závodu z jakýchkoliv důvodů nekvalifikuje, je příležitost 
na tohoto účastníka pro účel soutěže vyhodnocena jako vada a všichni soutěžící za tuto příležitost 
získají 0 bodů. 

4.8. Pořadatel soutěže má právo vyškrtnout bodový zisk jakéhokoliv účastníka bez udání důvodu. 

http://www.tipsport.cz/


5. URČENÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER  

5.1. Výherci soutěže se stanou sázející, kteří dosáhnou odměňovaného umístění podle přehledu 
vypsaných cen uvedeném v bodě 2.4. těchto pravidel.  

5.2. Výhry dle bodu 2.4.2. těchto pravidel budou výhercům doručeny dohodnutým způsobem nebo 
připsány do Tipkonta/Golden Clubu, a to nejpozději k 5. pracovnímu dni po vyhodnocení kola. Výhry 
dle bodu 2.4.1. těchto pravidel budou výhercům doručeny dohodnutým způsobem nebo připsány do 
Tipkonta/Golden Clubu, a to nejpozději k 5. pracovnímu dni po skončení celé soutěže. 

5.3. Výhry z komunitní soutěže včetně prémií budou výhercům předány po odečtení příslušné 
srážkové daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 36, odst. 2, písm. k) (15 % u výher 
vyšších než 10 000 Kč). 

5.4. V případě, že zaslaná výhra nebude sázejícím vyzvednuta a vrátí se na adresu pořadatele, 
propadá v jeho prospěch. Výhry účastníků, které z důvodů ležících nikoli na straně pořadatele nebude 
možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.  

5.5. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře nebo za 
ztrátu, poškození, zničení či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně soutěžícího 
nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného 
doručovatele nebo přepravce.  

5.6. Soutěžící souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže již při přihlášení. Pořadatel nenese žádnou 
odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.  

5.7. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Sázející 
nemůže nárokovat jinou výhru než určenou pořadatelem soutěže.  

5.8. V případě reklamace výhry z důvodu jejího poškození či nefunkčnosti je výherci doporučeno 
obrátit se na pořadatele soutěže. Poté bude společně řešeno reklamační řízení s dodavatelem výhry.  

5.9. Sázející nemůže nárokovat jinou výhru než takovou, kterou určil pořadatel komunitní soutěže. 

5.10. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění. Výhry není možné 
vymáhat soudní cestou.  

5.11. Výherní listina všech cen bude k dispozici na soutěžní stránce po určenou dobu. 

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE  

6.1. Účastí v soutěži sázející souhlasí s použitím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, a to 
v rozsahu uvedeném ve všeobecných podmínkách elektronického sázení u Tipsport.net a.s. a 
všeobecných obchodních podmínkách CHANCE a.s., které sázející odsouhlasil při registraci 
k internetovému sázení. 

6.2. Účastí v soutěži sázející souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zveřejnit jeho uživatelské 
jméno (nick), a to za účelem vytvoření žebříčků komunitní soutěže a dále také v médiích (včetně 
internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele i dalších společností, které 
s provozovatelem na soutěži spolupracují, po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

6.3. Sázející dále svojí účastí v soutěži uděluje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení 
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání 
souhlasu (nejpozději 5 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere 
na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je 



dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatelů odvolat, že má právo 
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných 
osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na 
provozovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.  

6.4. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatelé soutěže jsou oprávněni zveřejnit 
jejich uživatelské jméno používané v internetovém sázení všech provozovatelů, a to zejména za 
účelem zveřejnění průběžného i závěrečného žebříčku soutěže.  

6.5. Účastí v soutěži sázející dále souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn zveřejnit výhry a 
úspěchy v soutěži, tipy zařazené sázejícím do soutěže spolu s jeho uživatelským jménem ve veřejném 
profilu sázejícího, médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele 
i dalších společností, které s provozovatelem na soutěži spolupracují, a to po dobu 5 let od ukončení 
soutěže. Sázející tak v této souvislosti zprošťuje provozovatele jeho povinnosti zachovávat mlčenlivost 
o sázejícím, jeho účasti ve hře, včetně jeho výhry, či prohry. 

