Herní plán pro dostihové sázky a.s. TOTO CZ

I.
Všeobecná ustanovení
§ 1. Údaje o provozovateli dostihových sázek
1) Dostihové sázky provozuje na celém území České republiky TOTO CZ a.s., se
sídlem v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02 (dále jen sázková kancelář), a
to na závodištích, kde se konají dostihy a v provozních místnostech určených pro
příjem těchto sázek (t.j. např. ve sběrnách sázek), na základě povolení
Ministerstva financí ČR.
2) Sázková kancelář je oprávněna přijímat sázky na výsledky dostihů koní konaných
v České republice a v zahraničí a na události s výsledky dostihů koní
bezprostředně související. Události bezprostředně související s výsledky dostihů
koní jsou události uvedené v části B, § 2 písmeno h) (dlouhodobé sázky).
3) Sázkovou kanceláři jsou přijímány sázky ve smyslu § 2 písmeno k) zákona
202/1990 Sbírky. Sázková kancelář může rozhodnout, že na jednotlivé dostihy
nebo během některého dostihového dne, nebude vypisovat sázky na některé typy
nebo druhy sázkových her. Toto rozhodnutí závisí zcela na sázkové kanceláři.
4) Sázková kancelář přijímá sázky:
a) se závislostí výše výhry na poměru počtu výherců k celkové výši vkladu a
předem stanovenému podílu výher – sázky systému totalizátor (dále jako část A),
b) s předem stanoveným poměrem výše výhry k výši sázkového vkladu – kurzové
sázky (dále jako část B).
§ 2. Výklad ustanovení herního plánu
Všechna ustanovení tohoto herního plánu jsou vykládána v souladu s ochranou hráčů
dle § 1, odst. 6 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách,
v platném znění.
§ 3. Účast na sázkách a závaznost herního plánu
Dostihových sázek se mohou zúčastnit osoby starší 18 let. Účast na dostihových
sázkách je dobrovolná. Předpokládá se, že každý účastník dostihových sázek je
obeznámen s ustanoveními tohoto herního plánu, schváleného Ministerstvem financí
České republiky, která jsou závazná pro právní poměr mezi sázejícími a sázkovou
kanceláří. Neznalost ustanovení herního plánu nebo jiný výklad nečiní sázku
neplatnou a při rozhodování případných sporů z dostihových sázek nemůže být
přihlíženo k okolnosti, že sázející neznal ustanovení herního plánu pro dostihové
sázky nebo že si je jinak vykládal. Sázková kancelář má právo nepřijmout sázku od
osoby, která opakovaně nerespektuje ustanovení herního plánu, nebo jiným způsobem
porušuje návštěvní řád.
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§ 4. Návštěvní řád
Sázející jsou rovněž povinni řídit se při uzavírání sázek pokyny pro uzavírání sázek a
návštěvním řádem, které je sázková kancelář povinna náležitě zveřejňovat.
§ 5. Výhry z dostihových sázek
1. Výhry z dostihových sázek se stanoví na základě výroku cílového rozhodčího
schváleného dostihovou komisí. Rozhodnutí pořádkové komise nebo Dostihového
soudu vydaná následně po skončení daného dostihového dne a měnící výsledky
dostihů či dostihy přímo anulující, nemají na výpočet a výplatu výher z dostihových
sázek žádný vliv.
2. Výhry z dostihových sázek se oznamují sázejícím na závodišti k tomu určeným
způsobem a jsou k dispozici k nahlédnutí sázejícím v oficiálním oznámení sázkové
kanceláře během doby určené k výplatě výher nevyzvednutých při dostihovém dnu.
3. Pokud z důvodu chybné informace o doběhu dostihu nebo jiné nespecifikované
příčiny dojde k nesprávnému zadání doběhu a tím i k nesprávnému vyhodnocení
výher, bude okamžitě po zjištění tohoto stavu výplata výher za daný dostih zastavena
a do systému budou vloženy správné informace. Systém znovu vyhodnotí výhry za
daný dostih a poté bude výplata výher obnovena.
4. Výplatu výher zahájí pokladní místa na závodišti po vynesení výroku cílového
rozhodčího a jeho schválení dostihovou komisí. Výplata výher dostihového dne končí
nejdříve 30 minut po vynesení výroku cílového rozhodčího o výsledku posledního
dostihu dostihového dne a jeho schválení dostihovou komisí.
5. Nárok na výhru musí být uplatněn předložením výherního sázkového tiketu a to
buď ihned po vyhlášení výherních částek na závodišti u kterékoliv pokladní přepážky
určené pro příjem daného druhu sázek nebo u restantní pokladny sázkové kanceláře
do 30 dnů po příslušném dostihovém dnu. Pro plnění funkce restantní pokladny
mohou být určeny též některé pokladní terminály na závodišti při bezprostředně
následujících dostihových dnech.
6. Lhůta pro uplatnění nároku na výhru činí 30 dnů po příslušném dostihovém dnu,
na který byla sázka uzavřena. Nárok na výhru zaniká uplynutím 30 dnů po příslušném
dostihovém dnu.
Pokud sázková kancelář nevyplatí výhru bezprostředně, pak se lhůta pro výplatu
výhry stanovuje do 30 dnů po uplatnění nároku na výhru.

§ 6. Sázkový tiket
1. Sázkový tiket musí k platnému uzavření sázky obsahovat podstatné náležitosti,
které jsou stanoveny pro každý druh dostihových sázek (část A, § 9, § 14, § 20, § 25,
část B, § 3). Sázející si musí před odchodem od pokladní přepážky překontrolovat,
zda jemu vydaný sázkový tiket obsahuje všechny u daného druhu sázek podstatné
náležitosti, a že sázka byla uzavřena dle jeho projevené vůle. Storno sázky lze provést
pouze před odchodem od pokladny a s výslovným souhlasem vedení sázkové
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kanceláře. Na reklamace učiněné později nebude brán zřetel a sázející bude mít
možnost uplatnit pouze nároky vyplývající z označení na sázkovém tiketu.
2. Sázející musí tiket uschovat a nesmí na něm provádět jakékoliv změny
(přepisování, škrty, odstranění označení a nahrazení jiným apod.). Změny, které
sázející provedl na tiketu, činí tento tiket neplatným. Pokud držitel tiketu uplatní takto
upraveným sázkovým tiketem nárok na výhru, vystaví se nebezpečí trestního postihu
za úmyslný podvod.
3. Sázkový tiket musí být sázejícím uschován až do konečného rozhodnutí o výhrách,
neboť výhry jsou vypláceny jen na předložené tikety. Ztráta tiketu nebo jeho takové
poškození, které znemožňuje bezpečně zjistit veškeré podstatné náležitosti na něm
vyznačené, znamená ztrátu nároku na případnou výhru. Amortizace (umoření) tiketu
není možná.
§ 7. Vrácení sázek
U sázek uzavřených do okamžiku oficiálního vyhlášení nestartujících koní
(provedeného na závodišti k tomu určeným způsobem) na koně, kteří se z jakýchkoli
důvodů nedostanou v příslušném dostihu do moci startéra, se sázkové vklady vracejí
sázejícím (vyjma sázek a důvodů uvedených v části B §2i) a v části I. §16) tohoto
herního plánu) proti předložení sázkových tiketů podle § 5 tohoto herního plánu a to
ve lhůtě stanovené pro vyzvednutí výher.
§ 8. Diskvalifikace v dostihu
V případě diskvalifikace některého koně nebo některých koní v dostihu, považují se
za vítězného a umístěné koně, kteří jsou jako takoví označení výrokem rozhodčího
schváleným dostihovou komisí a to v pořadí, jak je ve výroku rozhodčího uvedeno.
Po schválení výroku rozhodčího dostihovou komisí, které se oznamuje na závodišti k
tomu určeným způsobem, vyplácejí se jednotlivé druhy výher bez ohledu na
dodatečně podané námitky nebo protesty proti výroku rozhodčího, jehož schválení
bylo již oznámeno.
Sázky na diskvalifikované koně se pokládají za sázky na koně, skončivší v poli
poražených a nevzniká u nich nárok na vrácení sázkových vkladů sázejícím. Dojde-li
v mimořádném případě k chybnému vyhodnocení sázek a vrácení sázkových vkladů
na diskvalifikované koně, bude výplata sázek ihned zastavena a provedeno správné
vyhodnocení sázek. Dojde-li k opravě již zveřejněné výherní kvóty u sázek v systému
totalizátoru (viz část A), částky výher již vyplacené této opravě nepodléhají.

