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HERNÍ PLÁN PRO DOSTIHOVÉ SÁZKY
TOTO CZ a.s.
I.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Výklad pojmů

Výrazy používané v tomto herním plánu začínající velkým písmenem mají následující význam:
1.1

Sázková kancelář – Provozovatel Kursové Sázky obchodní společnost TOTO CZ a.s., IČO 259
35 992, se sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, která přijímá sázky na Sázkové události
specifikované tímto herním plánem.

1.2

Kursová sázka – hazardní hra dle § 3 odst. 2 písm. b) Zákona o hazardních hrách. Podle tohoto
herního plánu se Kursovou sázkou rozumí pouze kursová sázka na koňské dostihy.

1.3
1.4

Sázka – Sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem
Kursové sázky.
Sázková příležitost – výsledek Sázkové události.

1.5

Sázková událost – koňský dostih konaný na k tomu určeném závodišti na území ČR.

1.6

Pobočka – místo, jehož adresa je oznámena Ministerstvu financí ČR, na kterém Sázková
kancelář přijímá sázky, které se obvykle nachází přímo v místě dostihu na závodišti. Otevírací
doba Pobočky obvykle začíná 30 minut před začátkem prvního dostihu a končí 30 minut po
konci posledního dostihu v rámci Dostihového dne. Sázková kancelář může stanovit otevírací
dobu v rámci Dostihového dne i jinak.

1.7

Kurs – výherní poměr, ve kterém bude v případě uhodnutí Sázkové příležitosti a splnění
dalších náležitostí uvedených v tomto herním plánu, vyplácena výhra. Kursy jsou dány
nabídkou Sázkové kanceláře a jsou proměnlivé. Pro sázku a pro určení výhry je vždy rozhodný Kurs platný v době uzavření sázky.

1.8

Tiket – potvrzení o uzavření sázky, které po zaplacení Vkladu vydá obsluha Pobočky.

1.9

Vklad – plnění, které opravňuje k účasti na Kursové sázce, které zahrnuje zejména Sázku nebo
Sázky a případně manipulační poplatek.

1.10

Sázející – osoba, která v souladu s tímto herním plánem uhradila Vklad a uzavřela sázku.

1.11

Dostihový den – časové období, ve kterém je pro veřejnost otevřeno dostihové závodiště, na
němž se koná určitý počet dostihů, na které lze sázet.

1.12

Nestartovavší kůň – kůň, kterého takto označila dostihová komise ve svém výroku k doběhu
daného dostihu na základě předem stanovených pravidel (dostihový řád), a to zejména
z důvodu, že kůň nebyl na místě (v boxu) v době startu nebo se mu v momentu startu vinou
technické závady box neotevřel.
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1.13

Náhradní kůň – kůň, který je v oficiální startovní listině vydané provozovatelem dostihu
uvedený pod čarou, a je tedy pouze připraven jako náhrada, kdyby jiný kůň nebyl ke startu
dostihu připraven.

1.14

Zákon o hazardních hrách – zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších
předpisů.

2

Úvodní ustanovení

2.1

Kursová sázka je provozována na základě povolení Ministerstva financí ČR. Sázky lze uzavírat
na Pobočkách. Sázková kancelář vypisuje kursovou nabídku pouze na koňské dostihy.

2.2

Sázková kancelář je oprávněna přijímat sázky na vypsané Sázkové příležitosti, a to ve
zveřejněných Kursech. Kursy jsou zveřejňované na informačních obrazovkách v prostoru
Pobočky a na internetové stránce www.betino.cz. Vypisování Sázkových příležitostí je zcela
v kompetenci Sázkové kanceláře, tzn., že Sázková kancelář je též oprávněna jakoukoli
Sázkovou příležitost týkající se Sázkových událostí nevypsat. Bude-li zastaveno přijímání
sázek např. vlivem mimořádných okolností, nelze se na základě této skutečnosti úspěšně
domáhat náhrady škody.

