HERNÍ PLÁN

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A.

Společnost MAXI-TIP a.s., se sídlem Praha, Stodůlky, Jeremiášova 947/16, PSČ 155 00,
IČ: 256 89 053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 5512 (dále jen „MAXI-TIP“), provozuje hru (i) kursová sázka a (ii)
internetová kursová sázka, a to na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách,
ve znění pozdějším přepisů, a na základě povolení Ministerstva financí České republiky.

B.

Tento herní plán (dále jen „HP“) je určen pro provozování (i) kursové sázky a (ii)
internetové kursové sázky prostřednictvím internetu za pomocí Internetové aplikace a
je závazný pro právní vztah mezi Účastníkem hazardní hry a MAXI-TIPem. Neznalost
tohoto HP nebo jeho nepochopení nečiní Sázku neplatnou a při rozhodování
případných sporů Účastníka hazardní hry s MAXI-TIPem neznalost HP neomlouvá, ani
k ní nemůže být přihlíženo.

C.

Všechna ustanovení tohoto HP jsou vykládána v souladu s ochranou Účastníků
hazardní hry dle § 7 odst. 2 písm. c) ZHH.

D.

Tento HP byl schválen Ministerstvem financí České republiky. MAXI-TIP si vyhrazuje
právo provést na základě schválení Ministerstva financí České republiky změny tohoto
HP. Veškeré změny tohoto HP budou MAXI-TIPem zveřejněny.
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1

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

Výrazy, použité v textu tohoto HP, které začínají velkým písmenem, mají níže uvedený
význam, pokud není uvedeno jinak.
„AKO sázka“

tj. akumulovaná Sázka, tzn. Sázka na 2 a více Příležitostí.

„AML zákon“

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů.

„Internetová
aplikace“

je počítačová či mobilní aplikace, díky které Účastník hazardní hry
uzavírá Sázky a je přístupná na webových stránkách MAXI-TIPu.

„Internetová
kursová sázka“

Kursová sázka provozovaná prostřednictvím Internetové aplikace.

„CashOut“

MAXI-TIP může nabídnout změnu Sázky na základě žádosti Účastníka
hazardní hry se současným vyhodnocením Sázky v době, kdy ještě
nebyla vyhodnocena některá sázková Příležitost zařazená do Sázky
a zároveň, kdy byla vyhodnocena alespoň jedna Příležitost zařazená
do Sázky. Kurs takto změněné Sázky odpovídá násobku v Sázce
uvedených Kursů již správně tipovaných Příležitostí a koeficientu
CashOut. Koeficient CashOut je určen MAXI-TIPem a zohledňuje výši
a aktuální vývoj Kursů všech Příležitostí zařazených v Sázce, a to již
vyhodnocených i dosud nerozhodnutých Událostí.

„Čistá prohra“

částka představující rozdíl mezi úhrnem všech sázek Účastníka
hazardní hry a všech výher.

„Dočasné uživatelské znamená uživatelské konto Účastníka hazardní hry, jenž je vytvořeno
konto“
při žádosti o registraci a je aktivní do řádného dokončení registrace,
nejdéle však 30 dní od registrace. Jde o Herní konto s omezenou
funkčností.
„Herní konto“

znamená uživatelské konto, které MAXI-TIP založí Účastníkovi
hazardní hry po dokončení jeho Registrace. Evidují se na něm všechny
peněžní transakce, Vklady, Sázky a Výhry. Jeden Účastník hazardní hry
může mít u MAXI-TIPU pouze jedno Herní konto, a pokud se účastní
i dalších druhů hazardních her, nebo se účastní hazardní her přes
internet, sdílí tak toto konto pro všechny sázky uskutečněné do všech
druhů hazardních her všemi zákonnými formami za předpokladu, že
Účastník splní zákonné požadavky pro jinou hazardní hru nebo formu
jejího provozu. Herní konto se používá k úhradě Sázek a připsání
Výher pro Internetovou kursovou sázku.
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„Herní plán“, „HP“

znamená tento Herní plán pro provozování Kursové sázky a
Internetové kursové sázky.

„Kurs“

znamená výherní poměr, ve kterém je v případě uhodnutí Příležitosti
vyplácena Výhra. Kursy určuje MAXI-TIP a mohou být proměnlivé.
Kurs platný v okamžiku uzavření Sázky je závazný, bez ohledu na
jakékoliv jeho pozdější změny, nestanoví-li tento HP jinak.

„Kursová nabídka“

znamená nabídku Sázkových Událostí, které vybírá a zveřejňuje
MAXI-TIP za účelem přijímání Sázek na Příležitosti, které si zvolí
Účastník hazardní hry.

„Kursová sázka“

hazardní hra dle zákona Zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve
znění pozdějších předpisů.

„MALÁ DOMŮ“

druh Sázky, kdy Účastník hazardní hry vyhrává i v případě neuhodnutí
právě jedné Příležitosti obsažené na Tiketu dle podmínek tohoto HP.

„MAXI-TIP“

znamená provozovatele Kursové sázky a Internetové kursové sázky,
obchodní společnost MAXI-TIP a.s., se sídlem Praha – Stodůlky,
Jeremiášova 947/16, PSČ 155 00, IČO: 256 89 053, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 5512.

„Možná výhra“

představuje Výhru, kterou Účastník hazardní hry získá v případě, že se
uskuteční všechny jím tipované Sázkové příležitosti a že správně určí
všechny Oficiální výsledky, nestanoví-li tento HP jinak. Výše Možné
výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla Sázka
přijata, a výši vsazené částky.

„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

„Oficiální výsledek“

znamená výsledek Události, získaný z relevantních zdrojů, dle volby
MAXI-TIPU, který je MAXI-TIPEM zveřejněn.

„Pobočka“

znamená kamennou provozovnu – sázkovou kancelář - s řádně
vyškoleným Pracovníkem pobočky, kde se přijímají kursové Sázky, a
jejíž provoz byl schválen Ministerstvem financí České republiky.
Aktuální seznam poboček MAXI-TIPU je uveden na webových
stránkách www.maxitip.cz.

„Podpůrná příležitost“ představuje totožnou Příležitost nebo Příležitosti, které se vzájemně
přímo či nepřímo podporují (např. Sázka na vítězství tenisty ve
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finálovém utkání turnaje a zároveň Sázka na vítězství stejného tenisty
v celém turnaji).
„Pracovník pobočky“ je fyzická osoba, která je oprávněna k přijímání kursových Sázek či
k identifikaci Účastníka hazardní hry a k registraci Zájemce na
Pobočkách dle AML zákona a ZHH.
„Příležitost“

je jeden z možných výsledků Události. Základní tipy Příležitostí jsou
označovány např. takto:
1 – výhra domácího
1X nebo 10 – neprohra domácího
X nebo 0 – remíza
12 – neskončí remízou
X2 nebo 02 – neprohra hosta
2 – výhra hosta
Všechny výše zmíněné tipy mohou být použity taktéž ve slovním
tvaru, a to názvem tipovaného klubu (např. FC Barcelona)
V – vítěz
1-4 – umístění do 4. místa
2:1 – tip na přesný výsledek (např. 2:1)

„Registrace“

je proces dle § 30 ZHH ve spojení s § 77 ZHH, který vede ke zřízení
Herního konta. Znamená především uzavřít Smlouvu a splnit
podmínky stanovené tímto HP.

„Rozpisové sázky“

znamená více Sázek uzavřených v jednom okamžiku na jednom
Tiketu, přičemž každá jednotlivá Sázka se posuzuje dle příslušných
ustanovení HP.

„Sázka“

je dobrovolně uzavřená smlouva mezi Účastníkem hazardní hry a
MAXI-TIPEM, dle předem stanovených pravidel. Sázka uváděná
v tomto HP je kursovou sázkou uzavíranou na Pobočce případně
Internetovou kursovou sázkou uzavíranou prostřednictvím veřejného
serveru umožňující dálkový přístup neomezenému počtu osob v síti
internet, a to zejména za podmínek stanovených tímto HP a
Smlouvou.

„Smlouva“

znamená Smlouvu, která je uzavíraná mezi Účastníkem hazardní hry a
MAXI-TIPEM při jeho Registraci. Smlouva je vždy v souladu s HP a
v případě rozporu některých ustanovení Smlouvy a HP má přednost
HP.
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„SÓLO sázka“

znamená jednoduchou sázku, obsahující pouze jednu Příležitost.

„Tiket“

znamená u Kursové sázky fyzické potvrzení o uzavřené Sázce na
Pobočkách, které obsahuje údaje o uzavřené Sázce. Údaje na Tiketu
jsou natištěny tiskárnou podle údajů uvedených sázejícím. Pro
vyznačení údajů jsou používány zkratky či kódy určené společností
MAXI-TIP. Zároveň znamená u Internetové kursové sázky elektronický
záznam a potvrzení o uzavřené Sázce. Tikety jsou uloženy v počítačové
databázi MAXI-TIPu a jsou v nich uvedeny údaje stanovené MAXITIPem

„Událost“

znamená sportovní událost nebo událost veřejné pozornosti, která je
vybrána a zveřejněna MAXI-TIPEM.

