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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

TRANS WORLD HOTELS & ENTERTAINMENT, a.s., je akciová společnost se sídlem na adrese Česká 
Kubice 64, 345 32 Česká Kubice, Česká republika, IČO:  643 58 267, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492 (dále jen „Provozovatel“), která provozuje 
Hazardní hru Technická hra ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) Zákona o Hazardních hrách, ve 
svých Kasinech pod ochrannou známkou PALASINO.  

Osoba žádající o registraci je povinna se seznámit s ustanoveními tohoto herního plánu, a to ještě před 
dokončením procesu registrace dle tohoto herního plánu. Neznalost tohoto herního plánu nebo 
subjektivní výklad jeho ustanovení ze strany Účastník hazardní hry nečiní Sázku neplatnou. V případě 
jakýchkoliv sporů vyplývajících z účasti na Hazardní hře nebude k neznalosti Herního plánu jakkoli 
přihlíženo.  Tento Herní plán, stejně jako veškeré změny tohoto Herního plánu schválené Ministerstvem 
financí České republiky budou Provozovatelem zveřejněny a budou k dispozici v tištěné verzi v recepci 
Kasin Provozovatele a na internetových stránkách Provozovatele www.palasino.cz 

Tento Herní plán je tvořen dvěma částmi, a to společnou částí, která upravuje podmínky, jež jsou 
společné pro Technické hry v Kasinu podle § 3 odst. 2 písm. e) ZHH, a zvláštní částí, která obsahuje 
pravidla jednotlivých Technických her. Není-li ve zvláštní části uvedeno jinak, použijí se ustanovení 
společné části.  

Tento dokument představuje Herní plán Technických her provozovaných v Kasinech Provozovatele jako 
Technická hra ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) ZHH.  

Tento Herní plán byl schválen Ministerstvem financí České republiky v rámci správního řízení o vydání 
základního povolení. Provozovatel si vyhrazuje právo provést na základě schválení Ministerstva financí 
České republiky změny tohoto Herního plánu.  

Provozovatel upozorňuje, že účast na Hazardních hrách může být škodlivá. Účastník hazardní hry by se 
měl účastnit Hazardních her zodpovědně. 

 

 
SPOLEČNÁ ČÁST 

1. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD 
Výrazy použité v textu tohoto herního plánu (včetně úvodních ustanovení v článku 1. tohoto herního 
plánu) mají následující význam, není-li výslovně uvedeno jinak: 

AML zákon zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném 
znění; 

CMS  Casino Management System – softwarový systém Provozovatele, 
který slouží k evidenci Uživatelských kont Účastníků hazardní 
hry, veškerých transakcí a nastavení a kontrole dodržování 
sebeomezujících opatření; 

Čistá prohra částka za období jednoho dne nebo jednoho kalendářního 
měsíce v rámci Technické hry představující rozdíl mezi těmito 
částkami: 
1. úhrn sázek sázejícího, 
2. úhrn výher sázejícího. 

Čtečka zařízení, které je nainstalované na každém KZ a slouží pro čtení 
přístupové karty a k přístupu do Uživatelského konta 
prostřednictvím NTD; 

http://www.palasino.cz/
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Dočasné uživatelské konto Uživatelské konto, které Provozovatel dočasně vytvořil fyzické 
osobě, která není státním občanem České republiky a u níž nelze 
ověřit totožnost a věk dálkovým způsobem u příslušného orgánu 
veřejné správy. Dočasné uživatelské konto může být aktivní 
nejdéle 90 dní; 

Hazardní hry Hazardní hry provozované Provozovatelem dle platných právních 
předpisů na základě jednotlivých základních povolení vydaných 
Ministerstvem financí České republiky; 

Herní plán tento Herní plán pro provozování Hazardní hry Technická hra; 
Hra Technické hry ukončený herní proces v rámci jedné Technické hry, který je 

zahájen stisknutím příslušné funkcionality a ukončen zobrazením 
informace o výhře, resp. prohře, při kterém se po jednom 
spuštění vytváří náhodný proces výsledku hry a nejpozději před 
ukončením této hry se odečte z vkladu Sázka na jednu hru. Hra 
se může skládat z více herních fází, z nichž každá je náhodným 
procesem; 

Identifikační údaje  jméno, případně jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, 
bydliště, adresa místa trvalého nebo jiného obdobného pobytu, 
státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li 
rodné číslo přiděleno, místo narození; dále pro účely AML zákona 
číslo předloženého identifikačního dokladu, úřad, který doklad 
vydal, platnost dokladu, a pohlaví; 

Bonusová hra Jackpot doplňková bonusová hra ke všem Technickým hrám na předem 
označených Koncových zařízeních. Bonusovou hru Jackpot nelze 
hrát samostatně bez předchozí účasti na Hře Technické hry. 
Bonusová hra Jackpot je součástí Hry Technické hry ve smyslu § 
50 Zákona o hazardních hrách. Každé Koncové zařízení, jehož 
prostřednictvím je možné účastnit se Bonusové hry Jackpot, se 
této hry účastní automaticky, a to během každé Hry Technické 
hry. 

Kasino samostatný, stavebně oddělený prostor, ve kterém je 
provozována živá hra jako hlavní činnost. Společně s živou hrou 
bude provozována Technická hra.  

Kontaktní údaje korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování 
elektronické pošty, identifikátor datové schránky; 

KZ, nebo Koncové zařízení Technické zařízení, obsahující jednu nebo více herních pozic, 
které je funkčně nedělitelné a programově řízené mechanické, 
elektromechanické, elektronické nebo jiné podobné Technické 
zařízení obsluhované přímo sázejícím. Za Technické zařízení se 
považuje též zařízení, které tvoří spolu se serverem funkčně 
nedělitelný celek s předem určeným počtem koncových zařízení 
přímo obsluhovanými sázejícími, kdy při odpojení serveru není 
koncové zařízení funkční a nelze jej samostatně použít; 

NTD, nebo Neon Touch Display zařízení, které je součástí CMS a je nainstalováno na každém KZ 
pro Technickou hru. Zařízení obsahuje dotykový displej, 
prostřednictvím kterého Účastník hazardní hry spravuje svoje 
Uživatelské konto;   

Obsluha zaměstnanec Provozovatele, který provádí údržbu, obsluhu a 
servis KZ a dbá na dodržování pravidel herního plánu; 

Osoba žádající o registraci fyzická osoba, která žádá o registraci, avšak tato registrace 
dosud nebyla provedena; 

Politicky exponovaná osoba fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s 
celostátním nebo regionálním významem nebo osoba takové 
osobě blízká; pro úplnou definici viz § 4 odst. 5 AML zákona; 

Poměr bodového ohodnocení poměr mezi bodovým ohodnocením konkrétní Výherní 
kombinace a Sázkou, vztažený (v závislosti na konkrétní 
Technické hře) buď k Sázce na jednu herní linii, nebo k Sázce na 
celou Hru. Např. při poměru bodového ohodnocení 5:1 a Sázce 



PALASINO TM  Strana 6 z 23 
 

1 na jednu herní linii je daná Výherní kombinace na jedné herní 
linii ohodnocena 5 body; 

Přístupová karta plastová karta, obsahující čip, umožňující Účastníkovi hazardní 
hry přístup do jeho Uživatelského konta a k Hazardní hře; 

Registrace proces zahájený na žádost Osoby žádající o registraci, jehož 
zamýšleným výsledkem je založení Uživatelského konta, 
případně Dočasného Uživatelského konta; 

Registrační formulář formulář, který je Osobou žádající o registraci předkládán a 
vyplňován při vstupu do Kasina. S pomocí Registračního 
formuláře je prováděna identifikace a kontrola Osoby žádající o 
registraci podle AML zákona a zároveň Registrace Osoby žádající 
o registraci podle ZHH; 

Rejstřík fyzických osob 
vyloučených z účasti na 
hazardních hrách, nebo jen RVO  

neveřejný informační systém veřejné správy, který slouží k 
zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním 
hrám. Správcem rejstříku je Ministerstvo financí; 

Platební karta platební karta, jejíž držitelem je Účastník hazardní hry, a ze 
které mu bude umožněno na jeho Uživatelské konto převádět 
peněžní prostředky; 

Registrovaný platební účet platební účet, jehož majitelem je Účastník hazardní hry a z 
něhož mu bude umožněno na jeho Uživatelské konto převádět 
peněžní prostředky, a na který mu bude umožněno přijímat 
peněžní prostředky z Uživatelského konta; 

RNG Generátor náhodných čísel (angl. Random number generator), 
který vytváří náhodný proces, na jehož základě je vytvářen 
výsledek hry; 

Sázející Účastník hazardní hry, který zaplatil Sázku; 
Sázka sázejícím dobrovolně učiněné nevratné plnění, které bude 

porovnáno s Tabulkou hodnocení, a které je odečteno z displeje 
„Kredit“ nejpozději před ukončením hry; 

Sebeomezující opatření, nebo 
SRM 

opatření pro zodpovědné hraní, na základě kterého má Účastník 
hazardní hry povinnost si jednotlivě nastavit nebo jednotlivě 
odmítnout před dokončením registrace a které má následně 
možnost změnit; 

Tabulka hodnocení dynamický seznam výherních kombinací symbolů a jejich 
ohodnocení vzhledem k uzavřené Sázce. Tabulka hodnocení je 
vždy součástí každé Technické hry; 