2.3

Sázky jsou uzavírány v českých korunách. Sázková kancelář stanoví pro jednotlivé Dostihové
dny nejnižší možnou výši jednotlivé Sázky. Maximální výherní limit čisté výhry u sólo sázky
činí 20 000 Kč a u akumulovaných sázek 10 000 Kč. Čistá výhra je výhra snížená o výši Sázky.
Sázková kancelář nepřijme sázku, u které by čistá výhra převyšovala výherní limit. Výherní
limit může být zvolen Sázkovou kanceláří v jiné výši pro určitý typ sázek nebo Sázkových
příležitostí, a to za stejných podmínek pro všechny Sázející. Sázková kancelář však nepřijme
sázku, u níž by celková výše nejvyšší možné výhry přesahovala limit stanovený § 4 odst.
1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.4

Všem Sázejícím i osobám, které budou mít v úmyslu uzavřít sázku, se zaručují rovné
podmínky a rovná možnost výhry ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) Zákona
o hazardních hrách.

3

Účast na sázkách

3.1

Sázková kancelář neumožní uzavírat sázky osobám mladším 18 let. Za účelem dodržení
tohoto pravidla může být osoba, jež hodlá uzavřít sázku, požádána obsluhou Pobočky
o předložení platného osobního dokladu – průkazu totožnosti, kterým může hodnověrně
prokázat dosažení předepsaného věku. Toto ustanovení platí i pro výplatu výher.

3.2

Sázková kancelář nemusí uzavřít sázku s osobou, která hrubě nebo opakovaně porušila
ustanovení tohoto herního plánu nebo se na Pobočce chová neslušně či je pod vlivem
návykových látek. Tuto osobu může Sázková kancelář z prostoru Pobočky vyloučit. Důvod
neuzavření sázky musí takové osobě sdělit a případně prokázat.

3.3

Osoba oprávněná přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u Sázkové kanceláře.

3.4

Osoba stanovující Kursy se nesmí účastnit sázek u Sázkové kanceláře ani u jiných
provozovatelů Kursových sázek, kteří mají povolení podle Zákona o hazardních hrách.
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3.5

Osoba, která se přímo podílí na Sázkové příležitosti, na kterou provozovatel přijímá sázky,
nebo osoba, která může ovlivnit výsledek této Sázkové příležitosti, nesmí sázet na tuto
Sázkovou příležitost.

3.6

Osoba, která se přímo podílí na Sázkové události, na kterou Sázková kancelář přijímá sázky, se
nesmí účastnit sázek týkajících se Sázkových událostí, jejichž je účastníkem nebo se na nich
jinak podílí, nebo kterých se účastní stáj, v níž zastává funkci.

4

Způsob uzavření sázek

4.1

Sázky jsou uzavírány na přepážkách Poboček. Sázející sdělí obsluze Pobočky minimálně
jednu Sázkovou příležitost, výši Sázky a další parametry sázky, kterou má v úmyslu uzavřít,
a uhradí Vklad v hotovosti, načež je mu vydán Tiket.

4.2

Je v zájmu Sázejícího, aby si Tiket uschoval a opatroval ho.

4.3

Tiket obsahuje následující náležitosti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

označení závodiště,
název a číslo Sázkové příležitosti,
výše Sázky, případně manipulačního poplatku,
označení druhu sázky,
výše Kursů Sázkových příležitostí a výše Kursu, ve kterém může být vyplacena výhra,
výše možné výhry,
číslo Tiketu v číselné formě doplněné čárovým kódem.

4.4

Sázející nesmí na Tiketu provádět jakékoliv změny (přepisování, škrty, odstranění označení
a nahrazení jiným apod.). Změny, které sázející provedl na Tiketu, činí tento Tiket neplatným.
Pokud sázející uplatní takto upraveným Tiketem nárok na výhru, vystaví se nebezpečí
trestního postihu.

4.5

Ztráta Tiketu nebo jeho takové poškození, které znemožňuje bezpečně zjistit veškeré
podstatné náležitosti na něm vyznačené, znamená ztrátu nároku na výhru.