„Účastník
hazardní hry“

je účastník hazardní hry Kursové sázky, případně Internetové kursové
sázky, kterým může být řádně zaregistrovaná fyzická osoba starší 18 let
s bydlištěm na území ČR nebo osoba, které bylo zřízeno Dočasné
uživatelské konto.

„Uzavření sázky“

znamená okamžik, kdy je Sázka uložena v počítačové databázi MAXITIPu a je uzavřena jednorázová smlouva mezi Účastníkem hazardní hry
a MAXI-TIPem, dle stanovených pravidel.

„Vklad“

znamená plnění, které Účastník hazardní hry uhradí v hotovosti
v okamžiku uzavření Sázky (v případě Kursové sázky), případně plnění,
které Účastník hazardní hry uhradí z Herního konta v okamžiku
Uzavření sázky (v případě Internetové kursové sázky)

„Výhra“

je realizovaná Možná výhra a její výše je přímo úměrná výhernímu
poměru, ve kterém byla Sázka přijata, a výši vsazené částky.

„Zájemce“

je fyzická osoba starší 18 let, která má zájem účastnit se hazardních her
a za tímto účelem dobrovolně podstoupí proces Registrace a uzavření
Smlouvy s MAXI-TIPem dle ustanovení uvedených v tomto HP.

„ZHH“

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

„Živá sázka“

je druh Sázky, u které jsou na vypsané Příležitosti přijímány Sázky
v průběhu konání sázkové Události.
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2 REGISTRACE A ÚČAST NA KURSOVÉ SÁZCE
A) REGISTRACE NA POBOČCE
2.1

Zájemce může Smlouvu s MAXI-TIPem uzavřít na Pobočce pomocí formuláře, kde
vyplní požadované identifikační a kontaktní údaje.

2.2

Pro účely Registrace je Zájemce povinen
a) poskytnout MAXI-TIPu své identifikační a kontaktní údaje,
b) jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 1 ZHH nebo jejich
nastavení jednotlivě odmítnout,
c) podstoupit proces identifikace ve smyslu AML zákona.

2.3

Uzavřením Smlouvy, splněním podmínek v bodě 2.2 a po potvrzení a ověření
identifikačních a kontaktních údajů (§ 30 odst. 3 písm. b ZHH) dojde k Registraci a
zřízení Herního konta (které má v tomto okamžiku pouze evidenční funkci, tzn.,
evidují se na něm sázky a výhry, příp. s nimi spojená další herní a finanční data, není
z něj možné hradit Vklad, připisovat na něj Výhry, vkládat peněžní prostředky).
Zájemce se stává Účastníkem hazardní hry a může sázet na Pobočkách MAXI-TIPu a
obdrží identifikační kartu.

2.4

Pokud se takto zaregistrovaný Účastník hazardní hry chce účastnit i Internetové
kursové sázky, navštíví www.maxitip.cz, uvede své přihlašovací jméno a heslo, která
obdrží při registraci na pobočce, a zobrazí se mu informace, které uvedl při výše
uvedené Registraci. Poté zkontroluje tyto údaje (případně upraví) a doplní
požadované údaje (údaje o platebním účtu, platební kartě nebo jiném platebním
prostředku podle § 78 ZHH, sebeomezující opatření dle bodu 3.4), pokud již tak
neučinil – dle instrukcí na www.maxitip.cz). Takto Účastník hazardní hry získá
nejprve Dočasné uživatelské konto, resp. peněženku pro Internetovou kursovou
sázku v režimu dočasného konta (tímto okamžikem Účastník hazardní hry může
vložit na zřízené Herní konto (viz bod 2.3) až 3 000 Kč a vložené peníze začít používat
pro Internetovou kursovou sázku. Po splnění všech výše uvedených náležitostí a
úspěšném ověření v registru obyvatel získá trvalé uživatelské Herní konto (tímto
okamžikem může Účastník hazardní hry hradit Vklad Internetové kursové sázky,
nechat si připisovat Výhry, vkládat a vybírat peněžní prostředky z Herního konta),

B) REGISTRACE PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ APLIKACE
2.5

Zájemce může Smlouvu s MAXI-TIPem uzavřít dálkovým způsobem prostřednictvím
Internetové aplikace, a to vyplněním identifikačních a kontaktních údajů
na předepsaném formuláři MAXI-TIPu. Za použití funkčního tlačítka Zájemce odešle
MAXI-TIPu vyplněný formulář, přičemž jeho akceptací pomocí konfirmačního mailu
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vygenerovaného systémem MAXI-TIPu dojde k uzavření Smlouvy a Účastníku
hazardní hry je zřízeno Dočasné uživatelské konto.
2.6

Pro účely registrace je Zájemce povinen
a) Poskytnout MAXI-TIPu své identifikační a kontaktní údaje,
b) Jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření podle § 15 odst. 2 ZHH nebo jejich
nastavení jednotlivě odmítnout,
c) Poskytnout provozovateli potřebné údaje o platebním účtu, platební kartě nebo
jiném platebním prostředku podle § 78 ZHH (podrobněji viz body 2.11 – 2.15).
d) Podstoupit proces identifikace ve smyslu AML zákona.

2.7

K Registraci dojde aktivací trvalého uživatelského konta (Herní konto) po ověření a
potvrzení údajů uvedených v odstavci 2.6, které může proběhnout za fyzické
přítomnosti Zájemce dle § 8 odst. 1 AML zákona na vybraných Pobočkách,
prostřednictvím kurýra (zaměstnance) MAXI-TIPu v místě a čase domluveném se
Zájemcem, případně online prostřednictvím úvěrové či finanční instituce dle § 11 odst.
1 AML zákona, kde má Zájemce veden bankovní účet (aktuální přehled vybraných
Poboček a možností pro ověření a potvrzení údajů nalezne Zájemce na
www.maxitip.cz).

2.8

Registraci nelze provést bez
a) Jednotlivého nastavení nebo jednotlivého odmítnutí sebeomezujících
opatření podle § 15 odst. 2 ZHH,
b) Ověření a potvrzení údajů uvedených v odstavci 2.6.

2.9

Do okamžiku dokončení registrace zřídí MAXI-TIP Účastníkovi hazardní hry Dočasné
uživatelské konto, pro nějž platí
a) Dočasné uživatelské konto může být aktivní nejdéle 30 dní,
b) Během doby, kdy je Dočasné uživatelské konto aktivní, nesmí celkový vklad
přesáhnout částku 3000 Kč, a to ani v součtu jednotlivých vkladů,
c) Z Dočasného uživatelského konta nelze vybírat vložené vklady nebo výhry,
d) Dojde-li k registraci Účastníka hazardní hry, je MAXI-TIP povinen převést evidované
peněžní nebo hrací prostředky z jeho Dočasného uživatelského konta na jeho Herní
konto,
e) Nedojde-li k dokončení registrace Účastníka hazardní hry, je MAXI-TIP povinen mu
vrátit nevyčerpaný vklad nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení jeho Dočasného
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uživatelského konta. Účastník hazardní hry je pro tyto účely povinen poskytnout číslo
svého bankovního účtu, jehož je majitelem, nejpozději 30 dní po zřízení Dočasného
uživatelského konta. V případě, že ke sdělení čísla bankovního účtu nedojde, budou
peněžní prostředky Účastníkovi hazardní hry zaslány poštovní poukázkou.
2.10 Registraci nelze provést po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy osoba požádala o registraci.
2.11 Pro účely registrace je Zájemce o registraci povinen uvést
a) číslo nebo jedinečný identifikátor platebního účtu, jehož je majitelem, a ze kterého
bude, výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80 ZHH, na Herní konto převádět
peněžní prostředky a na který bude výhradně z uživatelského konta přijímat peněžní
prostředky, nebo
b) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor platební karty, jejíž je držitelem, a ze které
bude, výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80 ZHH, na Herní konto převádět
peněžní prostředky a na kterou bude výhradně z uživatelského konta přijímat peněžní
prostředky.
c) číslo nebo jedinečný identifikátor jiného platebního prostředku, jehož je majitelem,
nebo držitelem, a ze kterého bude, výhradně, s výjimkou uvedenou v § 79 a 80 ZHH,
na Herní konto převádět peněžní prostředky a na který bude výhradně z
uživatelského konta přijímat peněžní prostředky
2.12 Registrovaný platební účet nebo jiný platební prostředek může být vedený pouze u
osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie
nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
2.13 Registrovanou platební kartou může být pouze platební karta vydaná osobou, která je
oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě,
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
2.14 Pro účely ověření zaregistrovaného platebního prostředku je Účastník hazardní hry
povinen předložit MAXI-TIPu podklady, na základě kterých bude možné identifikovat
Účastníka hazardní hry jako majitele, resp. držitele příslušného platebního prostředku.
Ověření zaregistrovaného platebního prostředku může proběhnout jedním z
následujících způsobů:
a) on-line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků prostřednictvím
příslušných funkcionalit v rámci Aplikace,
b) off-line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků z platebního prostředku
Účastníka hazardní hry na platební účet MAXI-TIPu,
c) dodáním dokumentace (např. smlouvy o vedení účtu, výpisu z platebního účtu,
výpisu z internetového bankovnictví) potvrzující, že je majitelem nebo držitelem
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platebního prostředku ve smyslu ZHH, a to jejím předložením na Pobočce,
zasláním prostřednictvím Aplikace, případně jiným způsobem stanoveným MAXITIPem.
2.15 Každý Účastník hazardní hry si může zaregistrovat a nechat ověřit několik různých
platebních prostředků, nicméně v jeden okamžik bude aktivní pouze jeden.
2.16 Pokud se takto zaregistrovaný Účastník hazardní hry, který má již trvalé uživatelské
konto, chce účastnit i Kursové sázky prostřednictvím Pobočky, navštíví Pobočku, kde
uvede Pracovníkovi pobočky své přihlašovací jméno, případně kontaktní telefon a
uzavře Smlouvu o Kursové sázce. Poté může Účastník hazardní hry sázet i na
Pobočkách

C) OBECNĚ
2.17

MAXI-TIP neodpovídá za pravost, platnost a věcnou správnost dokumentů, které
Účastník hazardní hry za účelem uzavření Smlouvy a provedení Registrace MAXITIPu předloží. V případě pochybnosti o pravosti, platnosti či věcné správnosti
dodaných dokumentů, je MAXI-TIP povinen takovýto dokument odmítnout, resp.
požadovat dodání dalších dokumentů.