Technická hra Hazardní hra dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) ZHH, ve které 
se za jednu hru Technické hry považuje ukončený proces, při 
kterém se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku 
Technické hry. Sázející se Technické hry účastní tím, že zaplatí 
Sázku; 

Účastník hazardní hry fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, která se k účasti na 
Technické hře registrovala a které bylo zřízeno Uživatelské konto 
nebo Dočasné Uživatelské konto (ve zvláštní části dále jen 
„Hráč“); 

Uzavření Sázky okamžik, kdy je Technická hra uložena v CMS Provozovatele. Po 
tomto okamžiku již nelze účast na Technické hře zrušit či 
odvolat; 

Uživatelské konto Uživatelské konto zřízené u Provozovatele podle ZHH, jehož 
prostřednictvím probíhá účast na Hazardní hře a na němž jsou 
evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, Sázky a Výhry, 
oddělené od peněžních prostředků ostatních Účastníků Hazardní 
hry a Provozovatele. Dle podmínek ZHH může být Uživatelské 
konto trvalé nebo dočasné; pokud z povahy věci nevyplývá něco 
jiného, rozumí se Uživatelským kontem i Dočasné Uživatelské 
konto; 

Věrnostní program program, v jehož rámci přiděluje Provozovatel Účastníkům 
Hazardní hry za stejných podmínek výhody za činnost spojenou 
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s provozováním Hazardních her, zejména za účast na Hazardní 
hře nebo za opakovaný vstup do Kasina; 

Vklad jakékoliv plnění opravňující k účasti na Hazardní hře, které 
představuje zejména jedna nebo více Sázek nebo další plnění 
stanovená Provozovatelem, která kromě Sázky opravňují 
Účastníka Hazardní hry k účasti na Hazardní hře; 

VOP všeobecné obchodní podmínky – podmínky stanovené 
Provozovatelem a definující obchodní vztah mezi Provozovatelem 
a Účastníkem Hazardní hry. Ustanovení Herního plánu mají 
přednost před ustanoveními VOP; 

Výherní kombinace takové kombinace symbolů zobrazených na obrazovce KZ po 
ukončení herní fáze, které jsou uvedeny v Tabulce ohodnocení; 

Výhra výsledek celé jedné hry Technické hry, v případě Výhry 
vyjádřený v herní měně a“. Vznikne porovnáním Sázky do jedné 
hry a tabulky hodnocení jednotlivých výherních kombinací ve 
všech herních fázích; 

Výsledek hry výsledek náhodného procesu, který nemůže být ovlivněn ze 
strany Účastníka hazardní hry, Provozovatele ani jakékoliv třetí 
osoby, a který je v plném rozsahu vytvořen na základě RNG. 
Skládá-li se hra z více herních fází, je výsledek hry tvořen 
výsledky jednotlivých herních fází; 

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

Definice uvedené v článku 1.1 tohoto Herního plánu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla 
definovaných pojmů. 

Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Herního plánu a nebudou sloužit pro jeho 
výklad. 

Odkazy na články objevující se v textu tohoto Herního plánu jsou odkazy na články tohoto Herního 
plánu, není-li výslovně uvedeno něco jiného. 

2. TECHNICKÁ HRA 
Provozovatel zásadně provozuje Technickou hru způsobem, který zaručuje všem Účastníkům Hazardní 
hry rovné podmínky a rovnou možnost Výhry ve smyslu § 7 ZHH.  

Každé Koncové zařízení kompletně řídí, eviduje, zabezpečuje a Účastníkovi hazardní hry nabízí široké 
spektrum Technických her. Herní průběh každé Technické hry nabízené Koncovým zařízením Účastníkovi 
hazardní hry je řízen RNG.   

Každé Koncové zařízení je připojeno na CMS Provozovatele, který zabezpečuje registraci každého 
Účastníka hazardní hry k Technické hře, uchovává osobní data všech Účastníků hazardní hry, zřizuje a 
spravuje Uživatelská konta všech Účastníků hazardní hry, eviduje všechny herní a peněžní transakce 
spojené s provozem Technické hry, zřizuje a spravuje všechny přístupové prostředky k Uživatelským 
kontům jednotlivých Účastníků hazardní hry a zřizuje, spravuje a kontroluje nastavená sebeomezující 
opatření jednotlivých Účastníků hazardní hry. CMS Provozovatele zároveň zprostředkovává poskytování 
výkaznictví  

Technická hra je provozována pouze v Kasinu Provozovatele. 

A. PROVOZOVANÉ TECHNICKÉ HRY 
Podrobná pravidla jednotlivých typů provozovaných Koncových zařízení, resp. Technických her, jejich 
prostřednictvím provozovaných, jsou součástí Zvláštní části tohoto Herního plánu. 
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3. IDENTIFIKACE A REGISTRACE ÚČASTNÍKA HAZARDNÍ HRY 
A. ÚČAST NA HŘE 

Provozovatel kasina je povinen provádět identifikaci návštěvníka při jeho vstupu do kasina. Provozovatel 
vede denní evidenci všech návštěvníků. Za účelem vedení evidence je návštěvník povinen prokázat svoji 
totožnost; způsob provádění identifikace a uchovávání identifikačních údajů se řídí AML.  

Účastnit se hry na Technické hře a vstupovat do herního prostoru je umožněno pouze Osobě, která se 
u Provozovatele řádně identifikovala a registrovala a u níž účasti na Technické hře nebrání jiné důvody 
stanovené právními předpisy nebo tímto Herním plánem. 

Provozovatel je oprávněn odmítnout Registraci Osoby žádající o registraci, a to pouze v případě: 

• projevů násilného či vulgárního chování vůči ostatním Účastníkům hazardní hry či Osobám žádajícím 
o registraci či zaměstnancům Provozovatele; 

• nevhodného chování či projevů, které obtěžují ostatní Účastníky hazardní hry či Osoby žádající o 
registraci (např. opilost, odhalování se, znečištěný oděv, žádosti o poskytnutí peněžních 
prostředků); 

• kdy je Provozovateli z jeho činnosti prokazatelně známo, že se Osoba žádající o registraci již dříve 
dopustila podvodného jednání v souvislosti s Hazardními hrami. 

Vstoupit do herního prostoru a hrát v rámci nabídky, na kterou se vztahuje základní povolení, mohou 
pouze osoby, které nejsou žádným způsobem omezeny ve své svéprávnosti k účasti na Technické hře, 
starší 18 (osmnácti) let, které zároveň nejsou vyloučeny z účasti na Hazardní hře dle ZHH. 

Osoba, která pro Provozovatele vykonává činnost nebo úkol související s provozováním Hazardní hry, 
se nesmí účastnit Hazardní hry ve všech Kasinech tohoto Provozovatele.  

Osoba žádající o registraci je pro účely registrace povinna: 

• poskytnout Provozovateli své Identifikační a Kontaktní údaje a uvést 
veškeré požadované údaje do Registračního formuláře. Shromažďování 
Kontaktních údajů je možné pouze se souhlasem Osoby žádající o 
Registraci; odmítnutí poskytnutí Identifikačních údajů a Kontaktních údajů 
brání možnosti Registrace a účasti Osoby žádající o Registraci na Hazardní 
hře; 

• jednotlivě si nastavit nebo jednotlivě odmítnout sebeomezující opatření 
v souladu s § 15 odst. 2 ZHH; 

• seznámit se s Herním plánem a VOP. 

Každý Účastník hazardní hry Hazardní hry může mít u Provozovatele registrováno pouze jedno 
Uživatelské konto. 

Registrace Osoby žádající o založení Uživatelského konta u Provozovatele je provedena dle Herního 
plánu v souladu se ZHH, a to zásadně za fyzické přítomnosti Osoby žádající o registraci v souladu 
s pravidly AML na recepci v Kasinu Provozovatele. Tuto Registraci provádí Provozovatel. Recepce Kasina 
je vždy umístěna na vstupu do Kasina Provozovatele.  

Registrace zahrnuje zejména zjištění a ověření totožnosti a věku Osoby žádající o registraci, kontrolu, 
zda není Osoba žádající o registraci zapsána v RVO, přidělení přístupových údajů nebo jiných 
přístupových prostředků a aktivaci Uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, 
zejména vložení peněžních prostředků, Sázky a Výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních 
Účastníků Hazardní hry a Provozovatele.  

Provozovatel neodpovídá za pravost, platnost a věcnou správnost dokumentů, které Osoba žádající o 
registraci, resp. Účastník hazardní hry Provozovateli předloží. V případě pochybností o pravosti, platnosti 
či věcné správnosti dodaných dokumentů, je Provozovatel povinen takový dokument odmítnout, resp. 
požadovat dodání dalších dokumentů. 
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Poté, co Osoba žádající o registraci dokončí Registraci a bude jí zřízeno Uživatelské konto, je oprávněna 
se rovněž účastnit dalších Hazardních her provozovaných Provozovatelem dle ZHH, a to za předpokladu, 
že splnila rovněž všechny podmínky vyžadované pro účast na takové další Hazardní hře. Závazná 
pravidla dalších Hazardních her jsou stanovena v příslušném herním plánu konkrétní Hazardní hry. 

B. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 
Registrační formulář je k dispozici v recepci Kasina Provozovatele.  