4.6

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.

4.7

Sázková kancelář může k výši Sázky připočíst manipulační poplatek v maximální výši 10 % ze
Sázky. Manipulační poplatek může být účtován i pro určitý typ sázek nebo Sázkových
příležitostí, a to za předem zveřejněných a pro všechny Sázející stejných podmínek.

5

Sázkové příležitosti

Sázková kancelář bude vypisovat zejména následující druhy Sázkových příležitostí:
5.1

Vítěz – nárok na výhru vzniká, pokud se Sázejícím tipovaný kůň umístil jako první.

5.2

Umístění 1 – 2 – nárok na výhru vzniká, pokud se Sázejícím tipovaný kůň umístil na prvém
nebo druhém místě.
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5.3

Umístění 1 – 3 – nárok na výhru vzniká, pokud se Sázejícím tipovaný kůň umístil na prvém,
druhém nebo třetím místě.

5.4

Umístění 1 – 4 – nárok na výhru vzniká, pokud se Sázejícím tipovaný kůň umístil na prvém,
druhém, třetím nebo čtvrtém místě.

5.5

Umístění 1 – 5 – nárok na výhru vzniká, pokud se Sázejícím tipovaný kůň umístil na prvém,
druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém místě.

6

Pravidla pro sázky

6.1

Sólo sázka je sázka na jednu Sázkovou příležitost.

6.2

Akumulovaná sázka je sázka na dvě a více Sázkových příležitostí, která je zaznamenána na
jednom Tiketu.

6.3

Kursy Sázkových příležitostí se v rámci akumulované sázky vynásobí a tímto celkovým
Kursem je poté vynásobena Sázka v případě uhodnutí Sázkových příležitostí. Sázející vyhrává,
pokud uhodne všechny Sázkové příležitosti uvedené na Tiketu. Výjimky stanovuje tento
herní plán.

6.4

Do jedné akumulované sázky nelze zařadit takové Sázkové příležitosti, které jsou vzájemně
podpůrné. Jedná se o takové Sázkové příležitosti, kdy výsledek jedné Sázkové příležitosti
podmiňuje nebo má vliv na pravděpodobnost výsledku jiné Sázkové příležitosti, nebo se
jedná o totožnou Sázkovou příležitost (např. Sázkové příležitosti na totožného koně
v totožném dostihu jako vítěze dostihu a současně jeho umístění do třetího místa).

6.5

Pokud by se stalo, že by sázka s podpůrnými sázkovými příležitostmi byla přijata, bude se
v případě vyhodnocení z podpůrných Sázkových příležitostí počítat jen první v pořadí na
Tiketu a ostatní Sázkové příležitosti budou vyhodnoceny Kursem 1.

6.6

Při způsobu uzavření sázek s názvem Vítěz/místo Sázející za polovinu svého Vkladu tipuje
téhož koně na vítěze a za druhou polovinu Vkladu na místo (umístění). Uzavírá tak dvě sázky
na jednom Tiketu. Při účasti čtyř až sedmi koní v dostihu je pro účely sázky uzavřené tímto
způsobem 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.

7

Vyhodnocení sázek

7.1

Za výsledky Sázkových příležitostí jsou považovány výsledky na základě výroku cílového
rozhodčího, jež posléze schvaluje dostihová komise. Tyto výsledky jsou zveřejněny vždy v
daný Dostihový den.

7.2

Výsledky mohou být napadeny a následně přezkoumány příslušnými orgány (pořádková
komise, dostihový soud). Rozhodnutí těchto orgánů, která jsou vydána následně po skončení
daného Dostihového dne, nemají na vyhodnocení a platnost uzavřených sázek vliv.