§ 9. Současný doběh dvou nebo více koní
Při současném doběhu dvou nebo více koní se vychází z ustanovení dostihového řádu
(dále DŘ), který určuje při doběhu dvou koní současně do cíle na prvním místě
následujícího koně jako třetího a doběhnou-li současně do cíle tři koně jako první, je
následující kůň za nimi umístěn jako čtvrtý. Stejná zásada platí i při současném
doběhu dvou nebo více koní na dalších místech. Výpočet výše výher se v tomto
případě řídí příslušnými ustanoveními tohoto herního plánu a to v závislosti na typu a
druhu sázky.

3

§ 10. Uzávěrka příjmu sázek
Dostihové sázky se přijímají nejpozději do okamžiku startu dostihu, na který jsou
sázky přijímány. Sázková kancelář však může u jednotlivých dostihů a druhů sázek
stanovit dřívější dobu uzávěrky příjmu sázek Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde
k uzavření sázky a její registraci po startu daného dostihu, na který je tato sázka
uzavřena, stává se tato sázka neplatnou a sázkový vklad bude sázejícímu vrácen.
§ 11. Neuvedení startujícího koně v dostihovém programu po zahájení příjmu sázek
Jestliže kůň označený dostihovou komisí za startujícího v dostihu není z jakýchkoliv
důvodů uveden v oficiálním dostihovém programu (resp. ve startovní listině) na jehož
podkladě byl příjem sázek realizován, je tento kůň resp. jeho doběh prohlášen mimo
sázkové pořadí, t.j. k umístění tohoto koně není přihlíženo u sázek žádného druhu.
§ 12. Neuvedení startujícího koně v oficiálním dostihovém programu před zahájením
příjmu sázek
V případě, že je příjem sázek omezen pouze na závodiště, je k umístění koně
neuvedeného v oficiálním dostihovém programu (resp. startovní listině), ale
označeného dostihovou komisí za startujícího přihlíženo u všech druhů sázek, protože
tomuto koni je přiděleno startovní číslo oznámené sázejícím ještě před začátkem
příjmu sázek na závodišti k tomu určeným způsobem.
§ 13. Start více koní téže stáje
Startuje-li v některém dostihu více koní téže stáje nebo téhož majitele, nemá tato
okolnost žádný vliv na způsob sázení, stanovený tímto herním plánem, ani na výpočet
výherních částek. K této okolnosti se vůbec nepřihlíží při sázkách jakéhokoliv druhu.
§ 14. Změny provedené po vytištění startovní listiny
Změny provedené po vytištění startovní listiny, v počtu startujících koní, v osobě
jezdce, v nesené hmotnosti, které mají jednotliví startující koně nést, v pořadí
jednotlivých dostihů, změně délky dostihu a metrážním zatížení, proponovaných pro
určitý dostihový den, nečiní sázky neplatnými a sázejícím nevzniká nárok na vrácení
sázkových vkladů.
§ 15. Zrušení dostihu
Dojde-li z rozhodnutí dostihové komise k anulaci nebo opakování dostihu, všechny
sázky na tento dostih se vracejí ve výši uhrazených částek sázejícími. Na opakovaný
dostih bude sázkovou kanceláří vypsána nová nabídka.

§ 16. „Mrtvý dostih“
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Pro část A herního plánu (totalizátorové sázky) platí, že pokud dostih nedokončí ani
jeden z účastníků (mrtvý dostih) a nebude-li v dostihu označen žádný kůň výrokem
rozhodčího schváleným dostihovou komisí za vítěze, převede se výherní podíl do
dalšího dostihu a téhož druhu sázek. Nastane li tato okolnost při posledním dostihu
dostihového dne, převede se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož druhu sázek v
nejbližším dalším dostihovém dni, kterého se účastní sázková kancelář a kde je tento
druh sázky přijímán. (část A, § 5, odst. 3).
Pro část B herního plánu (kurzové sázky) platí, že pokud dostih nedokončí ani jeden
z účastníků (mrtvý dostih), všechny sázky se považují za prohrané.

§ 17. Nestartovavší kůň",

Případy, kdy je kůň považován za nestartovavšího, upravuje § 1 DŘ JC ČR. Pokud
dostihová komise označí koně za nestartovavšího, bude sázejícímu vrácen sázkový
vklad v plné výši a na výpočet výher u koní, kteří splnili sázkovou podmínku, bude
uplatněno ustanovení části B. § 6.
§ 18. Minimální výše sázky
Sázková kancelář stanoví výši nejnižší jednotlivé sázky (sázkového vkladu) pro
každý dostihový den. Toto závisí zcela na rozhodnutí sázkové kanceláře.
§ 19. Rozhodčí doložka
Dojde-li k rozporu mezi ustanoveními dostihového řádu a herního plánu pro
dostihové sázky, platí pro dostihové sázky ustanovení herního plánu.
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ČÁST A.
HERNÍ PLÁN PRO TOTALIZÁTOROVÉ SÁZKY
(sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních
zkouškách koní dostihových plemen a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců
k celkové výši vkladů - sázek - a předem stanovenému podílu výher)
§ 1. Druhy totalizátorových sázkových her
Sázková kancelář je oprávněna provozovat následující druhy dostihových sázek v
systému sázek totalizátoru (sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím
pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen a výše výhry je závislá
na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů - sázek - a předem stanovenému
podílu výher) dle příslušných ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.
1. Sázky na jednotlivé koně a to:
a) sázky na vítěze (označení na sázkových tiketech - Vítěz)
b) sázky na umístění resp. místo (označení na tiketech - Místo)
V rámci a) a b) lze uzavírat sázky na vítěze a umístění (místo) současně (označení na
sázkových tiketech - Vítěz/místo).
2. Sázky na pořadí a to:
a) dvou koní
b) tří koní

(označení na sázkových tiketech - malé pořadí)
(označení na sázkových tiketech - velké pořadí)