Správnost a pravdivost všech údajů v registračním formuláři je Osoba žádající o registraci povinna stvrdit 
svým podpisem v Registračním formuláři. 

O jakékoli změně údajů uvedených v Registračním formuláři je Účastník hazardní hry povinen 
Provozovatele neprodleně informovat.  

Zároveň v rámci registračního formuláře může Účastník Hazardní hry udělit souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu telefonní číslo a e-mail Provozovatelem, pro účely zasílání informací a 
obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a je oprávněn jej 
kdykoli bezplatně odvolat. Souhlas je udělován na dobu neurčitou a není podmínkou, která by sama o 
sobě znemožňovala Registraci. 

C. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Při Registraci Provozovatel ověří totožnost a věk Osoby žádající o registraci za fyzické přítomnosti Osoby 
žádající o registraci a na základě jí předloženého průkazu totožnosti.  

Osoba žádající o registraci poskytne Provozovateli Identifikační a Kontaktní údaje a projeví souhlas se 
zpracováváním Kontaktních údajů pro účely ZHH. Pokud osoba žádající o registraci Kontaktní údaje 
odmítne poskytnout, nebude zaregistrována a nebude jí umožněna účast na technické hře. Provozovatel 
Identifikační a Kontaktní údaje ověří a potvrdí. V rámci procesu registrace proběhne rovněž identifikace 
podle AML zákona.  Osoba žádající o registraci je povinna poskytnout Provozovateli pro účely identifikace 
veškeré informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, a předložit příslušné doklady. 
Provozovatel může pro účely identifikace dle AML pořizovat kopie, nebo výpisy z předložených dokladů 
a zpracovávat takto získané informace. Údaje získané při identifikaci Osoby žádající o registraci, kopie 
dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl identifikaci 
Účastníka Hazardní hry, Provozovatel uchovává po dobu 10 let. 

Zároveň je Provozovatel povinen zkontrolovat, zda: 

• není účast Osoby žádající o registraci na Hazardní hře vyloučena na základě zápisu v RVO 
nebo na základě nastavených Sebeomezujících opatření; 

• Osoba žádající o registraci nefiguruje na seznamech osob podléhajících mezinárodním 
sankcím a politicky exponovaných osob dle AML. 

D. SEBEOMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ, VYLOUČENÍ Z ÚČASTI NA HAZARDNÍCH HRÁCH NA VLASTNÍ 
ŽÁDOST 

Při registraci si Osoba žádající o registraci může jednotlivě nastavit Sebeomezující opatření dle § 15 
odst. 2 ZHH, nebo je může jednotlivě odmítnout.  

Pro Technickou hru si Účastník hazardní hry může nastavit následující Sebeomezující opatření:  

• maximální výše Sázek za 1 den, 

• maximální výše Sázek za 1 kalendářní měsíc, 

• maximální výše Čisté prohry za 1 den, 

• maximální výše Čisté prohry za 1 kalendářní měsíc, 

• maximální počet přihlášení do Uživatelského konta za 1 kalendářní měsíc,  

• maximální dobu denního přihlášení na Uživatelském kontu do jeho automatického 
odhlášení, 
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• maximální dobu, po kterou Účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se 
Technické hry po jeho odhlášení z Uživatelského konta. 

Veškerá Sebeomezující opatření nabývají účinnosti okamžikem jejich nastavení. 

Účastník Hazardní hry může tato opatření rovněž následně měnit. Změna opatření ve formě zmírnění 
nebo zrušení opatření nabývá účinnosti 7 dnů po zadání požadavku na změnu ze strany Účastníka 
Hazardní hry. Změna ve formě zpřísnění opatření nabývá účinnosti dle možností Provozovatele, avšak 
nejpozději do 24 hodin po zadání požadavku.  

Zápis Účastníka hazardní hry do RVO a vyloučení z účasti na hazardních hrách na vlastní žádost provádí 
pouze Ministerstvo financí v souladu se zákonem o hazardních hrách a na základě jím zveřejněných 
metodických pokynů. Informace o způsobu a postupu jsou k dispozici v recepci kasina Provozovatele či 
u vedení provozovny, případně na internetových stránkách Ministerstva financí. 

E. PLATEBNÍ KARTA A REGISTROVANÝ PLATEBNÍ ÚČET 
Účastník hazardní hry má několik možností, jak vložit peněžní prostředky na Uživatelské konto. 

V případě, kdy Účastník hazardní hry zvolí, že peněžní prostředky na Uživatelské konto a z Uživatelského 
konta chce převést bezhotovostním způsobem, lze tyto peněžní prostředky převést pouze pomocí 
Registrovaného platebního účtu. Tímto není dotčeno ustanovení umožňující vkládání a výběr peněžních 
prostředků z Uživatelského konta v hotovosti.  

Účastníci Hazardní hry mohou mít Registrovaný platební účet, jehož prostřednictvím bude prováděno 
vkládání a výběr peněžních prostředků z/na Uživatelského konta. Pro účely Registrace může Osoba 
žádající o registraci uvést číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platebního účtu, jehož je majitelem, a 
výhradně ze kterého bude na Uživatelské konto převádět peněžní prostředky a výhradně na který bude 
z Uživatelského konta přijímat peněžní prostředky. 

Provozovatel dále pro vkládání peněžních prostředků akceptuje pouze Platební karty vydané osobou, 
která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je 
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 

Za vložení či výběr peněžních prostředků z/na Uživatelského konta nejsou Provozovatelem účtovány 
žádné poplatky, vyjma případů stanovených tímto Herním plánem. Převod peněžních prostředků 
z Uživatelského konta na Registrovaný platební účet Účastníka Hazardní hry je proveden obvykle do 5 
pracovních dnů od podání žádosti Účastníkem Hazardní hry, nejpozději však do 60 dnů. Pro vkládání a 
výběr peněžních prostředků z/na Uživatelské konto nejsou Provozovatelem stanoveny žádné limity. 
Výběr a vkládání peněžních prostředků v hotovosti z/na Uživatelské konto jsou omezeny zákonem č. 
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů. 

F. SPLNĚNÍ PODMÍNEK DLE AML  
Všichni identifikovaní a registrovaní Účastníci Hazardní hry berou na vědomí, že Provozovatel může, za 
podmínek stanovených AML zákonem a dle podmínek uvedených v Systému vnitřních zásad 
Provozovatele, kdykoli požádat o poskytnutí dodatečných informací o původu peněžních prostředků, 
které budou užity k Hazardní hře. 

Bližší informace k plnění podmínek dle AML zákona jsou uvedené v Systému vnitřních zásad 
Provozovatele. 

G. HERNÍ PLÁN A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Schválený Herní plán a VOP jsou k dispozici v tištěné verzi na recepci Kasina nebo na internetových 
stránkách Provozovatele www.palasino.cz. 

Ustanovení Herního plánu jsou závazná pro Provozovatele, pro hru v Kasinu a rovněž pro Účastníka 
Hazardní hry. Není-li v ustanoveních Zvláštní části tohoto Herního plánu uvedeno jinak, použijí se 
ustanovení společné části tohoto Herního plánu. Ustanovení Herního plánu mají přednost před 
ustanoveními VOP. 
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4. UŽIVATELSKÉ KONTO 
Uživatelské konto zřídí Provozovatel Osobě žádající o registraci na základě úspěšně dokončené 
Registrace. Po aktivaci Uživatelského konta se z Osoby žádající o registraci stává Účastník hazardní hry.  

Je-li Osoba žádající o registraci zapsána v RVO, nebo nelze-li ověřit, zda je Osoba žádající o registraci 
zapsána v RVO, nelze jí zřídit Uživatelské konto ani Dočasné uživatelské konto ani umožnit jejich 
používání. 

Nelze-li ověřit totožnost a věk u fyzické osoby, která není státním občanem České republiky dálkovým 
způsobem zajišťovaným ministerstvem, zřídí Provozovatel danému Účastníkovi hazardní hry pouze 
Dočasné uživatelské konto, které může být aktivní nejdéle 90 dní. Po uplynutí této lhůty musí být 
Registrace obnovena.  

Podmínkou účasti na Technické hře je zřízení Uživatelského konta v CMS Provozovatele. Uživatelské 
konto slouží Účastníkovi hazardní hry k evidenci platebních transakcí, správě peněžních prostředků 
určených ke hře, správě Věrnostního programu a k nastavení a ke kontrole Sebeomezujících opatření.  

Pro přístup k Uživatelskému kontu slouží Účastníkovi hazardní hry Přístupová karta. Přístupová karta je 
zabezpečena kódem PIN, který si Účastník hazardní hry zadá při aktivaci Uživatelského konta, a který 
umožní Účastníkovi hazardní hry přístup prostřednictvím NTD ke svému Uživatelskému kontu. 
Prostřednictvím Uživatelského konta může Účastník hazardní hry sledovat a spravovat stav svých 
peněžních prostředků určených ke hře, sledovat a spravovat stav Věrnostního programu a sledovat 
nastavení Sebeomezujících opatření.  

Peněžní prostředky jsou na Uživatelském kontě vedeny pouze v herní měně.  

Na Uživatelské konto lze převádět peněžní prostředky: 

• v hotovosti;  

• prostřednictvím platební karty; 

• bezhotovostním převodem z Registrovaného platebního účtu; 

• vložením hotovosti prostřednictvím KZ. 