2.18

Sázet mohou pouze osoby starší 18 let. Sázky je možné uzavírat až po ověření
totožnosti a věku a po dokončení řádné Registrace, Účastník hazardní hry je
odpovědný za uchovávání přidělených identifikačních údajů v tajnosti a je povinen
zabránit jejich zneužití. Za přidělené identifikační údaje Účastníka hazardní hry se
považuje jeho uživatelské jméno a heslo. Účastník hazardní hry je oprávněn si
kdykoliv své ochranné heslo změnit. Jméno a heslo může Účastník hazardní hry
využívat v rámci Herního konta pro hraní jiných druhů hazardní her nebo pro hraní
hazardních her na internetu, splní-li zákonné požadavky pro jinou hazardní hru nebo
formu jejího provozu. MAXI-TIP nenese žádnou odpovědnost za zneužití
přístupových údajů Účastníka hazardní hry jeho vinou. Každý Účastník hazardní hry
je při uzavírání Sázky na Pobočce a při výplatě Výhry na Pobočce dle tohoto HP
povinen se identifikovat, a to tak, že se prokáže identifikační kartou, kterou získá při
Registraci nebo předloží svůj průkaz totožnosti. MAXI-TIP zajistí, že neumožní sázku
prostřednictvím uživatelského konta a další dispozice s ním, jiné osobě, než té, které
bylo uživatelské konto zřízeno.

2.19

Účast na sázkách u MAXI-TIPu není povolena osobám:
a) oprávněným přijímat sázky pro MAXI-TIP,
b) které stanovují Kursy nebo zajišťují informace pro stanovování Kursů,
c) které jsou rodinnými příslušníky a osobami blízkými osob uvedených výše (§ 22
Občanského zákoníku).
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d) které se přímo podílí na Události, na kterou MAXI-TIP přijímá sázky, v závodech,
utkáních nebo soutěžích, jejichž je účastníkem nebo osobám, které mohou ovlivnit
výsledek této sázkové Události.
2.20

Sázky není povoleno uzavírat na objednávku (např. prostřednictvím sázkových
agentů) nebo v zastoupení.

2.21

Pokud má MAXI-TIP podezření, že byly porušeny odstavce 2.18 nebo 2.19 nebo
2.20 tohoto HP, je oprávněn pozastavit výplatu Výhry. V případě důvodného
podezření a potvrzení, že došlo k porušení odstavce 2.18 nebo 2.19 nebo 2.20
tohoto HP, je MAXI-TIP oprávněn takové Sázky vyhodnotit jako neplatné. Po řádném
prošetření bude Účastníkovi hazardní hry Vklad nebo Výhra vyplaceny.

2.22

Účastník hazardní hry má povinnost se před uzavřením Sázky seznámit s platným
HP. Uzavřením Sázky uznává Účastník hazardní hry všechny podmínky definované
MAXI-TIPem za závazné. Neznalost ustanovení tohoto HP nebo jeho subjektivní
výklad nečiní uzavřenou Sázku neplatnou a při rozhodování případných sporů ze
Sázek nemůže být přihlíženo k okolnosti, že Účastník hazardní hry nezná ustanovení
HP. Účastník hazardní hry je dále povinen se seznámit s všeobecnými obchodními
podmínkami stanovenými MAXI-TIPem, které vždy musí být v souladu s tímto HP.

2.23

MAXI-TIP si vyhrazuje právo příjem sázek na některou sázkovou Událost omezit,
případně zastavit, a to z důvodu rozhodnutí riskmanagementu společnosti, že je
takováto Událost vyhodnocena jako riziková (např. při podezření z ovlivnění utkání).

2.24

MAXI-TIP je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to výpovědí zaslanou
Účastníkovi hazardní hry. Možné důvody výpovědi jsou: (a) uvedení nesprávných
údajů v rámci Registrace, (b) ovlivnění výsledku kursové sázky, resp. pokus o
ovlivnění, (c) podvodné jednání, resp. pokus o něj, (d) zneužití cizích platebních
prostředků, (e) nevrácení peněžních prostředků po neoprávněném připsání Výhry,
(f) vulgární či jiné nevhodné chování při komunikaci s MAXI-TIPem, (g) poskytnutí
přístupu ke svému Hernímu kontu, resp. Dočasnému uživatelskému kontu, jiné
osobě nebo přístup (resp. pokus o něj) ke Hernímu kontu, resp. Dočasnému
uživatelskému kontu jiného Účastníka hazardní hry, (h) smrt Účastníka hazardní hry,
(i) zůstatek na Herním kontě Účastníka hazardní hry je po dobu delší dvanáct (12)
měsíců roven nule, (j) podstatné porušení povinností ze strany Účastníka hazardní
hry, které jsou stanoveny ve Smlouvě, Herním plánu a/nebo ZHH. MAXI-TIP ve
výpovědi vždy uvede důvod. Výpovědní lhůta činí čtrnáct (14) kalendářních dnů
(lhůta se počítá ode dne následujícího po doručení výpovědi Účastníkovi hazardní
hry).

2.25

V případě výpovědi Smlouvy ze strany MAXI-TIPu bude zůstatek na Herním kontě
Účastníka hazardní hry zaslán na bankovní účet Účastníka, který má veden jako
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aktivní Platební metodu, a to do deseti (10) dnů od ukončení Smlouvy. V případě, že
nebude možné vrátit zůstatek na Herním kontě na bankovní účet Účastníka
hazardní hry, a to z jakéhokoliv důvodu, bude Účastník hazardní hry vyzván, aby ve
lhůtě čtrnácti (14) dnů sdělil MAXI-TIPu identifikaci bankovního účtu, u nějž bude
zároveň ověřeno, že je jeho majitelem, kam bude zaslán zůstatek z Herního konta.
Pokud Účastník hazardní hry tuto podmínku nesplní, odešle MAXI-TIP po marném
uplynutí stanovených lhůt zůstatek Herního konta Účastníkovi hazardní hry
prostřednictvím poštovní poukázky. Jestliže poštovní poukázku, resp. mezinárodní
poštovní poukázku není možné doručit, je MAXI-TIP povinen opakovat postup
zasílání výzvy formou doporučeného dopisu na adresu bydliště, resp. na
korespondenční adresu Účastníka hazardní hry (byla-li Účastníkem hazardní hry
stanovena) každých dvanáct (12) měsíců do doby uplynutí lhůty rozhodné pro
promlčení bezdůvodného obohacení v souladu s Občanským zákoníkem. Náklady na
odeslání zůstatku prostřednictvím poštovní poukázky, resp. mezinárodní poštovní
poukázky nebo na odeslání doporučeného dopisu půjdou k tíži Účastníka hazardní
hry a budou strženy ze zůstatku na Herním kontě. V případě, že by náklady na
odeslání zůstatku dle tohoto článku převýšily zůstatek, o čemž bude Účastník
hazardní hry MAXI-TIPem informován, pak je Účastník povinen vyzvednout si
zůstatek v sídle MAXI-TIPu, a to po předchozí dohodě, tedy poštovní poukázka
nebude v tomto případě odesílána. Při vypořádání zůstatku v hotovosti bude výše
zůstatku zaokrouhlena na celé Kč směrem dolů.

3 SEBEOMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ
3.1

Účastník hazardní hry v rámci procesu registrace jednotlivě nastaví sebeomezující
opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítne. Využije-li účastník hazardní hry
sebeomezujícího opatření, nesmí mu MAXI-TIP umožnit účast na hazardní hře,
pokud by tím nebylo dodrženo opatření nastavené účastníkem hazardní hry.

3.2

Zmírní-li Účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, je MAXI-TIP povinen
provést změnu nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne změny
sebeomezujícího opatření Účastníkem hazardní hry.

3.3

Zpřísní-li Účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, je MAXI-TIP povinen
provést změnu neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku změny
sebeomezujícího opatření Účastníkem hazardní hry.