3. Sázky na Pick 5 Jackpot (označení na sázkových tiketech - Pick 5 Jackpot)
4. Sázková kancelář může rozhodnout, že na jednotlivé dostihy nebude vypisovat
sázky na některé druhy sázkových her. Toto rozhodnutí závisí zcela na sázkové
kanceláři.
§ 2. Sázky systému totalizátoru
Dostihové sázky systému totalizátoru jsou sázky, u nichž alespoň vyhodnocování
přijatých sázek se uskutečňuje prostřednictvím výpočetní či jiné speciální techniky
(t.j. pokladních terminálů, výpočetní techniky-hardwaru) a programového vybavení
(t.j. softwaru), tvořících ucelený automatizovaný systém, resp. systémy s ním
kompatibilní.
Sázky na jednotlivé koně, na Pick 5 Jackpot a na pořadí
§ 3. Limity sázek systému totalizátoru
1. Limit pro nejvyšší jednotlivou sázku totalizátoru (sázkový vklad) není v zásadě
stanoven.
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2. Nejnižší výhra se limituje výší sázky + 10 % s výjimkou výher u sázek na vítězství,
kde tato činí výše sázky + 20 %.
3. Výše nejvyšší výhry není u systému totalizátoru limitována.
§ 4. Způsoby uzavírání dostihových sázek
Sázející mohou uzavírat sázky prosté (jednoduché) a u některých druhů sázek též
sázky kombinované. Uzavírání kombinovaných sázek se řídí zvláštními pokyny
sázkové kanceláře a nesmí být v rozporu s ustanoveními tohoto herního plánu.
Odlišné je pouze označení sázkové podmínky na sázkovém tiketu u některých
kombinací. Kombinovanými sázkami se rozumí sázky uzavírané na jednom sázkovém
tiketu v kombinaci na více koní v sázkách na pořadí dvou a tří koní. Např.
kombinovaná sázka na pořadí dvou koní na koně č. 1, 2, 3 znamená, že jsou vsazeny
všechny možné kombinace doběhu těchto koní na prvních dvou místech, t. j. pořadí
1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 3-1, 3-2 na jednom sázkovém tiketu a není třeba uzavírat 6 prostých
(jednoduchých) sázek na pořadí dvou koní.
§ 5. Sumarizace sázek
1. Sázky uzavřené na závodišti jsou centrální výpočetní jednotkou sumarizovány se
sázkami přijatými mimo závodiště. S takto zjištěným celkovým objemem sázkových
vkladů je uvažováno při výpočtu výher.
2. Dojde-li v mimořádném případě k opravě již zveřejněné výherní kvóty, částky
výher již vyplacené této opravě nepodléhají.
3. Nebude-li v dostihu označen žádný kůň výrokem rozhodčího schváleným
dostihovou komisí za vítěze, převede se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož
druhu sázek. Nastane li tato okolnost při posledním dostihu dostihového dne, převede
se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož druhu sázek v nejbližším dalším
dostihovém dni, kterého se účastní sázková kancelář a kde je tento druh sázky
přijímán.
4. V případě, že se sázková kancelář účastní dvou (nebo více) dostihových dnů
současně, záleží plně na rozhodnutí sázkové kanceláře , do kterého dostihového dne
převede výherní podíl, nebo zda jej rozdělí mezi tyto dva (nebo více) dostihových
dnů v poměru, který sama určí. Toto rozhodnutí zveřejní sázková kancelář na svých
webových stránkách, a to nejpozději do tří dnů po dostihovém dnu, kdy tato
skutečnost nastala. Nastane li tato okolnost při posledním dostihu dostihového dne
kalendářního roku, nepřevádí se tento výherní podíl do dalšího roku a zůstává jako
příjem sázkové kanceláři.
§ 6. Výhry ze sázek a jejich výpočet
Výhry se stanoví zvlášť pro každý druh sázek po skončení každého dostihu a po
potvrzení doběhu daného dostihu výrokem rozhodčího schváleným dostihovou komisí
a to výherními kvótami připadajícími na každou 1,-- Kč vsazenou.
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Částky výher připadající na každou 1,-- Kč vsazenou se zaokrouhlují dolů na částky
dělitelné 10-ti haléři.
Zbytky výherních podílů, vyplývající ze zaokrouhlování, mohou být v týž dostihový
den použity k případnému doplnění jiných výherních podílů. Nejsou-li takto použity,
zaúčtují se jako mimořádné výnosy.
§ 7. Výherní podíl
Výherní podíl (t.j. částka k rozdělení sázejícím na výhru) činí 70% úhrnu přijatých
sázek v příslušném dostihu na příslušný druh sázek.
Sázky na jednotlivé koně v systému totalizátoru
§ 8. Sázky na jednotlivé koně
1. Sázky na jednotlivé koně jsou sázky, při nichž sázející určuje koně a označuje jej
jako vítěze nebo jako umístěného v dostihu, pro jehož start je kůň oznámen. Sázky na
vítěze předpokládají účast nejméně třech koní, sázky na místo předpokládají start
alespoň čtyř koní. Při účasti čtyř až sedmi koní v dostihu pokládá se za umístěného
koně kůň, který proběhl cílem jako prvý nebo druhý, při účasti osmi a více koní v
dostihu pokládají se za umístěné ti koně, kteří proběhli cílem jako prvý, jako druhý
nebo jako třetí. V každém případě musí být doběh koní potvrzen výrokem rozhodčího
schváleným dostihovou komisí.
2. U sázek na vítěze a umístění současně vznikne sázejícímu nárok na výplatu výherní
kvóty na vítězství i na umístění sázejícím určeného koně, jestliže tento kůň proběhne
cílem daného dostihu jako první a jeho doběh je potvrzen výrokem rozhodčího
schváleným dostihovou komisí. Pro účely výpočtu výher se zvlášť započítávají
sázkové vklady na vítězství do úhrnu přijatých sázek na vítěze a zvlášť sázkové
vklady na umístění (místo).
§ 9. Sázkové tikety pro sázky na jednotlivé koně
Sázky se uzavírají na sázkových tiketech, jejichž podstatné náležitosti jsou:
1. označení dostihu datem pořádání a jeho pořadovým číslem,
2. označení čísla koně či koní podle oficiálního dostihového programu,
3. označení druhu jednotlivé sázky,
4. výše uzavřené sázky v Kč.
5. číslo tiketu v číselné formě - doplněné čárkovým kódem
§ 10. Nárok na výhru při sázkách na jednotlivé koně
Nárok na výhru při sázkách na jednotlivé koně vzniká splněním sázkové podmínky.
Sázková podmínka je splněna, jestliže kůň určený sázejícím jako vítěz proběhl cílem
první, nebo kůň určený sázejícím na místo se umístil podle ustanovení část A, § 8
odst. 1 tohoto herního plánu. Ve všech případech je ke splnění sázkové podmínky
nutné, aby kůň určený sázejícím nebyl diskvalifikován.
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§ 11. Výpočet výher ze sázek na jednotlivé koně
1. Výpočet výher u sázek na vítěze se provádí následovně:
Vypočte se výherní podíl podle ustanovení část A, § 7 tohoto herního plánu. Částka
výhry připadající na každou vsazenou 1,- Kč se vypočte dělením výherního podílu
úhrnem sázek na příslušného vítězného koně.
2. Výpočet výher na umístění (místo) se provádí následovně:
Vypočte se výherní podíl podle ustanovení části A, § 7 tohoto herního plánu, který se
dále rozdělí v souladu s ustanovením § 8 odst.1 tohoto herního plánu na tolik stejných
dílů, kolik je umístěných koní. Částka výhry připadající na každou vsazenou 1,- Kč na
umístěného koně se vypočte dělením části výhry připadající na umístěného koně
úhrnem přijatých sázek na tohoto koně a k výsledku se přičte jedna koruna.
3. Jestliže částka výhry, připadající na každou vsazenou 1,-- Kč, vypočítaná podle
ustanovení odst.1, bude nižší než 1,20 Kč, činí částka výhry připadající na každou
vsazenou 1,-- Kč právě 1,20 Kč.
Jestliže částka výhry, připadající na každou vsazenou 1,-- Kč, vypočítaná podle
ustanovení odst.2, bude nižší než 1,10 Kč, činí částka výhry připadající na každou
vsazenou 1,-- Kč právě 1,10 Kč u umístěných koní, na něž vysoké sázky zapříčinily
tuto skutečnost. Uplatněním této zásady při výpočtu částky výhry u jednoho
umístěného koně nesmí být dotčen výpočet částky výhry u jiného umístěného koně.
Proto se částka úhrnu přijatých vysokých sázek na jednoho umístěného koně odečítá
od částky úhrnu přijatých sázek na umístěné koně v příslušném dostihu a další postup
výpočtu výher se řídí ustanovením odst. 2 s tím, že se počítá jen s částkami vsazenými
na zbylé umístěné koně.
4. Nebyla-li na vítězného koně uzavřena sázka, převede se výherní podíl do dalšího
dostihu a do téhož druhu sázek. Nebyla-li na některého umístěného koně uzavřena
sázka, rozdělí se výherní podíl na zbývající umístěné koně. Nebyla-li uzavřena sázka
ani na jednoho umístěného koně, převede se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož
druhu sázek. Nastane li tato okolnost při posledním dostihu dostihového dne, převede
se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož druhu sázek v nejbližším dalším
dostihovém dni, kterého se účastní sázková kancelář a kde je tento druh sázky
přijímán.
5. Dokončí-li dostih jen jeden kůň a je uznán výrokem rozhodčího schváleného
dostihovou komisí jako vítěz, vyplácí na něj výherní podíl na vítěze a na umístění
(místo).
§ 12.Výpočet výher ze sázek na jednotlivé koně při současném doběhu
1. Výpočet výher při současném vítězství dvou nebo více koní a tedy při více vítězích
se provádí obdobným způsobem jako při výpočtu výherních částek na umístění
(místo) podle ustanovení části A, § 8 odst. 1. a 2. a části A, § 11 tohoto herního
plánu.
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2. Výpočet výher na umístění (místo) při současném umístění dvou a více koní se
provádí podle ustanovení části A, §8 odst. 1. a 2. a části A, §11 odst. 2.,3.,4. v souladu
s ustanovením části I, §8 s tím, že výherní podíl se dělí na tolik dílů, kolik je
umístěných koní.
3. Pro rozhodnutí o současném doběhu je směrodatný výrok rozhodčího schválený
dostihovou komisí.
Sázky na Pick 5 Jackpot
§ 13. Sázky na Pick 5 Jackpot
1. Sázky na Pick 5 Jackpot jsou sázky na vítěze pěti dostihů vyznačených
provozovatelem v dostihovém programu.
2. Sázky na Pick 5 Jackpot musí být uzavřeny před prvním z dostihů, na který je
jackpot vyhlášen.
§ 14. Sázkové tikety pro sázky na Pick 5 Jackpot
Sázky se uzavírají na sázkových tiketech, jejichž podstatné náležitosti jsou:
1. označení dostihu datem pořádání a jeho pořadovým číslem
2. označení sázkové podmínky
3. označení druhu jednotlivé sázky
4. výše uzavřené sázky v Kč
5. číslo tiketu v číselné formě - doplněné čárkovým kódem
§ 15. Nárok na výhru při sázkách na Pick 5 Jackpot
1. Nárok na výhru při sázkách na Pick 5 Jackpot vzniká splněním sázkové podmínky.
Při sázkách na Pick 5 Jackpot je sázková podmínka splněna, jestliže koně, určení
sázejícím proběhli cílem jako první a to v každém jednotlivém dostihu tak, jak určil
sázející a tento doběh byl potvrzen výrokem rozhodčího schváleným dostihovou
komisí. V případě, že mezi přijatými sázkami není žádná, která by splnila sázkovou
podmínku, dochází k převodu výherního podílu do dalšího dostihového dne, do
stejného druhu sázky.V každém případě je ke splnění sázkové podmínky nutné, aby
některý ze sázejícím určených koní nebyl diskvalifikován.
2. Jestliže se z různých důvodů neběží dostih, nebo není určen vítěz, dostih je
prohlášen za neplatný nebo je přeložen do dalšího dostihového dne, bude při sázkách
na Pick 5 Jackpot každý kůň, na kterého bylo vsazeno, považován za vítěze a dostih
nebo dostihy jsou zahrnuty do celkového objemu sázek tohoto dostihového dne.
3. V případě současného doběhu dostihu (dva, nebo více vítězných koní) a tedy při
více vítězích v některém z vybraných dostihů, jsou takto doběhnuvší koně uznaní jako
vítězní.
4. Z důvodu přerušení dostihů nebo přeložení dostihů na jiný termín ještě před
ukončením výběru sázek na první dostih, bude sázka zrušena a zpět vyplaceny peníze
proti předložení platného tiketu.
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§ 16.Výpočet výher ze sázek na Pick 5 Jackpot
Výpočet výher u sázek na Pick 5 Jackpot se provádí následovně:
1. Vypočte se výherní podíl podle ustanovení části A, § 7 tohoto herního plánu.
Výherní částka připadající na každou vsazenou 1,- Kč se vypočte dělením výherního
podílu úhrnem přijatých sázek na vyhrávající Pick 5 Jackpot.
2. Pro uplatnění nároku na výhru, vyplácení výher a jejich propadnutí platí obdobné
ustanovení části I, § 4 tohoto herního plánu.
§ 17. Výpočet výher ze sázek na Pick 5 Jackpot při současném doběhu
1. Výpočet výher na Pick 5 Jackpot při současném vítězství dvou nebo více koní, a
tedy při více vítězích se provádí obdobným způsobem jako při výpočtu výherních
částek ze sázek na jednotlivé koně při současném doběhu podle ustanovení část A §12
odst. 1. tohoto herního plánu.
2. Pro rozhodnutí o současném doběhu je směrodatný výrok rozhodčího schválený
dostihovou komisí.
§ 18.Výpočet výher ze sázek na Pick 5 Jackpot při odvolání koně z dostihu