Z Uživatelského konta lze vybírat peněžní prostředky: 

• v hotovosti; 

• bezhotovostně převodem na Registrovaný platební účet. 

Účastník hazardní hry není oprávněn využívat peněžní prostředky evidované na Uživatelském kontě 
jiným způsobem, než výhradně k úhradě Sázky na Hazardní hry nebo k jejich výběru z Uživatelského 
konta. 

Účastník hazardní hry má právo kdykoliv odepřít svůj dříve udělený souhlas se zpracováním 
poskytnutých Kontaktních údajů. Odepření souhlasu se zpracováním Kontaktních údajů může být 
učiněno pouze v písemné formě a má stejné účinky jako zrušení Uživatelského konta.  

Žádná osoba nesmí mít u Provozovatele zřízeno více než jedno Uživatelské konto. Provozovatel 
neumožní převod evidovaných peněžních, nebo hracích prostředků mezi Uživatelskými konty. 

Uživatelské konto a Dočasné uživatelské konto je možné zrušit pouze na základě žádosti Účastníka 
hazardní hry nebo na základě jiných podmínek stanovených tímto Herním plánem nebo ze zákonných 
důvodů.  

Pokud vznikne důvod pro zrušení Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského konta, ať už na 
základě požadavku Účastníka hazardní hry, ze strany Provozovatele či ze zákonných důvodů, bude 
případný zůstatek peněžních prostředků na Uživatelském kontě nebo Dočasném uživatelském kontě 
Účastníka hazardní hry vyplacen. Tento zůstatek bude Účastníkovi hazardní hry vyplacen v hotovosti 
Obsluhou Kasina, nebo bezhotovostním převodem na Registrovaný platební účet Účastníka hazardní hry 
v případě, že o to Účastník hazardní hry požádá. 
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Účastník hazardní hry může požádat o zrušení Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského konta 
přímo v Kasinu Provozovatele. Výplata zůstatku Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského 
konta se řídí ustanovením bodu 4.13 tohoto Herního plánu. 

Účastník hazardní hry může rovněž požádat o zrušení Uživatelského konta nebo Dočasného 
uživatelského konta dálkově prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo prostřednictvím kontaktní 
datové schránky. Žádost o zrušení Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského konta dálkovým 
způsobem však nemůže být ze strany Účastníka hazardní hry podána do doby, než dojde k vyplacení 
všech peněžních prostředků z Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského konta. U žádosti 
podané prostřednictvím e-mailové adresy bude požadována autorizace prostřednictvím písemné žádosti. 

V případě, že budou naplněny podmínky pro zrušení Dočasného uživatelského konta ze zákona, 
Provozovatel jej zruší. Provozovatel bezodkladně osobně nebo prostřednictvím jakéhokoliv kontaktního 
údaje sdělí Účastníkovi hazardní hry důvod vedoucí ke zrušení Uživatelského konta a vyzve jej 
prostřednictvím jakéhokoliv kontaktního údaje, aby si do 30 dnů vyzvednul zůstatek Uživatelského 
konta, případně aby sdělil jedinečný identifikátor platebního prostředku, na který má Provozovatel 
peněžní prostředky zaslat. Jakmile tak Účastník hazardní hry učiní, bude zůstatek bezodkladně 
Účastníkovi hazardní hry vyplacen. V případě výplaty zůstatku bezhotovostním převodem bude účtován 
poplatek odpovídající poplatku účtovanému poskytovatelem platebních služeb za převod peněžních 
prostředků. Pokud do 30 dnů ode dne zaslání výzvy nedojde k vypořádání zůstatku, Provozovatel 
opětovně zašle Účastníkovi hazardní hry výzvu ke sdělení způsobu vypořádání zůstatku, a to 
prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu bydliště, případně na korespondenční adresu Účastníka 
hazardní hry, a to každých 12 měsíců do doby uplynutí lhůty rozhodné pro promlčení bezdůvodného 
obohacení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě zaslání výzvy prostřednictvím poštovních služeb bude Účastníkovi hazardní hry účtován 
poplatek odpovídající poplatku účtovanému poskytovatelem poštovních služeb za přepravu výzvy. Pokud 
bude Uživatelské konto vykazovat zůstatek nižší, než je cena přepravy výzvy, Provozovatel nebude výzvu 
prostřednictvím dopisu zasílat. 

V případě, že Provozovatel zakáže Účastníkovi hazardní hry vstup do Kasin Provozovatele na 
neomezenou dobu dle článku 15.2 tohoto Herního plánu a v případě, že budou naplněny zákonné 
důvody pro zrušení Uživatelského konta odlišné od zákonných důvodů pro zrušení Dočasného 
uživatelského konta, zruší Provozovatel rovněž jeho Uživatelské konto. Provozovatel bezodkladně 
osobně nebo prostřednictvím jakéhokoliv kontaktního údaje sdělí vždy Účastníkovi hazardní hry důvod 
vedoucí ke zrušení Uživatelského konta a vyzve jej, aby si do 30 dnů vyzvednul zůstatek Uživatelského 
konta, případně aby sdělil jedinečný identifikátor platebního prostředku, na který má Provozovatel 
peněžní prostředky zaslat. Jakmile tak Účastník hazardní hry učiní, bude zůstatek bezodkladně 
Účastníkovi hazardní hry vyplacen. V případě výplaty zůstatku bezhotovostním převodem bude účtován 
poplatek odpovídající poplatku účtovanému poskytovatelem platebních služeb za převod peněžních 
prostředků.  

Pokud do 30 dnů ode dne zaslání výzvy nedojde k vypořádání zůstatku, Provozovatel opětovně zašle 
Účastníkovi hazardní hry výzvu ke sdělení způsobu vypořádání zůstatku, a to prostřednictvím 
doporučeného dopisu na adresu bydliště, případně na korespondenční adresu Účastníka hazardní hry, 
a to každých 12 měsíců do doby uplynutí lhůty rozhodné pro promlčení bezdůvodného obohacení 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě zaslání 
opakované výzvy prostřednictvím poštovních služeb bude Účastníkovi hazardní hry účtován poplatek 
odpovídající poplatku účtovanému poskytovatelem poštovních služeb za přepravu výzvy. Pokud bude 
Uživatelské konto vykazovat zůstatek nižší, než je cena přepravy opakované výzvy prostřednictvím 
doporučeného dopisu, Provozovatel nebude opakovanou výzvu zasílat. 

V případě, že Provozovatel zakáže Účastníkovi hazardní hry vstup do svých Kasin na omezenou dobu, 
dle článku 15.2 Herního plánu, Uživatelské konto nebo Dočasné Uživatelské konto Účastníka hazardní 
hry pouze deaktivuje. Po dobu zákazu nebude Účastník hazardní hry moci vstupovat do Kasin 
Provozovatele a nebude se moci přihlašovat ke Hře. Provozovatel uvede Účastníkovi hazardní hry důvod 
pro deaktivaci konta a zároveň nabídne Účastníkovi hazardní hry výplatu případného zůstatku na jeho 
Uživatelském kontě a obdobně jako v případě zrušení Uživatelského konta na základě zákazu vstupu 
Účastníka hazardní hry do Kasina na neomezenou dobu se s ním dohodne na způsobu této výplaty. 
V případě výplaty zůstatku bezhotovostním převodem bude účtován poplatek odpovídající poplatku 
účtovanému poskytovatelem platebních služeb za převod peněžních prostředků. 
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Za předpokladu, že tomu nebudou bránit zákonné překážky, Účastník hazardní hry má možnost 
Uživatelské konto nebo Dočasné uživatelské konto opětovně aktivovat na recepci Kasina tak, že 
podstoupí novou Registraci podle tohoto Herního plánu a úspěšně ji dokončí. V případě, že před 
ukončením, či deaktivováním Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského konta Účastník 
hazardní hry zmírnil některé ze svých nastavených Sebeomezujících opatření, opětovná aktivace 
Uživatelského konta nebo Dočasného uživatelského bude Provozovatelem umožněna nejdříve po 
uplynutí 7 dní ode dne, kdy Účastník hazardní hry některé ze svých nastavených Sebeomezujících 
opatření zmírnil.   

 V případě, že na Uživatelském kontě nebude zaznamenána aktivita Účastníka hazardní hry nejméně po 
dobu 12 kalendářních měsíců, bude Provozovatel účtovat poplatek za správu a vedení Uživatelského 
konta, přičemž za aktivitu se považuje každý vstup do Kasina. Poplatek za správu a vedení Uživatelského 
konta činí 10 EUR a bude Účastníkovi hazardní hry účtován opakovaně vždy po uplynutí 12 měsíců. 
V případě, že výše zůstatku na Uživatelském kontu nedosahuje výše poplatku za správu a vedení 
Uživatelského konta, bude Provozovatel účtovat poplatek ve výši zůstatku na Uživatelském kontu. 
Zůstatek na Uživatelském kontu nesmí nikdy vykazovat zápornou hodnotu, tedy v případě, kdy se 
zůstatek Uživatelského konta rovná 0, nebude docházet k účtování poplatku za správu a vedení 
Uživatelského konta. Účastník hazardní hry bude předem upozorněn na skutečnost, že mu bude účtován 
poplatek za správu a vedení Uživatelského konta. Tento postup se neuplatní v případě deaktivace 
Uživatelského konta dle bodu 4.18tohoto Herního plánu.  