7.3

Výsledky se oznamují v prostorách Pobočky Sázejícím prostřednictvím informačních
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obrazovek a jsou též zveřejněny na internetové stránce www.betino.cz. Dále jsou k dispozici
k nahlédnutí v oficiálním oznámení Sázkové kanceláře během doby určené k výplatě výher
nevyzvednutých při Dostihovém dnu.
7.4

Pokud např. z důvodu technické či lidské chyby dojde k nesprávnému zadání výsledků do
systému Sázkové kanceláře a tím i k nesprávnému vyhodnocení sázek, bude okamžitě po
zjištění tohoto stavu výplata výher za daný dostih zastavena a do systému budou vloženy
správné výsledky. Systém provede opravu vyhodnocení sázek na daný dostih a poté bude
výplata výher obnovena. V případě, že byla sázejícímu vyplacena výhra v nesprávné výši,
může svůj nárok prokázat na základě potvrzení o vyplacení výhry uvedeného v článku 8.2
nebo jiným hodnověrným způsobem prokázat právní důvod pro uplatnění reklamace, resp.
nárok na výplatu správné výše výhry.

7.5

Při současném doběhu dvou nebo více koní jsou pro účely vyhodnocení sázek všichni takto
doběhnuvší koně umístěni na stejném místě s tím, že jedno nebo více míst v dalším pořadí
zůstává neobsazeno. Pokud tedy první do cíle doběhnou současně dva koně, jsou oba na
prvním místě a následující kůň je umístěn jako třetí. Doběhnou-li současně první do cíle tři
koně, jsou všichni umístěni jako první a následující kůň za nimi je umístěn jako čtvrtý. Stejná
zásada platí i při současném doběhu dvou nebo více koní na dalších místech. Přijatý Kurs
Sázkových příležitostí se v případě současného doběhu v rámci vyhodnocení sázek dělí
počtem shodně umístěných koní.

7.6

Pro vyhodnocení sázek není podstatná skutečnost, že se dostihu účastní více koní téže stáje
nebo téhož majitele.

7.7

Pro vyhodnocení sázek se neberou v potaz změny v osobách jezdců, v nesených
hmotnostech, které mají jednotliví startující koně nést, v technických pomůckách pro koně
(např. stínidla, beránky, podvázaný jazyk), v pořadí jednotlivých dostihů nebo změně délky
dostihu a metrážním zatížení proponovaných pro určitý Dostihový den.

7.8

Pokud se kůň dostihu zúčastní (odstartuje), ale nedokončí ho, všechny sázky na jeho umístění
či vítězství se považují za prohrané.

7.9

Pokud dostih nedokončí ani jeden kůň, všechny sázky na tento dostih se považují za prohrané.

7.10

Pokud se dostihu nezúčastní Nestartovavší kůň, dochází pro účely výpočtu výher
u doběhnuvších koní ke krácení Kursů. V tomto případě se krátí každý Kurs v závislosti na výši
počátečního Kursu na vítězství Nestartovavšího koně. V případě, že budou v dostihu dva
nebo více Nestartovavších koní, krácení se řídí podle koně, který měl nejmenší počáteční
Kurs. Pokud v dostihu klesne počet startujících pod osm koní, dochází ke krácení Kursů také
dle dalšího Nestartovavšího koně, který měl nejnižší počáteční Kurs. Počátečním Kursem se
rozumí první Kurs vypsaný na začátku Dostihového dne. Krácení se provádí dle následující
tabulky:
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TABULKA:
Počáteční Kurs na Nestartovavšího koně

Krácení Kursůostatních koní o:

1,01 až 1,50

60%

1,51 až 1,80

50%

1,81 až 2,50

40%

2,51 až 4,00

25%

4,01 až 5,50

20%

5,51 až 7,00

15%

7,01 až 11,00

10%

11,01 a vyšší

nekrátí seí

7.11

Ustanovení o krácení Kursů se nevztahuje na sázky na Náhradní koně, kteří nebyli dostihovou
komisí označeni jako startující, tedy nebyli povoláni ke startu dostihu.

7.12

Ustanovení o krácení Kursů se nevztahuje na uzavřené sázky, které byly uzavřeny v Kursech,
při jejichž stanovení již bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že některý kůň (resp. koně), původně
oznámený pro start v daném dostihu, se tohoto dostihu nezúčastní, tedy po vyřazení
Nestartovavších koní z nabídky Sázkových příležitostí.

