Hrvatska Lutrija d.o.o.
Ulica grada Vukovara 72
HLOS-08-1-2015/9571
Zagreb, 24.07.2015.
Na základě článku 69.Loterijního zákona ("Zakon o igrama na sreću", věstník NN č.
87/09), a článku 3. Vyhlášky o organizování loterií (věstník NN č. 08/10 ), dozorčí rada
společnosti Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, dne 24.07.2015.
schválila

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
"A KDE JE ÚČET?"
ČLÁNEK 1.
Provozovatelem spotřebitelské loterie pod názvem "A kde je účet?" je společnost
Hrvatska Lutrija d.o.o. (dále pouze jako: Provozovatel), Zagreb, Ulica grada Vukovara 72,
OIB: 27905228158, MB 3278069.
Provozovatel organizuje loterii z odstavce 1. tohoto článku pod záštitou
Ministerstva financí Chorvatské Republiky za účelem propagace procesu fiskalizace,
vydávání a vyžadování účtenek.
Článek 2.
Před zahájením provozování loterie budou pravidla loterie zveřejněna na webových
stránkách Ministerstva financí Chorvatské Republiky s uvedením třídy, čísla jednacího a
data vystavení povolení ze strany uvedeného ministerstva.
Článek 3.
Loterie se provozuje na území Chorvatské Republiky, vyjma zón volného obchodu.
Článek 4.
Loterie se mohou účastnit pouze občané České republiky, kteří se do loterie zapojí
na základě těchto pravidel.
Fyzické osoby mladší 18 let ani občané jiných států se loterie nemohou účastnit ani
nemohou být vítězi v loterii.
Článek 5.
Loterie začíná 1. 8. 2015 a končí 7. 10. 2015.
Článek 6.
Loterie se organizuje od 1.8.2015 do 2.10.2015 ve spojitosti s losováním, které se
bude konat 7.10.2015.

Článek 7.
Za účastníka loterie se považuje osoba z článku 4. těchto Pravidel, která v uzavřené
obálce zašle 20 různých originálních fiskalizovaných i nefiskalizovaných účtenek za
hotovostní transakce (výhradně jeden kus každé účtenky), vydané v Chorvatské republice, a
své osobní údaje (jméno, příjmení, úplná adresa, datum, a rok narození a povinné údaje a v
případně i číslo svého telefonu nebo mobilního telefonu).
Za účtenku za hotovostní transakce se považuje jakýkoliv doklad, kterým se
vyúčtovává dodávka zboží a služeb, bez ohledu na to v jaké formě a pod jakým názvem byl
vystaven. Zaslané účtenky musí obsahovat minimální požadované údaje o osobě, která
účtenku vystavila (jméno a příjmení nebo název, OIB) a datum vystavení účtenky (od.
1.8.2015).
Obálky se zasílají na adresu Hrvatska Lutrija p.p. 30, 10001 Zagreb s poznámkou
"Za nagradnu igru "A kde je účet?".
Článek 8.
Losování loterie se mohou zúčastnit obálky, které včas dojdou na přesnou adresu
dle článku 7. těchto Pravidel. Za včasně doručené obálky se považují ty, které budou
doručeny do termínu:
- 2.10.2015 do 14.00 hodin pro účast na slosování, které se bude konat dne
7.10.2015.
Obálky doručené po uvedeném termínu se losování neúčastní.
Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za případy, kdy obálka z jakéhokoliv
důvodu nedojde na uvedenou adresu (nebo nedojde včas) z článku 7. těchto Pravidel a kvůli
tomu se nezúčastní losování.
Článek 9.
Výhrou v loterii je:
- jeden letní pobyt pro dvě osoby v roce 2016 v hodnotě 15.000,-HRK.
Celková hodnota cen loterie je 15.000,-HRK.
Cenu z 1. odstavce nelze směnit za peníze.
Článek 10.
Z titulu hodnoty cen loterie z článku 9. odstavec 2. těchto Pravidel Provozovatel
uhradí 5% hodnoty, respektive 750,-HRK ve prospěch Chorvatského červeného kříže.
Článek 11.
Loterie bude probíhat následujícím způsobem:
Loterie bude probíhat v termínu v souladu s článkem 6. těchto Pravidel.
Losování se provádí tak, že oprávněná osoba z doručených obálek ručně vylosuje
jednu obálku, respektive výherce jednoho pobytu pro dvě osoby v roce 2016 v hodnotě
15.000,-HRK.
Výhercem se stane soutěžící, jehož obálka plní kritéria z článku 7. těchto Pravidel a
která bude vylosována v souladu s ustanoveními tohoto článku.
V případě, že vylosovaná obálka nesplňuje ustanovení článku 7. těchto Pravidel,
soutěžící, jehož údaje jsou uvedeny na obálce nezíská statut výherce a bude vylosována