Pokud v průběhu doby trvání Uživatelského konta Provozovatel zjistí, že Účastník hazardní hry byl zapsán 
do RVO, bude Účastníkovi hazardní hry znemožněna účast na Technické hře. Účastníkovi hazardní hry 
bude po přihlášení do Uživatelského konta umožněno činit pouze nezbytné úkony, které budou směřovat 
k vypořádání závazků    s Provozovatelem (požádání o převod peněžních prostředků z Uživatelského 
konta na platební účet nebo platební kartu či výběr hotovosti, náhled na přehled transakcí na 
Uživatelském kontě, včetně informací o dosud uzavřených sázkách a jejich vyhodnocení, podání žádosti 
o aktualizaci identifikačních či kontaktních údajů, změnu registrovaného platebního prostředku  či   
registrované  platební   karty). Uživatelské konto Účastníka hazardní hry, který byl zapsán do RVO, bude 
zrušeno po vypořádání zůstatku Uživatelského konta, nejpozději však po uplynutí 6 měsíců od okamžiku 
zápisu Účastníka hazardní hry do RVO, nestanoví-li zákon o hazardních hrách nebo tento Herní plán 
dřívější okamžik zrušení Uživatelského konta (např. zrušení Dočasného uživatelského konta), přičemž 
v takovém případě bude Uživatelské konto zrušeno postupem stanoveným v čl. 4.13 nebo 4.16 tohoto 
Herního plánu. V případě opětovného výmazu Účastníka hazardní hry z RVO bude pro účast Účastníka 
hazardní hry na Technické hře u Provozovatele třeba zřízení nového Uživatelského konta. 

5. NÁROKY NA ÚČASTNÍKA HAZARDNÍ HRY  
U všech návštěvníků herního prostoru bude před každým novým vstupem do Kasina provedena 
identifikace a kontrola, zda není osoba zapsána v Rejstříku vyloučených osob. U všech Účastníků 
hazardní hry bude nadto provedena kontrola, zda jejich účast na Hazardní hře není vyloučena na základě 
nastavených Sebeomezujících opatření, či na základě rozhodnutí Provozovatele o vyloučení z účasti na 
Hazardní hře z důvodu uvedených v článku 15.1. 

Provozovatel je povinen svým Technickým vybavením zabezpečit, aby Účastníkovi hazardní hry nebylo 
umožněno účasti se na hazardní hře v případě, že je zapsána v RVO, a rovněž aby Účastník hazardní 
nepřekročil svá nastavená Sebeomezující opatření. Provozovatel je rovněž povinen přerušit účast 
Účastníka hazardní hry na Technické hře na dobu 15 minut v případě, že délka jeho účasti na Technické 
hře dosáhne 120 minut. V případě, že se Účastník hazardní hry neúčastní Technické hry nejméně po 
dobu 15 minut, začíná doba dle tohoto článku vždy běžet od začátku. Pokud maximální doba účasti na 
Technické hře bude dovršena v průběhu započaté Technické hry, tj. hra Technické hry nebude 
ukončena, bude účast Účastníka hazardní hry na Technické hře ukončena až po skončení rozehrané 
Technické hry, tj. dokončení hry Technické hry. 

Provozovatel je povinen, v souladu s § 53 ZHH, zabezpečit prostřednictvím CMS, aby Účastník hazardní 
hry nepřekročil Nejvyšší hodinovou prohru stanovenou podle tohoto Herního plánu.  

Provozovatel nesmí umožnit převod evidovaných peněžních prostředků mezi Uživatelskými konty.  

Uživatelské konto neumožňuje Účastníkovi hazardní hry účast na Technické hře na více Koncových 
zařízeních současně.  
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Provozovatel se nesmí účastnit Technické hry na jemu povolených Koncových zařízeních, ani pověřit 
jinou osobu takovouto účastí. 

Účastník hazardní hry se smí účastnit Technické hry pouze prostřednictvím svého Uživatelského konta, 
do kterého se přihlašuje svou Přístupovou kartou, která mu byla přidělena. 

Při každém přihlášení Účastníka hazardní hry do Uživatelského konta probíhá kontrola, zda není zapsán 
v RVO. 

6. HERNÍ MĚNA 
Herní měnou pro účely Technických her provozovatele je Euro (EUR, €). Herní limity při použití 
aktuálního směnného kurzu stanoveného ČNB nepřekročí herní limity stanovené zákonem. Výjimku 
mohou představovat případné odchylky spojené s přechodnými výkyvy kurzů. 

7. PŘÍJEM CIZÍCH MĚN 
Provozovatel přijímá na pokladně Kasina i v jednotlivých Koncových zařízeních pouze měnu € / EUR.  

Provozovatel provozuje koncesovanou směnárenskou činnost podle zákona o směnárenské činnosti. 
Směnárna je ve všech Kasinech umístěna na hlavní pokladně. Zde mohou Účastníci hazardní hry směnit 
další volně směnitelné měny. Tyto měny budou přepočteny a směněny na herní měnu EUR dle platného 
směnného kurzu, který stanovuje Provozovatel a který je k dispozici na kurzovním lístku ve směnárně. 
V případě potřeby si Provozovatel vyhrazuje právo omezit směnu za jiné volně směnitelné měny. 

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout méně známé nebo méně rozšířené měny nebo měny s 
rizikovým směnným kurzem, u nichž může docházet ke značným fluktuacím v přepočtu hodnoty.  

8. POPIS KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
Každé koncové zařízení umožňuje Účastníkům hazardní hry seznámit se se zjednodušeným obsahem 
herních plánů jednotlivých Technických her přímo na jedné z obrazovek. S celkovým obsahem herních 
plánů se mohou Účastníci hazardní hry seznámit také v rámci Kasina. Informační povinnost dle § 49 
odst. 1, tedy varování, že účast na Hazardní hře může být škodlivá a dle § 49 odst. 3, tedy informace o 
částce nejvyšší Sázky, nejvyšší Výhry a Nejvyšší hodinové prohry, je uvedena způsobem podle ZHH na 
každém KZ. 

Každé Koncové zařízení je vybaveno jednou nebo více obrazovkami. Obvykle platí, že spodní obrazovka 
je dotyková a je na ní znázorněna právě hraná Technická hra; na horní obrazovce (nebo – dle vybavení 
– na prostřední obrazovce) jsou pak při aktivní hře znázorněny dynamické tabulky hodnocení pro 
jednotlivé Technické hry. V dolní části spodní obrazovky jsou umístěny displeje „Sázka“ a „Kredit“ a 
dotykové pole, které slouží k přepínání jazyka Koncového zařízení. U některých Koncových zařízení je 
na tlačítkovém pultu k dispozici speciální menší obrazovka, která slouží pouze k ovládání hry. V tom 
případě je tato speciální obrazovka dotyková a všechna dále uvedená tlačítka jsou nahrazena 
dotykovými poli. Výjimku tvoří pouze tlačítka „Start/Vezmi Výhru“, „Automatický start“ a „Volba Hry“ 
(„Menu“), které na tlačítkovém pultu zůstávají i jako mechanická. 

Koncové zařízení disponuje následujícími tlačítky (mechanickými nebo dotykovými): 

• 1x Sázka (červené tlačítko, příp. nebo +): při každém stisknutí zvyšuje Sázku na hru nebo na 
linii (podle druhu Technické hry) o jeden krok.  

• 1x Sázka (černé tlačítko, příp.  nebo -): při každém stisknutí snižuje Sázku na hru nebo na linii, 
nebo slouží pro zvolení maximální Sázky na Hru nebo na linii (podle druhu Technické hry).  

• 5x Držet/Uvolnit/Linie: umožňuje-li to Technická hra, slouží tato tlačítka k výběru počtu herních 
linií. Pokud tato tlačítka nemají funkci, nemusí jimi koncové zařízení disponovat 

• 1x Automatický Start: stisknutím tohoto tlačítka pokračuje koncové zařízení ve hře samostatně, 
dokud se nevyčerpá kredit nebo dokud Účastník hazardní hry opětovně nestiskne stejné tlačítko, 
případně dokud jsou plněna nastavená Sebeomezující opatření Účastníka hazardní hry, či zákonné 
podmínky. 
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• 1x Service: slouží k přivolání Obsluhy – obvykle rozsvítí horní světlo (je-li jím Koncové zařízení 
vybaveno) 

• 1x Start/Vezmi výhru: zahájí jeden herní proces. Stisknutím tohoto tlačítka se rovněž hodnota 
uvedená na spodním okraji spodní obrazovky převede v herní měně v poměru 1:1 na displej 
„Kredit“.   

• 1x Info: zobrazí herní informace na horní obrazovce a postupně přepíná z jednoho zobrazení na 
další. Jsou zde uvedeny informace o konkrétní zvolené Technické hře, vysvětlení speciálních 
symbolů a zjednodušeně jsou zde rovněž popsána pravidla zvolené Technické hry   

• 1x Výběr hry (nebo též Menu): slouží k výběru konkrétní Technické hry a rovněž pro návrat 
z Technické hry zpět do hlavního menu. 

Součástí KZ je zároveň NTD displej, čtečka, akceptor bankovek, jeden, dva nebo tři klíčové spínače. 