3.4

Účastník hazardní hry je povinen nastavit nebo jednotlivě odmítnout tyto druhy
sebeomezujících opatření
a) maximální výši sázek za 1 den (jde o součet sázek z kursové sázky a internetové
kursové sázky),
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b) maximální výši sázek za 1 kalendářní měsíc (jde o součet sázek z kursové sázky a
internetové kursové sázky),
c) maximální výši Čisté prohry za 1 den (jde o součet Čistých proher z kursové sázky
a internetové kursové sázky),
d) maximální výši Čisté prohry za 1 kalendářní měsíc (jde o součet Čistých proher z
kursové sázky a internetové kursové sázky),
e)
maximální počet přihlášení do Herního konta za 1 kalendářní měsíc (platí
pouze pro internetovou kursovou sázku),
f)
maximální dobu denního přihlášení na Herní konto do jeho automatického
odhlášení (platí pouze pro internetovou kursovou sázku),
g)
dobu, po kterou Účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se
hazardní hry u MAXI-TIPu po jeho odhlášení z Herního konta (platí pouze pro
internetovou kursovou sázku).

4 UZAVŘENÍ SÁZKY A HERNÍ KONTO
A) UZAVŘENÍ SÁZKY NA POBOČCE
4.1

Sázky budou přijímány Pracovníkem pobočky, a to pouze na ty Sázkové příležitosti,
pro které společnost MAXI-TIP zveřejnila Kursy. Kursy budou společností MAXI-TIP
zveřejňovány v Kursové nabídce na www.maxitip.cz a/nebo na informačních
tabulích instalovaných v Pobočkách společnosti MAXI-TIP. Pro uzavřené Sázky jsou
rozhodné údaje uvedené na Tiketu, které musí současně odpovídat údajům
uloženým v centrální databázi společnosti MAXI-TIP.

4.2

K uzavření Sázky dochází tak, že Účastník hazardní hry sdělí Pracovníkovi pobočky (i)
jaký druh Sázky chce uzavřít, (ii) označení jedné nebo více konkrétních Sázkových
událostí, (iii) označení jedné nebo více Sázkových příležitostí a (iv) výši Vkladu na
jednotlivé Sázky nebo na Tiket. Pracovník pobočky veškeré parametry zadá do
centrální databáze společnosti MAXI-TIP a vytiskne Tiket. Tiket bude Účastníkovi
hazardní hry vydán proti zaplacení celkové ceny k úhradě (v hotovosti), tj. Vkladu,
který bude uveden na Tiketu. Účastník hazardní hry je povinen si okamžitě
zkontrolovat, zda údaje na Tiketu souhlasí s nahlášenými údaji. Jestliže Účastník
hazardní hry zjistí chybu, musí ji neprodleně reklamovat u Pracovníka pobočky a
požadovat nápravu (nejpozději však do 10 minut od okamžiku uzavření Sázky).
Sázku nelze reklamovat po čase stanoveném jako konec příjmu Sázek. Na reklamace
týkající se nepochopení předmětu Sázky nebo nesprávné identifikace (shodná
jména, nejednoznačné pojmenování, zkratky apod.) nebude brán zřetel. Účastník
hazardní hry je rovněž povinen si okamžitě překontrolovat případnou vrácenou
finanční hotovost.
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4.3

Okolnost, která určuje Výhru (výsledek sportovního utkání či jiné budoucí Události),
nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být
MAXI-TIPem nebo Účastníkem hazardní hry ovlivněna.

4.4

Na Pobočce budou zveřejněna omezení týkající se nutnosti zařadit sázkovou
Příležitost do SÓLO sázky, nebo do AKO sázky s určitým počtem jiných Příležitostí.
MAXI-TIP je také oprávněn sázkovou Příležitost limitovat maximální výší Vkladu na
Sázku obsahující tuto sázkovou Příležitost. MAXI-TIP je oprávněn provádět změnu
výše uvedených parametrů sázkové Příležitosti až do uzavření Sázky, a to i bez
uvedení důvodu. Jakákoli změna parametrů sázkové Příležitosti je účinná vůči všem
Účastníkům hazardní hry od okamžiku jejího provedení.

4.5

Každému Účastníkovi hazardní hry je veden přehled o jeho Vkladech, Sázkách a
Výhrách na Pobočce. Za účelem kontroly je umožněno Účastníkovi hazardní hry
požádat na Pobočce o tento přehled Vkladů, Sázek a výher, který mu bude bez
zbytečného odkladu vygenerován. Sázka je uzavřena a potvrzena pouze tehdy,
objeví-li se v přehledu uzavřených Sázek. V případě sporu o čase uložení Sázky
rozhoduje údaj v centrální databázi MAXI-TIPu, kde se uzavřená a potvrzená Sázka
objeví v přehledu uzavřených Sázek.

4.6

Sázka je Účastníkem hazardní hry uhrazena zaplacením v hotovosti Pracovníkovi
pobočky. Veškerá herní a finanční data jsou evidována na Herním kontě, pro účast
na kursové sázce na Pobočkách neumožňuje Herní konto evidovat zůstatek.

B) UZAVŘENÍ SÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ APLIKACE
4.7

Sázky budou uzavírány prostřednictvím Internetové aplikace, umístěné na
webových stránkách MAXI-TIPu, a to pouze na ty Příležitosti, pro které MAXI-TIP
zveřejnil Kursy. Okolnost, která určuje Výhru (výsledek sportovního utkání či jiné
budoucí Události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu,
aby nemohla být MAXI-TIPem nebo Účastníkem hazardní hry ovlivněna.

4.8

V Internetové aplikaci budou zveřejněny veškeré Kursy sázkových Příležitostí a
případně omezení týkající se nutnosti zařadit sázkovou Příležitost do SÓLO sázky,
nebo do AKO sázky s určitým počtem jiných Příležitostí. MAXI-TIP je také oprávněn
sázkovou Příležitost limitovat maximální výší Vkladu na Sázku obsahující tuto
sázkovou Příležitost. MAXI-TIP je oprávněn provádět změnu výše uvedených
parametrů sázkové Příležitosti až do uzavření Sázky, a to i bez uvedení důvodu.
Jakákoli změna parametrů sázkové Příležitosti je účinná vůči všem Účastníkům
hazardní hry od okamžiku jejího provedení.

4.9

Každému Účastníkovi hazardní hry je veden přehled o jeho uzavřených Sázkách
(Tiketech). Za účelem kontroly je umožněno Účastníkovi hazardní hry nahlížet do
tohoto přehledu. V přehledu jsou uvedeny všechny uzavřené a dosud nerozhodnuté
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Sázky a dále ty Sázky, od jejichž vyhodnocení uplynulo méně než 2 roky. Přehled
Sázek, od jejichž vyhodnocení uplynulo více než 2 roky, bude Účastníkovi hazardní
hry bezplatně dostupný na vyžádání.
4.10 Způsob uzavření Sázky
a)

Účastník hazardní hry musí být přihlášen v Internetové aplikaci a postupuje
následovně:
-

Účastník hazardní hry si sestaví Tiket kliknutím na příslušné Kursy

-

Účastník hazardní hry určí výši sázky (v Kč) na jednotlivé Příležitosti
či kombinace, přičemž celková výše Vkladu nesmí převyšovat peněžní
zůstatek na jeho Herním kontě
o

o

-

V případě Rozpisové sázky má Účastník hazardní hry možnost vybrat
kombinace, které do tiketu zahrne a nastavit Vklad na vybrané
kombinace pomocí jedné z následujících možností:


Jednotnou sázku na všechny kombinace



Celkový Vklad na tiket, který se rozpočte na všechny vybrané
kombinace



Jednotlivě nastavit sázku na každou kombinaci

Aplikace může Účastníkovi hazardní hry nabídnout možnost
nastavení automatického přijetí Sázky při změně Kurzu v průběhu
jejího uzavírání (Přijmout změnu kurzu). Tato možnost je nabízena
především u Živé sázky. Účastník hazardní hry může vybírat z
následujících možností


Přijmout všechny změny Kursu



Přijmout pouze vyšší Kursy

Účastník hazardní hry potvrdí uzavření Sázky. Aktivací příslušného tlačítka
(„VSADIT“) je požadavek Účastníka hazardní hry odeslán ke zpracování.
V případě, že během zpracování požadavku Účastníka hazardní hry dojde
ke změně náležitostí Sázky v souladu s článkem 4.2 HP (tj. změna Kursu
nebo jiného parametru sázkové Příležitosti), bude tato odeslána zpět
Účastníkovi hazardní hry, který má možnost rozhodnout, zda takto
pozměněnou Sázku odešle znovu ke zpracování s výjimkou, že zákazník
využil možnosti nastavení automatického přijetí Sázky při změně Kurzu v
průběhu jejího uzavírání a změna splnila podmínky výběru (například
Účastník hazardní hry zvolil možnost přijmout pouze vyšší Kursy a nový
Kurs je vyšší). Sázka je uzavřena v okamžiku zobrazení potvrzení o Uzavření
Sázky v Internetové aplikaci („Sázka přijata“) a současném zaznamenání
Sázky v databázi MAXI-TIPu. Při zpracování Sázky nebude v žádném
případě přihlíženo k osobě Účastníka hazardní hry v souladu s ustanovením §
7 odst. 2 písm. c) ZHH. V případě, že výše Vkladu na určitou Příležitost
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odporuje příslušným ustanovením HP či jiným omezením MAXI-TIPu (např.
limit Výhry, maximální Vklad, apod.), je na toto Účastník hazardní hry při
sestavování Sázky upozorněn a příslušná Sázka je přijata až po jím
provedené úpravě Vkladu či Sázky.