V případě, že dostihová komise označí koně za nestartovavšího, bude:
1. Za koně tipovaného sázejícím automaticky dosazen kůň, který je v „sázce na
vítěze“ systémem označen jako favorit – tedy je na něho vsazeno nejvíce jednotek
2. Jestliže bude vsazen stejný počet jednotek u tohoto objemu vítězného vkladu
„sázka na vítěze“ na dva nebo více koní startujících v tomto dostihu a jestliže je počet
vyšší než počet jednotek vsazených u tohoto typu sázky na jakéhokoliv jiného
účastníka v tomto dostihu, pak do každého tiketu obsahujícímu číslo koně, který byl
odvolán – jak je výše uvedeno – z tohoto dostihu, automaticky dosazen kůň, který
v „sázce na vítěze“ splňuje výše uvedenou podmínku a má nižší startovní číslo.
3. Jestliže podle mínění provozovatele není možno určit číslo koně, kterým bude
nahrazen, bude každému takovému tiketu obsahujícímu číslo odvolaného koně
z dostihu, určeno číslo koně provozovatelem.
4. Jestliže se z různých důvodů běží menší počet dostihů proti vybraným počtu
dostihů, podíly z objemu sázek budou vypočítány dělením výherního podílu podle
počtu jednotek vsazených na Pick 5 Jackpot dle část A §16 tohoto herního plánu a
ustanovení část A §15, odst.2 tohoto herního plánu.
Sázky na pořadí dvou koní
§ 19. Sázky na pořadí dvou koní
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1. Sázky na pořadí dvou koní jsou sázky, při nichž sázející určuje z koní stanovených
pro start v příslušném dostihu dva koně a jejich pořadí v cíli.
2. Sázky na pořadí dvou koní se přijímají na dostihy, u nichž jsou na oficiální
startovní listině (resp.v oficiálním dostihovém programu) uvedeny alespoň tři
startovní čísla a jména koní.
§ 20. Sázkové tikety pro sázky na pořadí dvou koní
Sázky se uzavírají na sázkových tiketech, jejichž podstatné náležitosti jsou:
1. označení dostihu datem pořádání a jeho pořadovým číslem,
2. označení sázkové podmínky, tj. vyznačení startovního čísla koně podle
oficiálního dostihového programu, kterého sázející určuje jako prvého v cíli a
vyznačení startovního čísla jiného koně, kterého určuje jako druhého v cíli
3. označení druhu jednotlivé sázky,
4. výše uzavřené sázky v Kč.
5. číslo tiketu v číselné formě - doplněné čárkovým kódem
§ 21. Nárok na výhru při sázkách na pořadí dvou koní
1. Nárok na výhru při sázkách na pořadí dvou koní vzniká splněním sázkové
podmínky. Při sázkách na pořadí dvou koní v dostihu je sázková podmínka splněna,
jestliže dva koně, určení sázejícími proběhli cílem jako první a druhý a to v pořadí
určeném sázejícím a tento doběh byl potvrzen výrokem rozhodčího schváleným
dostihovou komisí (sázky s určením přesného pořadí doběhu). V případě, že mezi
přijatými sázkami není žádná, která by splnila sázkovou podmínku, dochází k
převodu výherního podílu do dalšího dostihu stejného druhu sázky.
V každém případě je ke splnění sázkové podmínky nutné, aby některý ze sázejícím
určených koní nebyl diskvalifikován.
2. V případě, že v dostihu doběhne pouze jeden kůň, budou u sázek na pořadí dvou
koní výhry vyplaceny všem sázejícím, kteří tipovali tohoto koně jako vítězného, bez
ohledu na to, kterého ze startujících koní tipovali na druhé místo, s výjimkou koní,
kteří se nedostali do moci startéra.
3. V případě, že mezi sázkami přijatými v posledním dostihu dostihového dne u sázek
s určením přesného pořadí doběhu není žádná, která by splnila sázkovou podmínku,
převede se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož druhu sázek v nejbližším dalším
dostihovém dni, kterého se účastní sázková kancelář a kde je tento druh sázky
přijímán.
4. V případě současného doběhu dvou nebo více koní, který vytvoří více kombinací k
výpočtu výher a není-li žádná sázka na jednu z platných kombinací, část výherního
podílu, připadající na tuto kombinaci se rozdělí ve stejném poměru mezi ostatní
platné kombinace, na něž jsou uzavřeny sázky. Není-li sázka ani na jednu platnou
kombinaci současného doběhu, dojde k převodu výherního podílu do dalšího dostihu
stejného druhu sázky s použitím ustanovení § 21.
§ 22. Výpočet výher ze sázek na pořadí dvou koní
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1. Výpočet výher u sázek na pořadí dvou koní se provádí následovně:
Vypočte se výherní podíl podle ustanovení části A, § 7 tohoto herního plánu. Výherní
částka připadající na každou vsazenou 1,- Kč se vypočte dělením výherního podílu
úhrnem přijatých sázek na vyhrávající pořadí dvou koní.
2. Pro uplatnění nároku na výhru, vyplácení výher a jejich propadnutí platí obdobné
ustanovení části I, § 4 tohoto herního plánu.
§ 23. Výhry ze sázek na pořadí dvou koní v případech současného doběhu
1. Při současném vítězství dvou koní vyhrávají obě kombinace dvou koní současně
doběhnuvších.
2. Při současném vítězství více koní vyhrávají všechny možné kombinace současně
doběhnuvších koní.
3. V případě současného doběhu dvou nebo více koní jako druhých, vyhrávají
kombinace dvojic koní, které tvoří vítězný kůň s každým současně doběhnuvším
koněm.
Sázky na pořadí tří koní
§ 24. Sázky na pořadí tří koní
1. Sázky na pořadí tří koní jsou sázky, při nichž sázející určuje u koní stanovených
pro start v příslušném dostihu tři koně a jejich pořadí v cíli.
2. Sázky na pořadí tří koní se přijímají na dostihy, u nichž jsou na oficiální startovní
listině (resp.v oficiálním dostihovém programu) uvedeny alespoň tři startovní čísla a
jména koní.
3. V případě, že v dostihu doběhne pouze jeden kůň, budou u sázek na pořadí tří koní
výhry vyplaceny všem sázejícím, kteří tipovali tohoto koně jako vítězného, bez
ohledu na to, kterého ze startujících koní tipovali na druhé a třetí místo, s výjimkou
koní, kteří se nedostali do moci startéra.
4. V případě, že v dostihu doběhnou pouze dva koně, budou u sázek na pořadí tří koní
výhry vyplaceny všem sázejícím, kteří tipovali tyto koně v pořadí, ve kterém doběhli,
bez ohledu na to, kterého ze startujících koní tipovali na třetí místo, s výjimkou koní,
kteří se nedostali do moci startéra.
§ 25. Sázkové tikety na pořadí tří koní
Sázky se uzavírají na sázkových tiketech, jejichž podstatné náležitosti jsou:
1. označení dostihu datem pořádání a jeho pořadovým číslem,
2. označení sázkové podmínky, t.j. vyznačení startovního čísla koně, kterého
sázející určuje jako prvého v cíli, dále vyznačení startovního čísla koně,
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kterého sázející určuje jako druhého v cíli a konečně vyznačení startovního
čísla koně, kterého sázející určuje jako třetího v cíli
3. označení výše sázky
4. označení druhu sázky
5. číslo tiketu v číselné formě - doplněné čárkovým kódem
§ 26. Nárok na výhru při sázkách na pořadí tří koní
1. Nárok na výhru při sázkách na pořadí tří koní vzniká splněním sázkové podmínky.
Při sázkách na pořadí tří koní v dostihu je sázková podmínka splněna, jestliže tři koně
určení sázejícím, proběhli cílem jako prvý, druhý a třetí a to v pořadí určeném
sázejícím a tento jejich doběh byl potvrzen výrokem rozhodčího schváleným
dostihovou komisí (sázky s určením přesného pořadí doběhu). V případě, že mezi
přijatými sázkami není žádná, která by splnila sázkovou podmínku, dochází k
převodu výherního podílu do následujícího dostihu, a stejného druhu sázky.
2. V případě, že mezi přijatými sázkami přijatými v posledním dostihu dostihového
dne u sázek s určením přesného pořadí není žádná, která by splnila sázkovou
podmínku, převede se výherní podíl do dalšího dostihu a téhož druhu sázek v
nejbližším dalším dostihovém dni, kterého se účastní sázková kancelář a kde je tento
druh sázky přijímán.
§ 27. Výpočet výher ze sázek na pořadí tří koní
Vypočte se výherní podíl podle ustanovení části A, § 7 tohoto herního plánu. U sázek
na pořadí tří koní s určením přesného pořadí doběhu se výherní částka (kvóta)
připadající na 1,- Kč vsazenou vypočte dělením výherního podílu úhrnem přijatých
sázek na vyhrávající pořadí tří koní.
Pro uplatnění nároku na výhru, vyplácení výher a jejich propadnutí platí obdobně
ustanovení části I, § 4 tohoto herního plánu.
§ 28. Výpočet výher ze sázek na pořadí tří koní v případech současného doběhu
V případech současného doběhu se výhra vypočítávají následovně:
Vypočte se výherní podíl podle ustanovení části A, § 7 tohoto herního plánu. U sázek
na pořadí tří koní s určením přesného pořadí doběhu se od tohoto výherního podílu
odečte úhrn sázek na vyhrávající kombinace koní a takto vypočítaná částka se dělí na
tolik dílů, kolik je výherních kombinací.
Částka výhry připadající na každou vsazenou 1,- Kč se vypočte dělením dílu
připadajícího na danou výherní kombinaci úhrnem sázek přijatých na tuto kombinaci
a přičtením 1,- Kč.
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část B
HERNÍ PLÁN PRO KURZOVÉ SÁZKY
(sázky s předem stanoveným poměrem výše výhry k výši sázkového vkladu)
§ 1. Kurzové sázky
Výherní poměry u kurzových sázek jsou stanoveny nabídkou sázkové kanceláře a
jsou proměnlivé. Výherní poměr je výslednicí šance koně v dostihu a zájmu
sázejícího. Výše výhry je dána výherním poměrem v daném okamžiku a je násobkem
výherního poměru a vkladu.