8

Výplata výher

8.1

Výplata výher je na Pobočce zahájena po oznámení výsledků a vyhodnocení sázek. Výplata
výher na Pobočce v rámci Dostihového dne končí nejdříve 30 minut po oznámení výsledků
posledního dostihu v daný Dostihový den.

8.2

Nárok na výhru musí být uplatněn předložením výherního Tiketu po oznámení výsledků na
Pobočce u kterékoliv pokladní přepážky. Výhru vyplácí obsluha Pobočky, a to pouze
v hotovosti. Na žádost sázejícího mu bude vystaveno potvrzení o vyplacení výhry. Výhra je
vyplacena bezprostředně po předložení Tiketu, v případě vyšších výher či nedostatku
peněžních prostředků na přepážce s určitým časovým prodlením dle vzájemné domluvy.
Tiket je do okamžiku vyplacení výhry sázejícímu ponechán. V případě žádosti sázejícího
o potvrzení o uplatnění nároku na výhru mu bude toto potvrzení vystaveno (s ohledem na
§ 10 odst. 5 a odst. 6 Zákona o hazardních hrách).

8.3

Výhra může být též uplatněna v jiný Dostihový den, nebo v sídle Sázkové kanceláře na adrese
Pražská 607, 530 02 Pardubice, a to po předchozí domluvě. V případě žádosti sázejícího
o potvrzení o uplatnění nároku na výhru mu bude toto potvrzení vystaveno (s ohledem na
§ 10 odst. 5 a odst. 6 Zákona o hazardních hrách). Kontakt na Sázkovou kancelář lze nalézt na
internetové stránce www.betino.cz.

8.4

Lhůta pro uplatnění práva na výhru činí 1 rok od vyhodnocení poslední Sázkové příležitosti na
Tiketu. Poté právo zaniká.

8.5

Výše výhry je přímo úměrná Kursu, ve kterém byla sázka přijata, a výši Sázky. Výjimky
stanovuje tento herní plán. Částka výhry k výplatě se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
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9

Neplatnost sázek

9.1

Sázka bude prohlášena za neplatnou a Vklad se bude vracet v následujících případech:

1)

Při uzavření sázky na koně, který se z jakéhokoli důvodu dostihu nezúčastní. Toto se týká
i sázek na Náhradního koně, který nebyl dostihovou komisí označen jako startující, tedy
nebyl povolán ke startu dostihu a sázek na Nestartovavšího koně.

2)

Při uzavření sázky na dostih, který byl rozhodnutím dostihové komise zrušen nebo anulován
nebo se z jiného důvodu neuskuteční.

3)

Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k uzavření sázky po startu daného dostihu, na který je tato
sázka uzavřena.

4)

Při uzavření sázky, kdy bude v dostihu startovat stejný nebo menší počet koní, než je číslo
nejvyššího možného pořadí, na základě kterého by byla sázka výherní (např. sázka na
umístění na 1. – 4. místě při startu pouze čtyř koní).

5)

Při sázce na umístění uzavřené způsobem Vítěz/místo se dostihu účastní méně než čtyři koně
(tato skutečnost však nezneplatňuje sázku na vítěze).

6)

Pokud půjde o sázku uzavřenou v rozporu s tímto herním plánem.

9.2

Výše uvedené platí pro sólo sázky. V případě akumulovaných sázek je sázka prohlášena za
neplatnou pouze v případě, pokud některá z výše uvedených skutečností nastane u všech
Sázkových příležitostí na Tiketu. Pokud tato skutečnost nastane pouze u některé ze
Sázkových příležitostí na Tiketu, pak se tato Sázková příležitost vyhodnocuje s Kursem 1.

9.3

Pro způsob výplaty vráceného Vkladu platí analogicky část herního plánu upravující výplatu
výhry.