4.11 Herní konto je určeno k přijímání Vkladů a výplatě Výher. Účastník hazardní hry se
na Herní konto přihlašuje svými přihlašovacími údaji (uživatelské jméno a heslo), a
to prostřednictvím Internetové aplikace. Peněžní prostředky na Herním kontě
Účastníka hazardní hry jsou vedeny v českých korunách a nejsou úročeny. Účastník
hazardní hry je oprávněn ukončit Smlouvu bez udání důvodů v případě, že na jeho
Herním kontu nejsou evidovány žádné nevyhodnocené Sázky. MAXI-TIP vypoví
Smlouvu, pokud se prokáže, že Dočasné uživatelské konto nebo Herní konto bylo
využíváno jinou osobou, než je zaregistrovaný Účastník hazardní hry. V případě
ukončení Smlouvy budou peněžní prostředky zaslány na řádně registrovaný
bankovní účet Účastníka hazardní hry. V případě, že Účastník hazardní hry
bankovní účet řádně registrovaný nemá, budou mu peněžní prostředky zaslány
poštovní poukázkou. Každý Účastník hazardní hry je oprávněn mít pouze jedno
Herní konto.
4.12 Sázka je Účastníkem hazardní hry uhrazena převodem odpovídající výše peněžních
prostředků z Herního konta. Herní konto lze dotovat těmito způsoby:
a)
b)

Složením peněžních prostředků v hotovosti na Pobočkách či centrále
MAXI-TIPu v maximální výši 5000,- Kč za 24 hodin.
Bezhotovostním převodem peněžních prostředků z řádně zaregistrovaného
bankovního účtu, případně prostřednictvím řádně zaregistrované platební
karty.

4.13 Limity vkladů a výplat jednotlivých transakcí pro jednotlivé platební metody
upravuje následující tabulka:
platební metoda
bankovní převod
online platba
platební karta
transakce na
centrále a pobočce

vklady (Kč)
min
10
10
10

max
bez omezení
bez omezení
bez omezení

100

5 000

výběry (Kč)
min
max
bez omezení
bez omezení
nelze
nelze
100

5 000

4.14 Každý Účastník hazardní hry je při vložení peněžních prostředků v hotovosti na
Herní konto nebo při výběru v hotovosti z Herního konta povinen předložit
identifikační kartu vydanou MAXI-TIPem nebo předložit Pracovníkovi pobočky
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MAXI-TIPu platný průkaz totožnosti. V případě podezření, že osoba předkládající
kartu není její oprávněný držitel, si Pracovník pobočky si vyžádá předložení
průkazu totožnosti. Při nepředložení platného průkazu totožnosti je MAXI-TIP
oprávněn vklad či výběr hotovosti odmítnout. MAXI-TIP si vyhrazuje právo stanovit
i další bezpečnostní opatření vztahující se ke vkladům a výběrům peněžních
prostředků a Účastník hazardní hry je povinen taková bezpečnostní opatření
respektovat. Limity pro vklady a výběry v hotovosti jsou ve výši 5000,- Kč během
24 hodin.
4.15 Účastníci hazardní hry nejsou oprávněni využívat peněžní prostředky zaslané na
Herní konto jiným způsobem (peněžní transakce apod.), než výhradně k úhradě
Vkladu za uzavírané Sázky či k úhradě ověřovacích plateb předem stanovených
MAXI-TIPem. Pokud Účastník hazardní hry zjevně opakovaně využívá prostředky
zaslané na Herní konto neoprávněným způsobem, má MAXI-TIP právo na náhradu
všech nákladů vzniklých při těchto transakcích. K úhradě nákladů je MAXI-TIP
oprávněn použít peněžní prostředky na Herním kontě Účastníka hazardní hry,
který tuto svou povinnost porušil. V případě, že stav Herního konta bude
vykazovat záporný zůstatek, je Účastník hazardní hry povinen doplnit Herní konto
tak, aby nevykazovalo záporný zůstatek, a to nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14)
kalendářních dní od odeslání upozornění na jeho email a telefonní číslo (uvedené
při Registraci případně změněné Účastníkem hazardní hry.

C) OBECNĚ
4.16

Sázka je uzavřena a potvrzena pouze tehdy, objeví-li se v přehledu uzavřených
Sázek. V případě sporu o čase uložení Sázky, rozhoduje údaj v centrální databázi
MAXI-TIPu, kde se uzavřená a potvrzená Sázka objeví v přehledu uzavřených Sázek.

4.17

MAXI-TIP si vyhrazuje právo určovat začátek a konec příjmu Sázek na jednotlivé
Události. Konec příjmu Sázek na určitou Událost může být stanoven nejpozději do
okamžiku zahájení Události (s výjimkou Živé sázky).

4.18

Sázky nelze přijímat na Příležitosti týkající se Události, která již byla zahájena
(s výjimkou Živé sázky a Sázek na Události dlouhodobého charakteru). V případě, že
v důsledku technické či jiné chyby dojde k možnosti takovou Sázku uzavřít, jsou
takové Sázky neplatné.

4.19

MAXI-TIP není povinen Účastníkovi hazardní hry poskytovat doplňkové informace
o Událostech (např. typ povrchu, sestavy, atd.)

4.20

Po uzavření Sázky je zakázáno provádět na výpisu Sázky jakékoli úpravy. Padělání
a pozměňování Tiketů uložených v centrální databázi MAXI-TIP je trestné podle
příslušných právních předpisů a zároveň zaniká nárok na Výhru či vrácení Vkladu, na
které by byl dle pozměněných nebo padělaných Tiketů nárok.
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4.21

Uzavřenou Sázku může Účastník hazardní hry změnit pouze na základě dohody
s MAXI-TIPem využitím CashOutu. CashOut se nepovažuje za uzavření nové Sázky.
Dohoda o CashOutu vzniká na základě žádosti Účastníka hazardní hry o využití
CashOutu přijaté Pracovníkem pobočky, a to okamžikem, kdy Účastník hazardní hry
akceptuje MAXI-TIPem předloženou dohodu o CashOutu, jež spočívá v návrhu nové
výše Výherního poměru po úpravě Kursů již vyhodnocených a správně tipovaných
Příležitostí o koeficient CashOut. Výše výhry při využití CashOutu nemůže být nikdy
vyšší, než původní Možná výhra. V případě, že Účastník hazardní hry návrh dohody
o CashOutu nepřijme, k dohodě o CashOutu nedojde a uzavřená Sázka zůstává
platná beze změny. V případě přijetí je uzavřená dohoda o Cashoutu již neměnná a
Účastník hazardní hry po vyplacení Výhry již nemůže uplatňovat žádné další nároky
z předmětné Sázky, a to ani při pozdější změně oficiálního výsledku.
CashOut nebude Účastníkovi hazardní hry umožněn tehdy, nastane-li jedna či více
níže uvedených skutečností:
- uzavřená Sázka je již vyhodnocena jako prohrávající
- nebyla vyhodnocena alespoň jedna Příležitost obsažená v Sázce
- v uzavřené Sázce je obsažena nevyhodnocená Příležitost, která není aktuálně
v nabídce MAXI-TIPu

5 DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ
MAXI-TIP bude vypisovat Kursy Příležitostí mimo jiné na:
a) Jednotlivé Události s dvěma možnými výsledky (např. volejbalová utkání, postup
v soutěži).
b) Jednotlivé Události s třemi možnými výsledky (např. fotbal, házená).
c) Vítězství, umístění a postup jednotlivce nebo týmu v Událostech dlouhodobého
charakteru.
d) Příležitosti související s výsledkem hlavní Události (např. přesný výsledek
vybraného utkání, počet branek v soutěži nebo zápase, střelec branky apod.).

6 DRUHY SÁZEK A ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ SÁZEK
6.1

Mezi základní druhy Sázek, na které MAXI-TIP Sázky přijímá, patří SÓLO sázky a AKO
sázky. SÓLO sázky jsou na jedinou Příležitost, která je vybrána z celkové Kursové
nabídky Příležitostí zveřejněných MAXI-TIPem. AKO Sázky jsou Sázky na dvě a více
Příležitostí současně, které jsou vybrány z celkové Kursové nabídky Příležitostí
zveřejněných MAXI-TIPem. Celkový kurs AKO sázek je roven součinu Kursů
jednotlivých tipů na Příležitosti, přičemž celkový Kurs je zaokrouhlován na dvě
desetinná místa.