§ 2. Druhy kurzových sázek
Sázková kancelář uzavírá sázky na následující druhy kurzových sázek:
a) vítěz
b) vítěz – místo
c) sázka 1 – 2
d) sázka 1 – 3
e) sázka 1 – 4
f) sázka 1 – 5
g) akumulované sázky
h) dlouhodobé sázky
a) Vítěz – nárok na výhru vzniká, když sázejícím označený vsazený kůň se umístil
dle výroku dostihové komise jako první.
b) Vítěz/místo - sázka, kdy sázející za polovinu vkladu tipuje téhož koně
na vítěze a za druhou polovinu vkladu na místo (umístění). Při účasti čtyř
až sedmi koní v dostihu je umístěným koněm kůň, který je v cíli klasifikován
jako prvý nebo druhý, při účasti osmi a více koní v dostihu je umístěným
koněm kůň, který je v cíli klasifikován jako prvý, druhý nebo jako třetí.
Doběh koní musí být potvrzen výrokem rozhodčího schváleným dostihovou
komisí.
Při účasti méně než čtyř koní v dostihu se tento druh sázky nepřijímá a u
již uzavřených sázek (uzavřených v době, kdy ještě nebylo zřejmé, že dostihu
se zúčastní nedostatečný počet koní) je část sázky připadající na místo
neplatná a vrací se..
c)Sázka 1 – 2 nárok na výhru vzniká pokud sázejícím tipovaný kůň se umístil na
prvém nebo druhém místě.
d) Sázka 1 – 3 nárok na výhru vzniká pokud sázejícím tipovaný kůň se umístil na
prvém, druhém nebo třetím místě.
e) Sázka 1 – 4 nárok na výhru vzniká pokud sázejícím tipovaný kůň se umístil na
prvém, druhém, třetím nebo čtvrtém místě.
f) Sázka 1 – 5 nárok na výhru vzniká pokud sázejícím tipovaný kůň se umístil na
prvém, druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém místě.
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g) Akumulované sázky – sázka, kdy sázející tipuje dva nebo více koní v jednom
nebo v různých dostizích dostihového odpoledne dle sázkové nabídky. Sázejícím
mohou být akumulovány sázky tipu a), c), d), e), f) mimo zvláštních případů
uvedených níže. Nárok na výhru vzniká pokud je splněna sázková podmínka, že
každý z tipovaných koní se umístí na sázejícím určeném místě.
Nelze uzavírat akumulované sázky, kde splnění jedné sázkové podmínky automaticky
znamená i splnění sázkové podmínky další (např. akumulace sázky typu a) s c), d), e),
nebo f))
Je možné dle určení sázkové kanceláře uzavírat takzvané kombinované akumulované
sázky (AKU KOMBI), u nichž výše výhry je podmíněna počtem správných tipů,
které sázející určil při uzavření sázky.
h) Dlouhodobé sázky se realizují po dobu platnosti povolení k provozování
dostihových sázek pro sázkovou kancelář ze všech výše uvedených druhů sázek
v dlouhodobém předstihu většinou na základě vydaných přihlášek do významných
dostihů. Sázku sázející může realizovat zpravidla nejdéle do vydání vlastní startovní
listiny dostihu. Pokud však sázejícím vsazený kůň v dostihu nestartuje, tato sázka je
považována za prohranou. Na již uzavřené dlouhodobé sázky nemají žádný vliv
dodatečné přihlášky dalších koní. Za takové sázky jsou považovány i sázky na
šampionáty jezdců, trenérů, koně roku atd.