10

Stížnosti, reklamace a případné spory

10.1

Sázející jsou oprávněni podávat odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti vždy nejpozději do
šesti (6) měsíců od vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem reklamace či stížnosti,
přičemž každá řádná reklamace musí být Sázkové kanceláři doručena nejpozději poslední
den lhůty pro její podání dle tohoto článku – tímto článkem není dotčeno ustanovení § 10
odst. 6 Zákona o hazardních hrách.

10.2

Reklamace musí vždy obsahovat úplné jméno a příjmení, přesnou adresu Sázejícího, číslo
reklamovaného Tiketu a uvedení přesného popisu reklamovaných skutečností a okolností, za
kterých k nim došlo. Sázková kancelář odůvodněnou reklamaci či stížnost prošetří a do třiceti
(30) dnů oznámí Sázejícímu výsledek.

10.3

Odůvodněné reklamace a/nebo stížnosti je Sázející povinen sepsat v Sázkové kanceláři
s vedoucím sázkového provozu, který je po dobu otevírací doby přítomen na Pobočce nebo
písemně doručit poštou na adresu TOTO CZ a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice. K reklamacím
podaným jiným způsobem, než způsobem stanoveným v tomto článku, se nepřihlíží, o čemž
bude Sázející, pokud to bude možné, vyrozuměn. O uplatnění reklamace bude Sázejícímu
vydáno nebo zasláno potvrzení.
-9-

10.4

Reklamace výher ze sázek lze uplatnit výhradně předložením Tiketu. Není-li reklamace
vyřízena na Pobočce ihned, nebo Sázející se způsobem vyřízení reklamace nesouhlasí, musí
být k písemné (sepsané) reklamaci přiložena kopie Tiketu.

10.5

Pro vyhodnocování reklamací a/nebo stížností jsou určující údaje uložené v systému Sázkové
kanceláře.

10.6

V případě, že Sázející nesouhlasí s vyřízením reklamace, má v souladu s platnou legislativou
v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů), rovněž právo na mimosoudní řešení sporu. Mimosoudní řešení
sporu se zahajuje na návrh Sázejícího podaného u České obchodní inspekce – podrobnější
informace jsou uvedeny na internetové stránce www.coi.cz.

10.7

Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.

10.8

V případech, na které není v tomto herním plánu pamatováno nebo v případech sporů
způsobených rozdílným výkladem tohoto herního plánu, se musí Sázející podrobit
rozhodnutí Sázkové kanceláře a takové rozhodnutí je pro Sázejícího závazné. Pokud se spor
mezi Sázejícím a Sázkovou kanceláří nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou pro řešení sporů
příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR a rozhodným právem je právo ČR.

10.9

Neznalost ustanovení tohoto herního plánu nebo jejich jiný výklad nečiní sázku neplatnou
a při rozhodování případných sporů ze sázek nemůže být přihlíženo k okolnosti, že Sázející
neznal ustanovení herního plánu nebo že si je jinak vykládal.

11

Přechodná a závěrečná ustanovení

11.1

Ustanovení tohoto herního plánu mají přednost před dalšími dokumenty vydanými
Sázkovou kanceláří, které souvisí s účastí na Kursové sázce.

11.2

Sázková kancelář je povinna zachovávat mlčenlivost o Sázejících a jejich účasti na Kursové
sázce. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy Sázející zprostí
Sázkovou kancelář povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze Sázkovou kancelář
zprostit dříve, než je známo, zda Sázející získal výhru v souladu s tímto herním plánem.
Sázková kancelář se povinnosti mlčenlivosti nemůže dovolávat vůči správním orgánům
vykonávajícím působnost podle Zákona o hazardních hrách, soudům pro účely soudního
řízení, orgánům činným v trestním řízení nebo Probační a mediační službě pro účely výkonu
její činnosti.

11.3

Sázková kancelář je povinna dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů.

11.4

Veškeré sázky uzavřené před nabytím účinnosti tohoto Herního plánu se řídí herním plánem
účinným v okamžiku rozhodné skutečnosti.

11.5

Tento herní plán nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Ministerstvem financí ČR.
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