6.2

Rozpisové sázky (KOMBI sázky)
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Účastníci hazardní hry mohou své tipy různě kombinovat (vytvářet jednotlivé SÓLO
sázky a AKO sázky) a pro zjednodušení a urychlení při tom využívat Rozpisových
sázek. Rozpisové sázky jsou takové, kde na jednom výpisu Sázek je sdruženo více
různých Sázek, přičemž každá jednotlivá Sázka se posuzuje dle příslušných
ustanovení HP. Při sestavení rozpisových Sázek si Účastník hazardní hry nejprve zvolí
Příležitosti, na které chce Uzavřít Sázku a případně tyto zvolené Sázkové příležitosti
sdruží do skupin. Skupinou se rozumí Hráčem zvolený soubor Příležitostí, který bude
jako celek zařazován do vygenerovaných kombinací. Kurz příslušné skupiny se pak
vypočte jako násobek Kurzů jednotlivých Příležitostí zařazených ve skupině. Z takto
zvolených skupin nebo Příležitostí vygeneruje počítač všechny matematicky
přípustné kombinace odpovídající zadání Účastníka hazardní hry, ze kterých si
Účastník hazardní hry sám zvolí vybraný druh (resp. druhy) kombinací (sóla, dvojice,
trojice atp.), na který/které chce vsadit a výši sázky pro jednotlivý druh kombinace.
MAXI-TIP je oprávněn stanovit limity počtu Příležitostí a skupin, ze kterých lze
Rozpisové sázky sestavit.
6.3

MALÁ DOMŮ
Jedná se o druh Sázky, kdy Účastník hazardní hry vyhrává i v případě neuhodnutí
právě jedné Příležitosti obsažené na Tiketu. Podmínky uzavření takovéto Sázky:
- minimální celkový Kurs na tiketu 200,
- maximální kurs na jednu sázkovou Příležitost 5,
- při uzavírání Sázky oznámí Účastník hazardní hry Pracovníkovi pobočky, že chce
Sázku MALÁ DOMŮ uzavřít a ten jeho požadavek zadá do systému. U uzavření sázky
prostřednictvím internetové aplikace zaškrtne, že se jedná o Sázku MALÁ DOMŮ.
Při uhodnutí všech zápasů na Tiketu Účastník hazardní hry vyhrává jako na běžnou
AKO sázku. Při neuhodnutí právě jedné Příležitosti Účastník hazardní hry vyhrává
desetinásobek Vkladu na Sázku MALÁ DOMŮ. V případě, že některá Příležitost bude
vyhodnocená kursem 1 a součin Kursů zbylých Příležitostí na tiketu bude nižší než
200, tato Sázka už nesplňuje parametry sázky MALÁ DOMŮ a je tak považována za
běžnou AKO sázku.

6.4

Živé sázky
Druh kursové sázky, na kterou jsou sázky přijímány v průběhu konání sázkové
Události. Živé sázky je možno uzavírat jako SÓLO sázky a v případech, kdy to
Provozovatel umožní, i jako AKO sázky a Rozpisové sázky.

7 LIMITY SÁZEK
7.1

Minimální výše Vkladu na jeden Tiket je 5 Kč (slovy: pět korun českých), v případě
uzavření sázky prostřednictvím Internetové aplikace minimální výše Vkladu na jeden
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Tiket je 10 Kč (slovy: deset korun českých). U Rozpisových sázek je minimální výše
Vkladu na jednu dílčí Sázku 0,01 Kč.
7.2

Limit maximální Výhry i Vkladu na jeden Tiket je stanoven ve výši 5.000.000 Kč (slovy:
pět milionů korun českých), a to pro všechny druhy Sázek. V případě, že by Možná
výhra u všech Sázek byla vyšší než 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých),
MAXI-TIP není oprávněn takovou Sázku přijmout.

8 OFICIÁLNÍ VÝSLEDEK
8.1

Veškeré Oficiální výsledky budou zveřejňovány na www.maxitip.cz a na
výsledkových listinách nacházejících se na Pobočkách. V případě, že bude
zjištěno, že Oficiální výsledek byl MAXI-TIPem zadán chybně, je MAXI-TIP povinen
změnit Oficiální výsledek tak, aby odpovídal zdroji stanovenému MAXI-TIPem pro
určení Oficiálního výsledku.

8.2

U Událostí vymezených předem stanovenou hrací dobou (např. fotbal, hokej,
apod.) se za Oficiální výsledek považuje výsledek dosažený na hřišti po uplynutí
takto předem stanovené hrací doby a případného nastavení, bez ohledu na
případné prodloužení zápasu, rozstřely, atd., pokud není ve specifikaci Příležitosti
výslovně uvedeno jinak.

8.3

Pokud je jakákoliv Událost řádně ukončena a později je kontumována (např.
doping, diskvalifikace, apod.), platí konečný výsledek dosažený na hřišti, nikoliv
výsledek kontumovaný. Kontumace je zohledněna pouze u Sázek na postup
(např. Pohárové soutěže, apod.), pokud zároveň podání protestu (či jiné
skutečnosti mající možný vliv na tento postup) bylo zveřejněno před zahájením
výplaty Výher tedy od vyhodnocení příslušné Příležitosti případně před připsáním
výher na Herní konto (u Internetové kursové sázky).

8.4

Po vyhlášení Oficiálního výsledku a vyřešení protestu nebude brán zřetel na
jakékoliv opravy výsledků (např. diskvalifikace za doping, apod.).

8.5

V případě, že není Událost bez pevně stanované hrací doby dohrána, a přesto je
oficiálně vyhlášen výsledek, pak jsou vypláceny Výhry podle tohoto Oficiálního
výsledku (např. skoky na lyžích, Formule 1, Davis Cup, apod.), není-li v tomto HP
uvedeno jinak. Podmínkou platnosti takto dosaženého výsledku je pouze fakt,
aby byla Událost zahájena.

8.6

Zdroj veškerých Oficiálních výsledků je na volbě MAXI-TIPu.
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9 VYHODNOCENÍ SÁZEK
9.1

V případě, že se Událost uskuteční o více než 3 kalendářní dny později (oproti
zveřejněnému termínu), nebo nebude-li z jakýchkoliv důvodů kompetentním
orgánem vyhlášen výsledek Události, MAXI-TIP v takovém případě Sázku zruší.

9.2

Pokud se Událost uskuteční dříve, než v původně zveřejněném termínu, zůstávají
platné pouze ty Sázky, které byly uzavřeny do začátku této Události. To neplatí u
Živých sázek.

9.3

Účastníkovi hazardní hry se vrací Vklad v případě neuskutečnění tipované Události.
V případě, že se Sázka uskuteční v průběhu dalších 3 kalendářních dní
od původně zveřejněného termínu, je sázka platná (výjimkou je tipování zápasů
baseballu, kde v případě neuskutečnění zápasu ve stanoveném termínu
z jakéhokoliv důvodu se Vklad vrací podle tohoto ustanovení bez čekání
na odehrání zápasu, a tenisu, kde se na vyhodnocení zápasu čeká až do jeho
odehrání anebo zrušení po dobu trvání turnaje). Za rozhodující čas se považuje
čas v místě konání Události.

9.4

Veškeré Sázky se vyhodnocují průběžně, ale vyplacení Výhry případně připsání
Výhry na Herní konto (u Internetové kursové sázky) je možné až poté, co jsou
zveřejněny Oficiální výsledky všech Příležitostí, uvedených v každé jednotlivé
Sázce. To neplatí pro CashOut.

9.5

Odstoupení nebo diskvalifikace účastníka Události při uskutečněné nebo rozehrané
Události činí Sázku na vítězství či umístění tohoto účastníka Události prohranou.
Naopak Sázky proti vítězství nebo Sázky na neumístění takového účastníka
Události budou považovány za vyhrané. Při neúčasti účastníka Události při
uskutečněné nebo rozehrané Události se Sázky na vítězství či umístění takového
účastníka Události ruší.

9.6

Zruší-li nebo změní-li řídící komise v průběhu Události výchozí pravidla
(např. u tenisu, hraje-li se na jiný než původně stanovený počet vítězných setů
nebo na jiném povrchu, nebo např. pokud dojde ke zkrácení motoristického
závodu, apod.), zůstávají Sázky platné, nestanoví-li tento HP jinak. Rovněž
zůstávají v platnosti výsledky přípravných, exhibičních, charitativních akcí,
u kterých hrací čas, dosáhnutý věk účastníku, případně předepsaný zisk bodů,
setů, apod., neodpovídá oficiálním standardním hracím časům a formátům
daného sportu. MAXI-TIP není povinen informovat o specifických hracích
podmínkách. V případě nedokončení přípravných, exhibičních a charitativních
akcí z důvodu nepředvídatelných okolností (např. vliv počasí, výtržnosti diváků,
technické problémy apod.) se postupuje obdobně podle bodu 11.1. HP.

22

9.7

Pokud budou do Sázky zařazeny Podpůrné příležitosti, MAXI-TIP vyhodnotí
v přijatém kursu pouze jednu z těchto Příležitostí, a to tu s nejvyšším kursem,
ostatní budou vyhodnoceny v kursu 1.

9.8

V případě, že oficiální zdroje zveřejní před vyhlášením Oficiálního výsledku podání
protestu, bude Vyhodnocení Události zahájeno až po vynesení definitivního
rozhodnutí o výsledku příslušným sportovním orgánem. To se netýká Událostí
vypsaných na předem stanovenou hrací dobu (např. fotbal, hokej, apod.), kde
platí výsledek dosažený na hřišti, viz Oficiální výsledek.