§ 3. Sázkové tikety na kurzové sázky
Sázky se uzavírají na sázkových tiketech, jejichž podstatné náležitosti jsou:
1. označení závodiště a jména koně podle oficiálního dostihového programu,
2. označení čísla koně podle oficiální kurzové nabídky sázkové kanceláře,
3. označení výše sázky v Kč,
4. označení druhu kurzové sázky,
5. číslo tiketu v číselné formě - doplněné čárkovým kódem.

§ 4. Výherní poměry
Výherní poměry jsou stanoveny nabídkou sázkové kanceláře a jsou proměnlivé.
Výherní poměr je výslednicí šance koně v dostihu a zájmu sázejících. Výše výhry je
dána výherním poměrem v daném okamžiku a je násobkem výherního poměru a
vsazené částky. Startovní výherní poměr (SK) je výherní poměr na daného koně
v okamžiku startu daného dostihu.

§5. Výpočet výher
Výpočet výher u akumulovaných sázek se provádí tak, že výherní poměry u
jednotlivých správně tipovaných koní se mezi sebou násobí a jejich součin se
vynásobí sázkovým vkladem. Pokud v uzavřené akumulované sázce nestartuje jeden
nebo více koní, pro výpočet výher u těchto koní je použit výherní poměr 1 : 1.
§ 6. Rozšíření startovní listiny, koně pod čarou (náhradní kůň) atd.
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Příjem sázek probíhá i na koně, kteří jsou v oficiální startovní listině uvedeni pod
čarou.
V případě, že kůň (koně) uvedení pod čarou v dostihu startovat nebudou, vrací se
sázejícím přijaté sázky a zároveň nedochází ke krácení výherních poměrů dle § 6.