další obálka (respektive výherce). Tento postup se bude opakovat až do doby, kdy bude
vylosována obálka, která odpovídá uvedeným ustanovením.
Lhůta pro přihlášení k účasti v této loterii je definována článkem 8. těchto Pravidel.
Článek 12
Losování výherce se obvykle provádí v Záhřebu na místě, které určí Provozovatel a
které bude včas zveřejněno.
Na regulérnost losování dohlíží tříčlenná komise jmenovaná Provozovatelem.
O průběhu losování bude zhotoven Zápis.
Článek 13.
Jména výherců loterie každého jednotlivého kola budou zveřejněna na webových
stránkách Provozovatele i na webových stránkách Ministerstva financi.
Provozovatel je povinen informovat výherce písemně o vyhrané ceně ve lhůtě osm
dní ode dne vylosování.
Článek 14.
Výherce loterie si cenu vyzvedne způsobem, který bude předem dohodnut s
Provozovatelem a prokáže se platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným
dokladem.
Lhůta pro převzetí ceny je 30 dní od přijetí písemného oznámení o vyhrané ceně.
Jestliže si ve lhůtě uvedené v předešlém článku výherce svou cenu nevyzvedne,
Provozovatel uvedený v odstavci 1. tohoto článku výherce písemně informuje o výhře a
určí dodatečnou lhůtu pro převzetí ceny v trvání 8 dní od převzetí oznámení. Jestliže si
výherce ani v dodatečném termínu cenu nepřevezme, na tuto ztrácí nárok a Provozovatel z
odstavce 1. tohoto článku je povinen doručit Ministerstvu financí seznam nepřevzatých
výher.
Článek 15.
Převzetím ceny zanikají veškeré další povinnosti Provozovatele loterie vůči výherci.
Článek 16.
Loterie může být přerušena pouze z důvodu vyšší moci, respektive z důvodu vzniku
okolností, kterým Provozovatel nemohl předejít, ani je odstranit nebo se jim vyhnout.
Změnu pravidel loterie je Provozovatel povinen zveřejnit stejným způsobem jako
původně zveřejněná pravidla loterie.
Článek 17.
Zapojením se do loterie účastník přijímá všechna práva a povinnosti plynoucí z
těchto Pravidel.
V případě, že se loterie účastní méně účastníků, než je počet cen, bude přiděleno
tolik cen, kolik bylo účastníků a se zbylými cenami bude postupováno v souladu s článkem
69. Loterijního zákona.
Výherci svou účastí v loterii vyjadřují souhlas s tím, že Provozovatel zveřejní jejich
jména.

Článek 18.
V případě sporu mezi Provozovatelem a účastníkem je věcně příslušný Okresní
občanský soud v Záhřebu (Općinski građanski sud u Zagrebu).
Článek 19.
Tato pravidla vstupují v platnost ke dni jejich zveřejnění a použijí se od 1.8.2015

Hrvatska Lutrija d.o.o.
člen dozorčí rady
Dražen Kovač, dipl. iur.

Tato Pravidla schválilo Ministerstvo financí Chorvatské Republiky rozhodnutím
třída: UP/I-460-02/15-01/427 číslo jednací: 513-07-21-01/15-2 ze dne 28.7.2015.