9.9

Dojde-li při zadávání Příležitostí do systému MAXI-TIPu k drobné chybě ve jménu
závodníka, týmu anebo soutěže, zůstává taková Sázka v platnosti, pokud se tato
chyba nedotýká věcné podstaty Sázky a pokud nemůže uvést Účastníka hazardní
hry v omyl.

9.10

V případě, že Událost je přerušena nebo nedohrána, budou vyhodnoceny pouze ty
Příležitosti, jejichž výsledek je v okamžiku ukončení/přerušení příslušné Události
jednoznačně stanoven (např. výsledek poločasu, tým vstřelí branku, počet bodů
či gólů přesáhl stanovenou hranici, apod.).

9.11

Kvalifikace je považována za součást závodu. V případě, že se závodník nebo tým
zúčastní kvalifikace, ale do závodu nepostoupí, jsou Sázky na vítězství a umístění
tohoto závodníka nebo týmu v závodě považovány za prohrané. Platné jsou i
Sázky na duel závodníků (lepší z dvojice).

9.12

V případě uzavření Sázek na střelce branky v utkání nebo na body hráče v utkání
platí, že pro vyhodnocení Sázky se počítají góly a body dosažené v řádné hrací
době a v případném prodloužení. Góly a body dosažené v následujících
rozstřelech či nájezdech se do vyhodnocení nezapočítávají, vyjma ledního hokeje,
kde se rozhodující nájezd jako gól započítává. Rovněž střelcem vstřelené vlastní
góly se v úvahu neberou. Sázky na góly a body jsou platné pouze v případě, kdy
hráč zasáhne do zápasu a v případě fotbalových utkání pouze pokud nastoupí
v základní sestavě, jinak se Sázky ruší.

9.13

Při Sázkách na počet gólů do rozhodnutí, počet gólů týmu do rozhodnutí, první gól
do rozhodnutí, poslední gól do rozhodnutí, počet bodů do rozhodnutí a počet
bodů týmu do rozhodnutí platí, že do vyhodnocení se počítají góly a body
dosáhnuté v řádném hracím čase, v prodloužení a vítězný gól dosáhnutý
v rozstřelech či nájezdech.

9.14

Pro vyhodnocení Sázek na tenisové Příležitosti se tie-break nebo super tie-break
počítá jako jeden game. Při skreči budou Sázky na Příležitosti, které nebyly
v průběhu utkání již rozhodnuté, zrušeny.
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9.15

Vyhodnocení Sázek na baseball (vyjma Japonské ligy) probíhá na základě
oficiálního skóre po 9 směnách (po 8,5 směnách v případě vedení domácího
týmu). Jestliže se hrají extra směny, jsou Sázky na vítěze utkání vyhodnoceny na
základě oficiálního konečného skóre po extra směně. Sázky na počet bodů a
handicapované Sázkové příležitosti jsou vyhodnoceny na základě skóre po 9.
Směně (po 8,5 směně v případě vedení domácího týmu). Pokud je utkání
předčasně ukončeno, platí jako Oficiální výsledek stav v okamžiku ukončení
utkání, pokud bylo odehráno nejméně 5 směn (4,5 směny v případě vedení
domácího týmu). Vítěz bude stanoven na základě výsledku po poslední
dokončené směně (s výjimkou situace, kdy je utkání ukončeno v druhé polovině
směny a domácí tým je ve vedení – v tomto případě se za vítěze považuje domácí
tým).

9.16

Zápasy japonské baseballové ligy můžou skončit i remízou. V takovém případě
budou Sázky na vítězství domácího či hostujícího týmu vyhodnoceny jako
proherní.

9.17

V případě současného vítězství nebo umístění dvou a více účastníků
(např. závodníku, týmů, apod.) na takovém místě, které je pro Sázku rozhodující,
je Kurs této Příležitosti krácen počtem současně vítězných účastníků. Sázky proti
vítězství účastníků shodně umístěných na děleném prvním místě jsou
považovány za prohrané.

9.18

Případná změna místa konání zápasu nemá vliv na tipy na tabulkové umístění a
postup. Vliv tu nemají ani okolnosti případného uzavření domácího hřiště.

9.19

Pokud v jeden den hrají stejná družstva více vzájemných baseballových utkání,
předmětem sázky je vždy první z nich, přičemž za rozhodující se považuje čas
konání v místě Události.

9.20

Jakmile se sázková Událost z jakýchkoliv důvodů opakovala, Oficiálním výsledkem
pro vyhodnocení sázky je výsledek prvního utkání.

10 NÁROK NA VÝHRU A VÝPLATU VÝHRY
A) VÝPLATA VÝHRY TIKETU VSAZENÉHO NA POBOČCE
10.1

Účastníku hazardní hry vzniká nárok na výplatu Výhry v případě, že jsou splněny
všechny následující podmínky:

a)

Sázející předloží originál výherního Tiketu, jehož údaje jsou totožné se záznamem
Sázky uloženým v centrální databázi společnosti MAXI-TIP; v případě, že Sázející
není schopen Tiket předložit, společnost MAXI-TIP vyplatí Výhru i bez něj. Sázející
se v tomto případě legitimuje předložením průkazu totožnosti a poté vyplní čestné
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prohlášení o ztrátě Tiketu, dojde k ověření v centrální databázi a následně Výhru
obdrží. Po výplatě Výhra na základě čestného prohlášení zaniká nárok na výplatu
výhry po předložení originálu Tiketu a naopak.
b)

společností MAXI-TIP byly zveřejněny všechny Oficiální výsledky všech Sázkových
příležitostí obsažených na výherním Tiketu, které jsou rozhodné pro zjištění
nároku na Výhru;

c)

nebyl porušen žádným způsobem tento Herní plán a neexistují pochybnosti o
regulérnosti Sázky a ani nejsou splněny podmínky pro prohlášení Sázky za
neplatnou;

d)

Sázejícím byly správně určeny všechny tipované výsledky všech Sázkových
příležitostí obsažených na výherním Tiketu, které jsou rozhodné pro zjištění
nároku na Výhru.

10.2

Výplata Výher bude zahájena ihned po zveřejnění Oficiálního výsledku všech
Sázkových příležitostí, obsažených na výherním Tiketu, které jsou rozhodné pro
zjištění nároku na Výhru z příslušného Tiketu. Lhůta pro výběr Výhry činí 1 rok ode
dne, kdy budou vyhodnoceny všechny Sázkové příležitosti zaznamenané na
výherním Tiketu. Neuplatní-li sázející nárok na výplatu Výhry v uvedené lhůtě, tj.
nejpozději ve lhůtě 1 rok od zahájení výplat Výher (tj. ode dne, kdy budou
vyhodnoceny všechny Sázkové příležitosti zaznamenané na Tiketu), nárok na
Výhru zaniká. Výplata výhry probíhá v hotovosti případně převodem na
specifikovaný bankovní účet dle písemného pokynu výherce.

10.3

V případě hotovostní výplaty Výhry vyšší než 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun
českých) je výherce povinen z bezpečnostních důvodů dohodnout s Pracovníkem
Pobočky přesný čas výplaty Výhry, a to minimálně jeden (1) pracovní den předem.
O tomto Pracovník Pobočky vystaví sázejícímu potvrzení. Má-li Pobočka
požadovanou částku k dispozici, může ji Pracovník Pobočky vyplatit výherci ihned.

10.4

V případě Výhry převyšující 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a po
vzájemné dohodě i nižší, je společnost MAXI-TIP oprávněna z bezpečnostních
důvodů příslušnou peněžní částku zaslat výherci dle jeho písemného pokynu na
jím specifikovaný bankovní účet, nebo provést výplatu na Pobočce určené
společností MAXI-TIP pro výplatu vysokých Výher. V případě bezhotovostní výplaty
Výhry vystaví MAXI-TIP potvrzení vydané Pracovníkem Pobočky. Hotovostní
výplata Výhry je omezena maximální částkou rovnající se ekvivalentu částky
10 000 EUR
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B) VÝPLATA VÝHRY TIKETU VSAZENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉ
APLIKACE
10.5 Nárok na Výhru vzniká po zveřejnění Oficiálního výsledku v případě, že jsou
splněny všechny níže uvedené podmínky:
a)
b)

Nebyl žádným způsobem porušen HP.
Byl správně určen tipovaný výsledek, který byl předmětem Sázky, nebo byly
správně určeny všechny předmětné tipované výsledky u Sázek, u kterých je
Výhra podmíněna uhodnutím více Příležitostí.

10.6 Připsání příslušné peněžní částky (Výhry) na Herní konto Účastníka hazardní hry
bude uskutečněno po vyhodnocení, které proběhne bezodkladně po zveřejnění
Oficiálního výsledku u všech Příležitostí obsažených v Sázce.
10.7 MAXI-TIP může odečíst neoprávněně připsanou Výhru z Herního konta Účastníka
hazardní hry i bez jeho souhlasu, a to např. v situaci, kdy došlo k chybnému zadání
výsledku, chybnému vyhodnocení či z důvodu porušení HP.