§ 7. Krácení výherního poměru

Pokud se dostihu nezúčastní kůň nebo více koní (tj. koně, kteří byli dostihovou komisí
označeni jako nestartovavší) s výjimkou koní uvedených v oficiální startovní listině
pod čarou, dochází ke krácení výherních poměrů. Krátí se každá výhra v závislosti na
výši výherního poměru na koně podle výherního poměru na vítěze s nejnižším
počátečním výherním poměrem, který je označen jako nestartovavší.
V případě, že nestartují dva nebo více koní, krácení se řídí podle koně, který měl
nejmenší počáteční výherní poměr. Pokud v dostihu klesne počet startujících pod osm
koní, dochází ke krácení výherního poměru také dalším nestartujícím koněm, který
má druhý nejnižší počáteční výherní poměr.
Krácení se provádí dle následující tabulky:
Počáteční výherní poměr na
nestartujícího koně
1,05 až 1,50
1,51 až 1,80
1,81 až 2,50
2,51 až 4,00
4,01 až 5,50
5,51 až 7,00
7,01 až 11,00
11,01 a vyšší

Krácení výherních poměrů
ostatních koní o:
60%
50%
40%
25%
20%
15%
10%
nekrátí se

Částka výhry k výplatě se zaokrouhluje na celé Kč dolů
a) Krácení výherního poměru se netýká sázkových vkladů
b) Pokud v dostihu nestartuje více koní za základ pro krácení výherního poměru je
brán škrtnutý kůň s nejnižším výherním poměrem, po splnění podmínky, že i po
případných změnách ve startovní listině dostihu startuje v dostihu alespoň o 1 koně
více než je uzavřená sázková příležitost. Např. sázející uzavře v předprodeji sázku na
umístění koně na prvém až čtvrtém místě v dostihu, kde je na startovní listině
uvedeno 8 koní. Pokud v dostihu startuje 5 koní a více je uzavřená sázka platná a
výherní poměr je krácen dle výše uvedené tabulky. Pokud ale v dostihu startují pouze
4 koně a méně je sázka sázejícímu v plné výši vrácena.
c) Ustanovení o krácení výherních poměrů se nevztahuje na sázky, které byly
uzavřeny ve výherních poměrech, při jejichž stanovení již bylo přihlédnuto ke
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skutečnosti, že některý kůň (resp. koně), původně oznámený pro start v daném
dostihu se tohoto dostihu nezúčastní.
d) Ustanovení o krácení výherních poměrů se nevztahuje na dlouhodobé sázky.
e) Pokud sázková kancelář přijímá sázky na dostihy, které se konají na závodišti, kde
nemůže být z jakýchkoliv důvodů přítomna a nemá tedy autentické oficiální
informace od dostihové komise o nestartujících koních, uplatňuje se pravidlo o
krácení kurzů upravené v ustanovení část B § 6 tohoto herního plánu vždy bez ohledu
na to, zda sázka byla přijata před nebo po oznámení startujících koní na daném
závodišti. Je to z toho důvodu, že při stanovení výše výherních poměrů u jednotlivých
koní v příslušném dostihu nemohlo být přihlédnuto ke skutečnosti, že některý z koní
uvedených na oficiální startovní listině se dostihu nezúčastní.

§ 8. Výpočet výher
Výpočet výher u všech sázek je prováděn vynásobením sázkového výherního poměru
a sázejícím vsazeného vkladu. Tato výše výhry souhlasí s údajem uvedeným na
sázkovém tiketu mimo případy, kdy se uplatňují okolnosti popsané v § 6 a v § 8. Ve
většině případů pak odpovídá výhra údaji na tiketu.
Všechny výhry jsou zaokrouhlovány na celé Kč směrem dolů.

§ 9. Řešení některých zvláštních případů při výpočtech výher
Při současném doběhu – pokud v některém dostihu byli dostihovou komisí
klasifikováni dva nebo více koní současně na kterémkoliv umístění je výhra týkající
se tohoto místa vypočítávána následujícím způsobem: vklad je násoben výherním
poměrem a výsledek je dělen dvěma. Tento princip je uplatňován i při současném
doběhu třech a více koní, přičemž je výsledek dělen počtem současně doběhnuvších.

§ 10. Limity výher u systému kurzové sázky
Maximální výherní limit čisté výhry na jeden sázkový tiket u sázky na jednoho koně
činí 20.000,- Kč. U akumulovaných sázek činí výherní limit na jednu sázku 10.000,Kč. Čistá výhra je výhra minus sázkový vklad dané sázky. Výherní limity pro
jednotlivé druhy sázek sázková kancelář může zvyšovat i snižovat. Změnu výherních
limitů pro dostihový den sázková kancelář oznámí vhodným způsobem (vývěsky u
sázkových pokladen, oznámení na webové stránce www.betino.cz). Sázková kancelář
nesmí přijmout kurzovou sázku, u které by čistá výhra převyšovala výherní limit.
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II.
Ostatní ustanovení
§ 1. Podávání stížností, řešení sporů
1. Sázející mohou podávat odůvodněné stížnosti vedoucímu sázkového provozu, který
je vyšetří a oznámí jim nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti výsledek. Všechna
rozhodnutí, týkající se dostihových sázek, přísluší vedení sázkové kanceláře.
2. Všechna rozhodnutí, týkající se sázek, na něž se ustanovení tohoto herního plánu
vztahují, přísluší sázkové kanceláři TOTO CZ a.s.. Sázející mohou . podávat stížnosti
týkající se výkladu některých paragrafů herního plánu sázkové kanceláři TOTO CZ
a.s.. Stížnosti musí být podány zásadně písemně. Sázková kancelář TOTO CZ, a.s. do
třiceti (30) kalendářních dnů stížnost prošetří a sázejícímu oznámí výsledek.
3. Jakékoliv výše uvedené stížnosti musí být podány ve lhůtě do třiceti (30)
kalendářních dnů od události na kterou se stížnost vztahuje.
4.. V případech, na které není v tomto herním plánu pamatováno, musí se sázející
podrobit rozhodnutí vedení sázkové kanceláře.
§ 2. Doplnění herního plánu
Budou-li zavedeny dostihové sázky jiného druhu, bude pro ně vydán doplněk herního
plánu, který bude schválen Ministerstvem financí.
§ 3. Vyšší moc
Bude-li zastaveno přijímání dostihových sázek vlivem mimořádných okolností (vyšší
moc, t. j. jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu
sázkové kanceláře TOTO CZ, a.s., např. výpadek elektrického proudu, povodeň,
zemětřesení, teroristický útok apod.) nevzniká tím sázejícím nárok na náhradu škody
ani jakékoliv jiné právo.
§ 3. Mlčenlivost, ochrana údajů
Sázková kancelář TOTO CZ a.s. je povinna zachovávat veškeré údaje o sázejících
v tajnosti – s výjimkou případů plnění ohlašovací povinnosti dle příslušných
zákonných ustanovení, vyšetřování orgány činných v trestním řízení a soudů a
případů, kdy sázející sázkovou kancelář zprostí mlčenlivosti.

Tento herní plán pro dostihové sázky nabývá platnosti dnem jeho schválení
Ministerstvem financí ČR .