A. AKTIVACE UŽIVATELSKÉHO KONTA NA KZ PROSTŘEDNICTVÍM  NTD 
Ve střední části panelu se nachází dotykový displej NTD zařízení a čtečka. Vložením Přístupové karty do 
čtečky na KZ se aktivuje NTD displej a požádá Účastníka hazardní hry o vložení zvoleného kódu PIN, 
který autorizuje přístup Účastníka hazardní hry k Uživatelskému kontu a Koncovému zařízení. Po 
provedení autorizace zadáním kódu PIN dojde odblokování KZ a prostřednictvím obrazovky NTD k 
zobrazení informace, zda jsou či nejsou nastaveny Sebeomezující opatření a případně nastavená 
Sebeomezující opatření, popřípadě druhy možných nastavení Sebeomezujících opatření (plnění 
informační povinnosti v souladu s §49 odst. 4). 

 

B. NEZÁVAZNÉ NÁHLEDY OBRAZOVEK NTD 
info nejsou nastaveny SRM 1 

 

 
 

info nastavená SRM 1 

 
 

 

 

 

 

Po poskytnutí informací se na NTD zobrazí úvodní obrazovka a KZ se odblokuje. 

Ve spodní části displeje jsou uvedeny povinné informace v souladu s § 49 odst. 2 ZHH, tedy ukazatel 
délky účasti na Technické hře a celkový přehled čistých proher od aktivace Uživatelského konta, které 
jsou po celou dobu přihlášení se k NTD zobrazeny na displeji. Povinné informace dle §49 odst. 3 ZHH, 
tedy částka nejvyšší Sázky, nejvyšší Výhry a Nejvyšší hodinové prohry, jsou uvedeny na každém KZ u 
konkrétní Technické hry.  

Jednotlivé ikony na displeji znamenají následující možnosti pro Účastníka hazardní hry a jsou  zobrazeny 
na displeji ve zvoleném jazyce: 
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základní obrazovka menu NTD 1: Stav konta, Hra za věrnostní body a vstup do sub-menu 

  

sub-menu 1: Změna pin, změna jazyka a vstup do sub-menu 1-1 

 

 

sub-menu 1-1: Tisk dokladu o zůstatku na kontu a stav sebeomezujících opatření 

 

 

 

popis základních ikon NTD 

  

 

 

C. VKLÁDÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ DO HRY NA KONCOVÉM ZAŘÍZENÍ 
Po aktivaci NTD a odblokování koncového zařízení pro autorizovaného Účastníka hazardní hry je možné 
vkládat peněžní prostředky ze zůstatku Uživatelského konta nebo navyšovat zůstatek Uživatelského 
konta prostřednictvím akceptoru bankovek na KZ. 
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Vložením bankovek v hodnotě 5,10, 50, 100, 200 nebo 500 € (dle vybavení) do akceptoru bankovek na 
KZ se na displej „Kredit“ připíše hodnota odpovídající hodnotě bankovky 5, 10, 50, 100, 200 nebo 500. 
Pole Kredit na KZ se považuje za součást Uživatelského konta, tedy peněžní prostředky zde uvedené 
spolu s peněžními prostředky uvedenými pod ikonou „Stav konta - peněženka“ představují zůstatek 
Uživatelského konta. 

Dalším způsobem převodu peněžních prostředků do pole Kredit je využití peněžních prostředků již 
evidovaných na Uživatelském kontu prostřednictvím NTD. Po stisknutí ikony „Stav konta – peněženka“ 
se Účastníkovi hazardní hry zobrazí na displeji NTD „Stav konta – peněženka“, a nabídka jeho možného 
převodu na pole „Kredit“ na KZ.  

info obrazovka peněženky  1 

  

D. VÝPLATA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z KZ 
Chce-li Účastník hazardní hry převést peněžní prostředky zobrazené na displeji „Kredit“ pod ikonu „Stav 
konta – peněženka“ na NTD, stiskne na displeji NTD ikonu „Vyjmout kartu“. Dojde tím k odhlášení 
Účastníka hazardní hry z Uživatelského konta, Přístupová karta se vysune z čtečky a zůstatek kreditu se 
automaticky převede na „Stav konta – peněženka“ pro jeho další použití. 

Dojde-li k poruše jakékoliv části systému výplaty Výher, na obrazovce se zobrazí odpovídající hlášení a 
výplata pak proběhne Obsluhou pomocí elektronického klíče a následně v hotovosti u Obsluhy Kasina a 
zároveň tím dojde k odečtení vyplacených peněžních prostředků v hotovosti z Uživatelského konta. 

E. VOLBA HRY 
Koncové zařízení nabízí jednu nebo více druhů Technických her. Hru vybírá a aktivuje samotný Účastník 
hazardní hry tak, že se dotkne příslušného symbolu hry na dotykové obrazovce v hlavním menu. Hra 
může být řízena prostřednictvím dotyku určitého políčka na obrazovce, popřípadě příslušnými tlačítky. 
Různé Technické hry jsou znázorněny na obrazovce v hlavním menu. Rozhodne-li se Účastník hazardní 
hry pro jinou hru, může tak učinit stisknutím tlačítka „Volba Hry“ („Menu“) nebo dotykem na 
stejnojmenné políčko na obrazovce, čímž se dostane do hlavního menu, kde si dotykem zvolí jinou hru. 
Stav displeje „Kredit“ se změnou hry nezmění. 

F. NEJVYŠŠÍ SÁZKA DO JEDNÉ HRY 
U KZ umístěného v Kasinu nejvyšší Sázka do jedné hry nepřekročí hodnotu 1.000,- Kč při použití 
aktuálního směnného kurzu stanoveného ČNB. Výjimku mohou představovat případné odchylky spojené 
s přechodnými výkyvy kurzu. Přesná hodnota nejvyšší Sázky do každé konkrétní Technické hry, která je 
součástí nabídky Technické hry, je stanovena Herním plánem u jedné každé Technické hry. KZ Technické 
hry umístěného v Kasinu Provozovatele je vždy provozováno v měně €, pak hodnota nejvyšší Sázky 
do jedné hry v € nepřesáhne 35,-€.  

G. NEJVYŠŠÍ VÝHRA Z JEDNÉ HRY 
U KZ umístěného v Kasinu nejvyšší výhra z jedné hry nepřekročí hodnotu 500.000,- Kč. Přesná hodnota 
nejvyšší výhry z každé konkrétní Technické hry, která je součástí nabídky Technické hry, je stanovena 
herním plánem jedné každé Technické hry. KZ Technické hry Provozovatele je vždy provozováno v €, 
pak hodnota nejvyšší výhry z jedné hry v € nepřekročí hodnotu 18.500,- €. 

H. VÝHERNÍ PODÍL 
Výherní podíl Technické hry je stanoven na hodnotu min. 75% a max. 100 %. Přesná hodnota pevně 
nastaveného výherního podílu pro jednu každou Technickou hru, která je součástí nabídky Technické 
hry, je stanovena herním plánem pro každou jednotlivou Technickou hru. 



PALASINO TM  Strana 18 z 23 
 

I. NEJVYŠŠÍ HODINOVÁ PROHRA 
Nejvyšší hodinová prohra pro Technickou hru v Kasinu je stanovena na hodnotu 450 000,- Kč, resp. 
17.242,- € (při využití směnného kurzu ČNB ke dni, kdy byl v dané hodnotě konstrukční požadavek 
Nejvyšší hodinové prohry předmětem odborného posouzení). 

9.  UZAVÍRÁNÍ SÁZEK 
Technické hry provozované Provozovatelem se může účastnit pouze svéprávná fyzická osoba, která 
dovršila 18 let věku, která úspěšně dokončila proces Registrace a která v souladu s Herním plánem 
uhradí Vklad Provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. 

Ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2 písm. c) ZHH mají všichni Účastníci hazardní hry rovné podmínky 
včetně stejných možností dosažení Výhry. 

Pro dosažení Výhry musí Účastník hazardní hry uskutečnit Sázku a splnit další podmínky stanovené tímto 
herním plánem. Výše Sázky, počet Výher a jejich jednotlivá a úhrnná částka jsou určeny herním plánem 
konkrétní Technické hry. 

Účastník hazardní hry zvolí hru z nabídky KZ prostřednictvím dotykové obrazovky. Výše Sázky se řídí 
herními plány jednotlivých Technických her. U některých Technických her může Účastník hazardní hry 
zvolit i počet herních linií a výši Sázky na každou z nich, nebo celkovou Sázku na hru.   

Uzavřením Sázky je okamžik, kdy po výběru dané hry, počtu herních linií u her, které to umožňují, výše 
Sázky na linie nebo na hru celou, zvolí Účastník hazardní hry start nové hry. Start hry zvolí Účastník 
hazardní hry prostřednictvím dotykové obrazovky KZ nebo příslušně označeným tlačítkem. Okamžikem 
startu hry je Sázka uhrazena a nejpozději před ukončením hry je odpovídající částka odečtena 
z ukazatele „Kredit“. Uzavřením Sázky uznává Účastník hazardní hry ustanovení herního plánu konkrétní 
Technické hry za závazná. 

Sázku lze uzavřít, je-li její výše nižší nebo rovna částce zobrazené na displeji „Kredit“ a nastavení 
parametrů Sázky Účastníkem hazardní hry odpovídá hernímu plánu dané Technické hry.  

Za správné uzavření Sázky odpovídá Účastník hazardní hry. 