C) OBECNĚ
10.8 MAXI-TIP je oprávněn pozastavit výplatu Výhry, pokud vzniknou pochybnosti
o regulérnosti Sázky, přičemž budou-li pochybnosti potvrzeny je MAXI-TIP
oprávněn takovou Sázku zrušit. To stejné platí, byla-li uzavřená Sázka
vyhodnocena jako podezřelý obchod ve smyslu AML.

11 ZRUŠENÍ SÁZEK A VRÁCENÍ VKLADU
11.1

Sázky budou zrušeny, na základě čehož budou Vklady vráceny v těchto případech:
a)

b)

c)

Dojde-li technickou nebo jinou chybou k situaci, kdy nabízené Kursy na
jednu Událost umožnují sázejícímu tzv. jistou výhru (například, že při
vhodném rozložení Sázek na jednotlivé Příležitosti dané Události by
sázející získal vyšší Výhry, než byl součet Vkladů příslušných Sázek, a to
při uzavření Sázky, byť i jen na jednu Příležitost dané Události).
Dojde-li v důsledku technické chyby na straně MAXI-TIPu (např.
v důsledku chyby sázkového softwaru) k možnosti uzavřít Sázku nebo
dojde-li jinou okolností k možnosti uzavřít Sázku, u které nebyly splněny
podmínky vyžadované tímto HP nebo v důsledku technické chyby Vklad
neodpovídá skutečnému Vkladu stanovenému v souladu s tímto HP.
Pokud byla Sázka vinou MAXI-TIPu uzavřena na Událost, u níž byl
výsledek předem znám nebo existuje důvodné podezření a následné
prokázání, že Událost byla někým ovlivněna (např. Účastníkem hazardní
hry, pořadatelem Události, apod.)
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d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

n)

o)

Událost (např. utkání) s předem stanovenou hrací dobou není buď vůbec
zahájena, nebo znovu zahájena a dohrána do MAXI-TIPem stanoveného
termínu 3 kalendářních dnů (vyjma baseballových a tenisových utkání),
a to bez ohledu na skutečnost, kdy a za jakého stavu byla nedohraná
Událost přerušena. Za rozhodující čas je třeba považovat čas v místě
konání události. To neplatí pro Sázky na Příležitosti, jejichž výsledek je
jednoznačně stanoven (např. výsledek prvního setu bude uznán
v případě, že je první set dohrán).
V případě, že výhodu domácího prostředí mělo družstvo, uvedené
v MAXI-TIPem zveřejněném popisu Události jako hostující. Toto pravidlo
se netýká utkání odehraného na neutrální půdě, utkání v turnaji na
předem určeném místě a případů, kdy dojde k dobrovolnému
či kompetentním orgánem nařízenému výběru soupeřova hřiště jako
místa konání zápasu.
Příležitost byla MAXI-TIPEm chybně zadána (vypsána), to se však netýká
špatně vypsaných Kursů.
Událost se koná o více než 3 kalendářní dny později od původně
zveřejněného termínu.
Událost byla zcela zrušena nebo nebyla ukončena Oficiálním výsledkem.
To neplatí pro Sázky na Příležitosti, jejichž Oficiální výsledek je znám
(např. utkání bylo zrušeno z důvodu výtržnosti diváků, ale byl určen
postupující do dalšího kola play off. Sázky na postup tak budou
vyhodnoceny).
Jestliže je Sázka uzavřena evidentně po odehraném utkání, respektive
v jeho průběhu (mimo Živých Sázek).
Živá sázka byla přijata na Příležitost, jejíž výsledek byl již v době uzavření
Sázky znám.
Neuskuteční se všechny zápasy u Sázek na počet branek v soutěži nebo
kole, to neplatí v případě, že výsledek neuskutečněného zápasu nemohl
mít vliv na výsledek Události.
U sázek na lepšího z dvojice závodníků nebo týmů, pokud jeden nebo
oba k závodu nenastoupí nebo oba vypadnou (budou diskvalifikováni).
Sázky na počet bodů a handicapové sázkové Příležitosti v baseballu se
ruší a vrací se Vklad, jestliže není odehráno 9 směn (8,5 směny v případě
vedení domácího týmu).
V případě skreče v tenise, stolním tenise, snookeru, badmintonu,
squashi, bowlsu, šipkách a plážovém volejbale. To neplatí pro Sázky na
Příležitosti, jejichž výsledek je v okamžiku skreče jednoznačně stanoven.
(např. výsledek prvního setu bude uznán v případě, že je první set
dohrán).
V dalších případech stanovených v tomto HP.
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11.2

V případě splnění podmínek stanovených v předchozím článku tohoto HP bude
Účastníku hazardní hry vrácen Vklad, přičemž tento postup se uplatní v případě
SÓLO sázek. AKO sázka je považována za zrušenou tehdy, jsou-li důvody pro
zrušení u všech Příležitostí v ní obsažených. V ostatních případech zůstává AKO
sázka v platnosti, přičemž Příležitosti, který by byly v případě SÓLO sázky zrušeny,
budou vyhodnoceny Kursem 1.

12 SPORY, STÍŽNOSTI A REKLAMACE
12.1 Účastník hazardní hry může podávat odůvodněné stížnosti či reklamace MAXI-TIPu.
Reklamace musí být doručena nejpozději 6 měsíců od vzniku předmětné události na
mailovou adresu blíže specifikovanou na stránkách www.maxitip.cz nebo písemně na
adresu MAXI-TIP: Praha, Stodůlky, Jeremiášova 947/16, PSČ 155 00 nebo na pobočce u
Pracovníka pobočky. Předchozí věta nebrání Účastníkovi hazardní hry uplatnit u MAXITIPu právo na Výhru ve lhůtě 1 roku ode dne vyhodnocení Příležitosti. K pozdějším
reklamacím nebude přihlíženo, o čemž bude Účastník hazardní hry informován. MAXITIP automaticky potvrdí doručení mailu, reklamaci prošetří a nejpozději do 30
pracovních dnů od jejich podání (doručení) oznámí stěžovateli výsledek.
12.2 Kladně nebudou vyřízeny reklamace či stížnosti týkající se nepochopení Sázkové
příležitosti a/nebo nesprávné identifikace Sázkové příležitosti (např. shodná jména,
nejednoznačné pojmenování, zkratky apod.) ze strany sázejícího nebo na reklamace
podané po lhůtě uvedené v předchozím článku
12.3 Není-li Účastník hazardní hry spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má v souladu
s platnou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) rovněž právo na mimosoudní
řešení sporu, jež se zahajuje na návrh Účastníka hazardní hry podaný u subjektu věcně
příslušného pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti smlouvy o sázce,
jímž je Česká obchodní inspekce; kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto
internetových stránkách: www.coi.cz.
12.4 Reklamace Výher se uplatňuje odesláním čísla tiketu spolu se zdůvodněním.
V reklamaci musí být též uvedeny identifikační údaje Účastníka hazardní hry (jméno,
popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné
číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno).
12.5 K reklamacím podaným jiným než výše uvedeným způsobem se nepřihlíží. O této
skutečnosti bude Účastník hazardní hry informován.
12.6 Pro posuzování sporů o uzavřené Sázce jsou směrodatné údaje uložené v počítačové
databázi MAXI-TIPu.
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12.7 Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.
12.8 V případech, na které není v HP pamatováno, se musí Účastník hazardní hry řídit
rozhodnutím MAXI-TIPu.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 MAXI-TIP se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích o Sázkách
a Účastníkovi hazardní hry v souladu s § 11 ZHH. Povinnost zachovávat mlčenlivost
se nevztahuje na případy, kdy Účastník hazardní hry zprostí MAXI-TIP povinnosti
mlčenlivosti. Povinnosti mlčenlivosti nelze MAXI-TIP zprostit dříve, než je známo,
zda Účastník hazardní hry získal výhru v souladu s HP.
13.2 Účastník hazardní hry bere na vědomí, že MAXI-TIP je v případech stanovených
AML zákonem povinen zjišťovat a evidovat jeho osobní údaje.
13.3 Účastník hazardní hry je povinen dodržovat vedle ustanovení tohoto HP rovněž
veškeré obecně závazné předpisy, které se na jeho účast na Sázkách vztahují.
13.4 MAXI-TIP dodržuje Evropské standardy zodpovědného hraní. Odkaz na Kodex
zodpovědného hraní je Účastníkovi hazardní hry k dispozici na stránkách MAXI-TIPu
www.maxitip.cz.
13.5 Veškeré Sázky uzavřené před nabytím účinnosti tohoto Herního plánu se řídí
herním plánem účinným v okamžiku rozhodné skutečnosti.
13.6 MAXI-TIP si vyhrazuje právo provést na základě schválení Ministerstva financí
České republiky změny tohoto HP. Veškeré takové změny, jakož i případný výklad
jednotlivých ustanovení HP, budou MAXI-TIPem zveřejněny.
13.7 V případě rozporu HP s obchodními a jinými podmínkami MAXI-TIPu má přednost
HP.
13.8 K řešení případných sporů budou řešit příslušné soudy České republiky, přičemž
rozhodným právem bude právo České republiky.
Tento Herní plán je účinný od 21.3.2019 a byl schválen Ministerstvem financí České republiky rozhodnutím ze
dne 14.3.2019, vydaným pod číslem jednacím MFCR9XCNSK.

Karel Kabrna
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
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