V Pardubicích dne :
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PŘÍLOHA č. 1 – Herní plán v příkladech
ad část B, § 2b) sázky vítěz / místo
Sázejícím je uzavřena sázka na koně č. 10 vítěz – místo ve výší 200,- Kč.
Znamená to, že sázející vsadil tohoto koně za 100,- Kč na vítěze a za 100,- Kč
na umístění. Sázející tuto sázku uzavřel v době, kdy sázkovou kanceláří byl kůň
č. 10 nabízen ve výherním poměru 6:1 na vítěze a 3:1 na umístění. Pokud kůň č.
10 vyhraje, sázejícímu přináleží výhra v této výši: sázka vítěz 6x100 plus sázka
na umístění 3x100 = 900,- Kč. Pokud kůň č. 10 nevyhraje, ale umístí se na
druhém místě nebo v případě startu osmi a více koní v dostihu i na místě třetím
v souladu s ustanovením § 8, odst. 1 herního plánu (část A), přináleží
sázejícímu výhra ve výši 3x100 = 300,- Kč.
ad část B, § 2g) akumulované sázky
•
Sázejí uzavře následující akumulovanou sázku:
v 1. dostihu kůň č. 10
vítěz
ve výherním poměru 2,5:1
ve 3. dostihu kůň č. 4
1-3
ve výherním poměru 3:1
v 6. dostihu kůň č. 1
1-5
ve výherním poměru 1,6:1
v 6. dostihu kůň č. 4
1-5
ve výherním poměru 1,25:1
sázka je uzavřena ve výši 100,- Kč.
Pokud jsou splněny všechny sázkové podmínky, provádí se výpočet výhry takto:
2,5x3x1,6x1,25=15x100 Kč=1500 Kč
•
Není možno například uzavřít tuto akumulovanou sázku:
v 1. dostihu kůň č. 10
vítěz
ve výherním poměru 2,5:1
ve 3. dostihu kůň č. 4
1-3
ve výherním poměru 3:1
v 6. dostihu kůň č. 1
1-5
ve výherním poměru 1,6:1
v 6. dostihu kůň č. 1
1-3
ve výherním poměru 2,5:1
Takovouto sázku není možné uzavřít, protože poslední dvě sázkové příležitosti se
navzájem podmiňují.
•
Nestartující koně v akumulované sázce:
v 1. dostihu kůň č. 10
vítěz
ve výherním poměru 2,5:1
ve 3. dostihu kůň č. 4
1-3
ve výherním poměru 3:1
v 6. dostihu kůň č. 1
1-5
ve výherním poměru 1,6:1
v 6. dostihu kůň č. 4
1-5
ve výherním poměru 1,25:1
sázka je uzavřena ve výši 100,- Kč.
V takto uzavřené akumulované sázce nestartuje ve 3. dostihu kůň č.4. Ve
smyslu §5 (část B) je výpočet výhry proveden takto:
2,5x1x1,6x1,25=5x100=500,-Kč
ad část B, §4) výherní poměry - výpočet výše výhry
Kůň je nabízen na vítěze ve výherním poměru 2:1. Pokud tento kůň zvítězí,
sázející, který tohoto koně vsadil za 100,- Kč, má nárok na výhru 200,- Kč ( 2x
100 Kč). Obdobně při sázce 1-3. Výherní poměr je 1,6 sázkový vklad 1000,- Kč
má sázející nárok na výhru a obdrží 1600,- Kč ( 1,6x 1000 Kč).
ad část B, §9) (viz též část I., §9 současný doběh)
•
Sázející uzavřel sázku na vítěze č. 10 ve výherním poměru 4:1 za 200,- Kč.
Výrokem dostihové komise byl kůň č. 10 označen za vítěze současně s koněm č. 3.
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Výpočet výhry je následující: 4x200=800:2 (počet současně umístěných koní)=400,Kč. Vychází se z konstrukce, že jednu polovinu sázkového vkladu sázející prohrál.
•
Sázející uzavřel sázku na umístění 1-4 koně č. 6 ve výherním poměru 2:1 za
500,- Kč. DK byl vyhlášen tento výrok:
I.
7
II.
2
III.
1 a 6 současně
V.
3
Výpočet výhry je prováděn následovně: Vzhledem k tomu, že tipovaný kůň se umístil
současně na 3. místě, nedochází v tomto případě k uplatnění pravidla o současném
doběhu a výpočet je proveden standardním způsobem tj. 2x500=1000,- Kč.
•
Sázející uzavřel sázku na umístění 1-4 koně č. 6 ve výherním poměru 2:1 za
500,- Kč. DK byl vyhlášen tento výrok:
I.
7
II.
2
III.
5
IV.
1 a 6 současně
Vzhledem k tomu, že tipovaný kůň se umístil současně na 4. místě, dochází
k uplatnění § 9 a výpočet výhry je následující: 2x500=1000:2=500,- Kč.
•
Postup výpočtu výher při současném doběhu u akumulovaných a
dlouhodobých sázek. Například:
Sázejí uzavře následující akumulovanou sázku:
v 1. dostihu kůň č. 10
vítěz
ve výherním poměru 2,5:1
ve 3. dostihu kůň č. 4
1-3
ve výherním poměru 3:1
v 6. dostihu kůň č. 1
1-5
ve výherním poměru 1,6:1
v 6. dostihu kůň č. 4
1-5
ve výherním poměru 1,25:1
sázka je uzavřena ve výši 100,- Kč.
V prvním dostihu se sázejícím tipovaný kůň umístil současně na prvním místě
s koněm č. 3.
Výpočet výhry je proveden takto:
2,5x3x1,6x1,25=15x100=1500:2=750,- Kč.
ad část B, §7) krácení výherního poměru
Pokud sázejícími jsou uzavřeny sázky a teprve potom někteří z koní budou
škrtnuti ze startovní listiny, dochází u takto uzavřených sázek ke krácení
výherního poměru. Například:
•
Sázející uzavřel sázku na vítěze koně č. 10 ve výherním poměru 6:1 za 200,Kč. Kůň č. 4, který byl později škrtnut, měl počáteční výherní poměr na vítěze 4:1.
V dostihu kůň č. 10 zvítězil, ale výherní poměr 6:1 byl krácen ve smyslu tabulky
krácení o 25%. Vzhledem k tomu, že krácení výherního poměru se netýká
sázkového vkladu, výpočet je proveden takto: Výherní poměr 6 minus 1 = 5. Krácení
výherního poměru o 25% činí 1,25. Výsledný výherní poměr po krácení tedy je 51,25=3,75. Výsledná výhra potom činí sázkový vklad (200)+200x3,75=950,- Kč. Pro
krácení výherního poměru jakéhokoliv druhu sázky je rozhodující počáteční výherní
poměr škrtnutého koně na vítěze.
•
Stejný postup výpočtu výher platí i u akumulovaných sázek. Například:
Sázejí uzavře následující akumulovanou sázku:
v 1. dostihu kůň č. 10
vítěz
ve výherním poměru 2,5:1
ve 3. dostihu kůň č. 4
1-3
ve výherním poměru 3:1
v 6. dostihu kůň č. 1
1-5
ve výherním poměru 1,6:1
21

v 6. dostihu kůň č. 4
1-5
ve výherním poměru 1,25:1
sázka je uzavřena ve výši 100,- Kč.
V prvním dostihu byl po uzavření této sázky škrtnut ze startovní listiny kůň č. 3, který
měl počáteční výherní poměr na vítěze 4:1.
Tím nastává krácení výherního poměru koně vsazeného v 1.dostihu o 25% a výpočet
je proveden takto:
2,5-1(sázkový vklad)=1,5-025%=1,125+1(sázkový vklad)=2,125
2,125x3x1,6x1,25=12,75
Výsledná výhra činí 12,75x100=1275 Kč.
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