Každá Sázka, Výhra, vložení i výplata peněžních prostředků jsou registrovány a archivovány v CMS 
Provozovatele pro případnou reklamaci ze strany Účastníka hazardní hry nebo pro případnou kontrolu 
ze strany Ministerstva financí České republiky a pro plnění informačních povinností. 

V databázi KZ jsou registrovány všechny Sázky, Výhry a počty her v rámci každé nabízené Technické 
hry jako kumulované hodnoty a rovněž všechny jednotlivé vložení a výplaty peněžních prostředků, 
Sázky, Výhry a počty her celkově za všechny nabízené Technické hry dohromady. V databázi KZ je 
rovněž zachována historie posledních 25 až 1000 herních fází (podle vybavení) uskutečněných na KZ. 
Veškeré tyto informace slouží především Provozovateli k okamžité diagnostice KZ a nesouvisí 
s povinností poskytování výkaznictví.  

10.  HODNOCENÍ SÁZEK 
Výsledek hry je v celém jejím rozsahu určován na základě porovnání výsledků náhodného procesu 
tvořeného RNG, s Tabulkou hodnocení, která je součástí každé jednotlivé hry a odpovídá tomuto 
hernímu plánu. Uvedený proces nemůže být Provozovatelem, Účastníkem hazardní hry, ani jinou třetí 
osobou ovlivněn a výsledek z něho plynoucí není nikomu předem znám. Hra vždy začíná stisknutím 
tlačítka „Start/Vezmi výhru“ (případně tlačítkem „Automaticky start“), čímž se zahájí hra a vždy končí 
zobrazením výsledku hry. V případě, že výsledná kombinace symbolů po ukončení herní fáze odpovídá 
některé z výherních kombinací uvedených v Tabulce hodnocení, je výsledek herní fáze zobrazen na 
spodním okraji spodní obrazovky KZ.  

O výsledku každé dílčí fáze hry rozhoduje vždy neovlivnitelná okolnost, která není nikomu předem známa 
a je takového druhu, že nemůže být Provozovatelem ani Účastníkem hazardní hry ovlivněna. Tuto 
skutečnost u každé Technické hry zajišťuje pouze RNG. 

Celkový výsledek hry je po ukončení všech dílčích fází hry zobrazen na spodním okraji spodní obrazovky 
KZ. 
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Výsledek hry uvedený po ukončení všech dílčích fází hry na spodním okraji spodní obrazovky se převede 
v herní měně v poměru 1:1 na displej „Kredit“ buď automaticky, nebo stisknutím tlačítka „Start/Vezmi 
výhru“. Hra je ukončena, buď v okamžiku, kdy nebylo dosaženo Výhry (tzn. výhra je 0), nebo 
v okamžiku, kdy se celkový výsledek hry zobrazí na spodním okraji spodní obrazovky KZ. Poté je 
zobrazený výsledek hry převeden v herní měně v poměru 1:1 na displej „Kredit“.  

V případě, že dojde k poruše KZ v průběhu rozehrané hry, stává se tato hra neplatnou a Sázka bude 
automaticky vrácena. To neplatí v případě, kdy již byl zobrazen výsledek byť jen dílčí fáze hry. Takto 
dosažený výsledek bude vždy vyplacen.  

11. BONUSOVÁ HRA JACKPOT 
Jedná se o bonusovou hru typu JACKPOT. Hra je součástí systému CMS jako doplňková bonusová hra 
ke všem Technickým hrám na předem označených Koncových zařízení. Bonusovou hru Jackpot nelze 
hrát samostatně.  

Bonusová hra Jackpot je součástí každé jedné hry Technické hry ve smyslu § 50 Zákona o hazardních 
hrách každého technické zařízení, jenž je připojeno k této hře a takto označeno. Této bonusové hry se 
Účastník hazardní hry účastní automaticky, během každé provedené sázky do běžné hry. Při účasti na 
Bonusové hře Jackpot a výplatě Výher z Bonusové hry Jackpot budou vždy dodrženy podmínky 
stanovené pro:    

− Nejvyšší Sázku do jedné hry stanovenou dle 8.15 tohoto Herního plánu; 

− Nejvyšší Výhru z jedné hry stanovenou dle 8.16 tohoto Herního plánu; Limit pro nejvyšší 
povolenou Výhru nesmí být překročen ani v součtu s Výhrou ze hry, v rámci které byla 
jackpotová Výhra aktivována. 

− Výherní podíl Technické hry stanovený dle 8.17 tohoto Herního plánu; 

− Nejvyšší hodinovou prohru pro Technickou hru stanovenou dle 8.18 tohoto Herního plánu; 

Bonusové hry Jackpot se mohou účastnit pouze Účastníci hazardní hry, kteří se v předem určeném 
časovém úseku účastní Technické hry na předem určených Koncových zařízeních. 

Výhry v Bonusové hře Jackpot jsou určeny na základě předem nastaveného procenta ze všech Sázek 
uskutečněných Účastníky hazardní hry Technická hra na Koncových zařízeních, na nichž je zpřístupněna 
Bonusová hra Jackpot.  

Bonusová hra Jackpot je k dispozici pouze na aktivních Koncových zařízeních v rámci jednoho Kasina 
Provozovatele nebo v rámci několika Kasin Provozovatele. Během každé Hry Technické hry na Koncovém 
zařízení, na němž je Bonusová hra Jackpot zpřístupněna, se do výše hodnoty Výher v Bonusové hře 
Jackpot pro každou úroveň podle ustanovení 11.4 Herního plánu ukládá určitá částka ze Sázky určená 
dle vzorce VÝŠE SÁZKY x PŘEDEM URČENÉ PROCENTO.  

Výhru v Bonusové hře Jackpot může na každé úrovni podle ustanovení 11.7 Herního plánu získat 
v každém jednom časovém úseku pouze jeden Účastník hazardní hry ze všech Účastníků hazardní hry, 
kteří se Technické hry současně účastní na Koncových zařízeních, na nichž je bonusová hra Jackpot 
umožněna, a jenž uskutečnil Sázku. 

Výše předem určeného procenta, z nějž je Výhra v Bonusové hře Jackpot vypočítávána, může být 
nastavena ve třech úrovních s označením MYSTERY, SILVER, GOLD. Jednotlivé nastavení provádí 
provozovatel při dodržení všech podmínek stanovených v ustanovení článku 11.2 tohoto Herního plánu. 

Informace o konkrétní výši hodnoty Výhry v Bonusové hře Jackpot je Účastníkovi hazardní hry 
zprostředkována prostřednictvím jednoho či více monitorů viditelných z každého Koncového zařízení, na 
nichž je zpřístupněna Bonusová hra Jackpot. Tento monitor v grafické podobě ukazuje  hodnoty aktuální 
možné Výhry v Bonusové hře Jackpot ve všech úrovních MYSTERY, SILVER, GOLD. V případě získání 
Výhry v Bonusové hře Jackpot pak tento monitor zobrazí číslo Koncového zařízení, výši Výhry a toto 
zařízení určení výhry zároveň i oznámí zvukovým signálem. 
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Dodatečným parametrem pro nastavení bonusové hry Jackpot je i možnost nastavení minimální 
procentuální hodnoty každé jednotlivé úrovně Bonusové hry Jackpot. Minimální procentuální hodnota 
každé jednotlivé úrovně Bonusové hry Jackpot se po vyplacení Výhry vždy zobrazí na monitoru 
Koncového zařízení. Nastavení procentuální hodnoty jednotlivých úrovní provádí pouze Provozovatel. 

Výplata Výhry z Bonusové hry Jackpot se provádí prostřednictvím Obsluhy připsáním hodnoty Výhry na 
Uživatelské konto po vyhlášení výherce.  

Výplata výhry z Bonusové hry Jackpot je zaznamenána v systému CMS. 

12. UKONČENÍ HRY A VÝPLATA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Hru v rámci Technické hry může Účastník hazardní hry ukončit kdykoliv po ukončení právě spuštěné hry 
a před zahájením další hry. 

Výplata peněžních prostředků z Uživatelského konta Účastníka hazardní hry probíhá prostřednictvím 
obsluhy Kasina po předložení Přístupové karty a zadání kódu PIN způsoby uvedenými v bodu 4.8. 

Hotovostní výplata částek přesahující limit podle zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, 
ve znění pozdějších předpisů je zakázána a výplata těchto částek může proběhnout pouze 
bezhotovostně. 

V případě výplaty zůstatku nebo jeho části z Uživatelského konta bezhotovostním převodem na 
Registrovaný platební účet Účastníka hazardní hry bude částka převedena obvykle do 5 pracovních dnů 
dle provozních podmínek Provozovatele, nejpozději však do 60 dnů.  

Provozovatel si vyhrazuje právo odložit výplatu peněžních prostředků v jakékoli výše uvedené formě, a 
to pokud existuje důvodné podezření o podvodném jednání ze strany Účastníka hazardní hry. Neprokáže 
– li se toto důvodné podezření, je Provozovatel povinen vyplatit peněžní prostředky nejpozději do 60 
dnů ode dne požadavku Účastníka hazardní hry na vyplacení peněžních prostředků.  

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo odložit výplatu Výher či peněžních prostředků v případě, 
že by účast na Hazardní hře byla vyhodnocena jako podezřelý obchod ve smyslu AML zákona, a to 
maximálně po dobu stanovenou AML zákonem. 

13. VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
Provozovatel poskytuje všem Účastníkům hazardní hry za stejných podmínek Věrnostní program, v rámci 
kterého Účastníci hazardní hry získávají body v rámci Uživatelského konta za činnost spojenou 
s provozováním Hazardních her u Provozovatele, zejména za účast na Hazardní hře nebo za opakovaný 
vstup do Kasina.  Podrobné podmínky jsou uveřejněny ve VOP Provozovatele. 

14. MLČENLIVOST 
Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o účastnících Hazardní hry a jejich účasti na Hazardní 
hře. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, kdy Účastník hazardní hry zprostí 
Provozovatele povinnosti mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze Provozovatele zprostit dříve, než je 
známo, zda Sázející získal výhru v souladu s herním plánem. 

Povinnosti zachovávat mlčenlivost se Provozovatel nemůže rovněž dovolávat vůči: 

• Správním orgánům vykonávajícím působnost podle ZHH; 

• Soudům pro účely soudního řízení; 

• Orgánům činným v trestním řízení; nebo 

• Probační a mediační službě pro účely výkonu její činnosti. 
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15.  SPORY A REKLAMACE 
Účastník hazardní hry je povinen se před zahájením hry seznámit s platným zněním tohoto Herního 
plánu a VOP. Jakékoliv jednání, které je prokazatelně v rozporu s tímto Herním plánem a směřuje 
k narušení korektnosti hry je považováno za hrubé porušení Herního plánu. Za jednání v rozporu s 
tímto Herním plánem se považuje:  

• pokus o ovlivnění Technické hry, např. neoprávněným zásahem do HW či SW koncového zařízení, 
CMS Provozovatele, a to ve všech stádiích podvodného jednání; 

• pokus o účast či účast na Technické hře prostřednictvím Uživatelského konta jiné osoby použitím 
jiné než Hráči přidělené Přístupové karty; 

• ovlivnění CMS Provozovatele neoprávněným zásahem do registračních či výplatních procesů, a to i 
ve stádiu pokusu; 

• znečištění, poškození, či zničení vybavení Kasina a obslužných prostorů (např. toalet); 

• poškození, či zničení koncového zařízení či NTD, např. mechanické rozbití obrazovky, či jiných částí 
zařízení, úmyslné nalití tekutiny, a to i ve stádiu pokusu;  

• projevy násilného či vulgárního chování vůči ostatním Účastníkům hazardní hry nebo 
zaměstnancům Provozovatele;  

• nevhodné chování, které obtěžuje ostatní Účastníky hazardní hry (např. opilost, odhalování se, 
žádosti o poskytnutí peněžních prostředků, znečištěný oděv). V případě zjištění uvedeného jednání 
ze strany Účastníka hazardní hry má Provozovatel právo Účastníka hazardní hry z Technické hry 
vyloučit. 

V případě zjištění jednání, které je předpokladem vyloučení Účastníka hazardní hry z Technické hry: 

• Provozovatel nechá Účastníka hazardní hry dokončit aktuální hru a umožní Účastníkovi 
hazardní hry výplatu peněžních prostředků na jeho Uživatelském kontě. Dle závažnosti 
jednání Účastníka hazardní hry je poté oprávněn zakázat mu vstup do Kasina na 
omezenou či na neomezenou dobu.  

• V případě, že Účastník hazardní hry svým jednáním dle ustanovení 15.1 tohoto Herního 
plánu neoprávněně získal či se pokusil získat majetkový prospěch při hře, Provozovatel 
je oprávněn pozdržet výplatu peněžních prostředků tímto jednáním získaných nejdéle 
po dobu uvedenou v bodu 11.5., případně i tuto výplatu odmítnout; takové jednání 
může být předmětem trestního stíhání. 

 Účastník hazardní hry, kterému nebyla přičtena Výhra na displej „Kredit“, musí tuto Výhru reklamovat 
okamžitě u Obsluhy v Kasinu. Obsluha zjistí v historii KZ Účastníkem hazardní hry odehrané jednotlivé 
hry Technické hry, Sázku uzavřenou na každou hru Technické hry a rovněž Výhry z nich. V případě, že 
je šetřením zjištěna chyba, v jejímž důsledku nezískal Účastník hazardní hry odpovídající Výhru, zajistí 
Obsluha v Kasinu nápravu tak, že Účastníkovi hazardní hry vyplatí rozdíl na jeho Uživatelské konto. 

Pokud je šetřením na základě reklamace zjištěno, že stav Uživatelského konta Účastníka hazardní hry je 
nesprávný, Obsluha v Herním prostoru zjistí v historii CMS Provozovatele veškerý pohyb peněžních 
prostředků na Uživatelském kontě Účastníka hazardní hry. V případě, že je šetřením zjištěna chyba, 
zajistí Obsluha v Herním prostoru nápravu tak, že Účastníkovi hazardní hry vyplatí rozdíl na jeho 
Uživatelské konto. 

Pokud Účastník hazardní hry zjistí, že stav jeho Sebeomezujících opatření je v rozporu s nastavenými 
hodnotami, může tuto skutečnost reklamovat v recepci Kasina. Obsluha registračního místa v Kasinu 
zjistí v historii centrálního registračního systému Provozovatele stav nastavení Sebeomezujících opatření 
Účastníka hazardní hry. V případě, že je šetřením zjištěn rozpor mezi nastavením Účastníka hazardní 
hry a nastavením v CMS Provozovatele, zajistí Obsluha recepce Kasina nápravu nastavení CMS 
Provozovatele. 

Účastník hazardní hry může reklamovat i vady zde neuvedené, a to u Obsluhy v Kasinu. Obsluha dle 
možností zajistí prošetření reklamovaných vad hry a jejich nápravu. 
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Pokud není reklamace vyřízena na místě, bude s Účastníkem hazardní hry sepsán protokol o reklamaci, 
který podepisuje obsluha v Kasinu i Účastník hazardní hry. V protokolu jsou zaznamenány identifikační 
údaje o Účastníkovi hazardní hry, který podal reklamaci, včetně telefonního čísla a emailu, na který mu 
bude sdělen výsledek reklamace a informace o podání reklamace. Jedno vyhotovení protokolu obdrží 
Účastník hazardní hry, druhé Provozovatel. 

Není-li Účastník hazardní hry spokojen s vyřízením reklamace, může tuto skutečnost dále reklamovat u 
manažera přítomného v Kasinu, který reklamaci Účastníka hazardní hry spolu s protokolem o reklamaci 
a dalšími podklady potřebnými k prověření reklamace postoupí k řešení v sídle Provozovatele. Výsledek 
reklamačního řízení sdělí Provozovatel Účastníkovi hazardní hry nejpozději do 30 dnů od sepsání 
protokolu o reklamaci, a to telefonicky nebo emailem dle údajů sdělených Účastníkem hazardní hry. 
Výsledek reklamačního řízení i zjištění učiněná reklamačním šetřením se zaznamenávají do protokolu, 
který Provozovatel zašle Účastníkovi hazardní hry na emailovou adresu uvedenou v protokolu nejpozději 
do 7 dnů od sdělení výsledku reklamačního řízení. 

K reklamacím podaným jiným způsobem, než stanoví tento Herní plán, nebude přihlíženo. V takovém 
případě bude Účastník hazardní hry vyzván, aby reklamaci podal způsobem stanoveným tímto Herním 
plánem. 

Reklamaci Účastník hazardní hry uplatňuje okamžitě po vzniku reklamované události, nejpozději však 
ve lhůtě do 6 měsíců od jejího vzniku. Tím není dotčeno právo Účastníka hazardní hry na uplatnění 
nároku na výhru ve lhůtě 1 roku, pokud nedošlo k připsání Výhry automaticky. Provozovatel je povinen 
reklamaci náležitě prošetřit a ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění je povinen Účastníka hazardní hry 
písemně vyrozumět o výsledku tohoto reklamačního řízení. 

Proti vyřízení reklamace může Účastník hazardní hry podat Provozovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od 
doby, kdy byl vyrozuměn o výsledku reklamačního řízení.  

Pro rozhodování sporů mezi Provozovatelem a Účastníkem hazardní hry jsou příslušné obecné soudy 
České republiky. Účastníci hazardní hry se mohou při řešení sporů obrátit také na příslušný subjekt 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.  

16.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Provozovatel v souladu s § 72 ZHH provádí prostřednictvím instalovaného monitorovacího zařízení 
monitorování Kasina. Tento záznam je archivován po dobu 2 let. 

Účastník hazardní hry je povinen dodržovat vedle ustanovení tohoto Herního plánu rovněž veškeré 
obecně závazné předpisy, které se na jeho účast na Technické hře vztahují. 

V případech, na které není v tomto Herním plánu pamatováno nebo v případech sporů způsobených 
rozdílným výkladem tohoto Herního plánu, se musí Účastník hazardní hry podrobit rozhodnutí 
Provozovatele a takové rozhodnutí je pro Účastníka hazardní hry závazné. Pokud se spor mezi 
Účastníkem hazardní hry a Provozovatelem nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou pro řešení sporů 
příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky s rozhodným právem České republiky. 

Účastník hazardní hry bere na vědomí, že Provozovatel je v případech stanovených AML zákonem nebo 
ZHH povinen zjišťovat a evidovat jeho osobní údaje. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
 

Pravidla jednotlivých Technických her podle § 3 odst. 2 písm. e) ZHH. 
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