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY  

7.1. Pořadatelem soutěže je společnost Tipsport.net a.s., se sídlem Politických vězňů 156, 266 01 
Beroun, IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v těchto pravidlech jen „pořadatel“), která na pořádání 
soutěže spolupracuje s dalšími provozovateli, a to společnostmi CHANCE a.s. a TIPSPORT SK, a.s.  

7.2. Jakékoliv reklamace vyplývající z účasti v soutěži může sázející podávat jen společně s 
předložením příslušných dokladů zasláním na podpora@tipsport.cz, info@chance.cz. a 
podpora@tipsport.sk 

7.2.1. Reklamace průběhu nebo vyhodnocení příležitosti musí být uplatněna bezodkladně, nejpozději 
však do 24 hodin od jeho ukončení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  

7.2.2. Veškeré reklamace budou vyřizovány v co nejkratší lhůtě podle pořadí, v jakém byly obdrženy s 
přihlédnutím k jejich náročnosti.  

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby 
jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez jakékoliv náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na 
webu www.tipsport.cz a www.chance.cz. Soutěžící (účastník soutěže) svým zapojením do soutěže 
vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a výslovně potvrzuje, že si je vědom možnosti okamžitého zrušení 
soutěže pořadatelem a skutečnosti, že v takovém případě končí jeho účast v soutěži bez jakékoliv 
náhrady. Pořadatel je oprávněn pravidla soutěže změnit či ji bez náhrady jako celek zrušit zejména 
v případě, že její pravidla budou odporovat příslušným právním předpisům, bude úředně zakázána či 
provozovatel bude vyzván či mu bude jinak doporučeno dozorovými orgány (zejména Ministerstvem 
financí ČR) v závislosti na jejich interpretaci příslušných právních předpisů dopadajících na 
provozování soutěže, aby soutěž ukončil a dále ji neprovozoval. Za výzvu či doporučení k ukončení 
soutěže dozorovým orgánem se považuje i situace, kdy bude ve věci soutěže zahájeno jakékoliv 
správní či soudní řízení či bude zveřejněno úřední stanovisko, analýza či doporučení, které bude 
v obecné rovině pravidla soutěže považovat za rozporné s příslušnými právními předpisy. 

7.4. Bude-li mít pořadatel, či jiný provozovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo 
nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník 
soutěže ze soutěže vyloučen. To platí stejně i v případě, že účastník porušil tato pravidla, herní plán 
nebo všeobecné podmínky jednotlivých provozovatelů, či jiný obecně závazný právní předpis 
vztahující se k sázení u pořadatele a jiných provozovatelů. Herní plán pro provozování internetového 
kurzového sázení a Všeobecné podmínky pro elektronické sázení u pořadatele mají v případě potřeby 
výkladu těchto pravidel soutěže subsidiární charakter, pokud jejich příslušná ustanovení dopadají na 
principy a postupy soutěže. 
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7.5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností nad výkladem 
těchto pravidel soutěže či jiných sporech vždy platí výklad pořadatele a konečné rozhodnutí o 
sporných otázkách je tak vždy na něm.  

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

7.7. V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem řídí právním řádem České 
republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.  

7.8. Příjmy klienta ze soutěže připsané na jeho herní účet jsou předmětem srážkové daně podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jejíž odvedení zajistí 
pořadatel. Výhry a části výher ze soutěže, které jsou vyplacené v Netech, tj. ceny a části cen uvedené 
v bodě 2.3. těchto pravidel, budou připsané do Tipkonta/Golden Clubu. Výherci po odečtení srážkové 
daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 36, odst. 2, písm. k). Srážková daň činí 15 % u 
výher, jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč, přičemž 1 Net má hodnotu 1 Kč a 18 goldenů má 
hodnotu 1 Kč. 

7.9. Účast v Milionech na sněhu ani výhru z této soutěže nelze vymáhat soudní cestou. 

 

 

Platí od 1. 2. 2018 

Tipsport.net a.s. 

 
 


