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1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva 
a povinnosti propachtovatele, tzn. společnosti SYNOT W, a. s., IČ: 
25548832, se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště – Mařatice, PSČ 686 
01, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, číslo vložky 2814 (dále jen 
„Propachtovatel“) na straně jedné a osob, kterým Propachtovatel 
propachtuje Herní zařízení (dále jen „Pachtýř“) na straně druhé. 
Propachtovatel a Pachtýř jsou dále společně označováni také jako 
„Strany”. 

1.2. Pachtýřem se rozumí člověk nebo právnická osoba, která provede 
závaznou akceptaci nabídky při své podnikatelské činnosti. Pachtýř 
prohlašuje, že v případě, že nebude podnikatelem dle § 420 zákona č. 
89/2012 Sb., oznámí to ihned Propachtovateli. 

1.3. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a 
odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za 
podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá 
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 
obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě 
osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

1.4. Herní zařízením se rozumí movitá věc nabízená obchodní společností 
SYNOT W, a. s. Pachtýři zejména prostřednictvím webového portálu 
www.synotloterie.cz.  

1.5. Centrální server je centrální počítačový server, na němž je instalován 
Software a na nějž jsou připojeny jednotlivé Terminály.  

1.6. Terminál je interaktivní video terminál, který je připojen k Centrálnímu 
serveru a který umožňuje hráčům hraní her v rámci Systému VLT. 

1.7. Operační software je operační počítačový program společnosti Microsoft 
Corporation (dále jen společnost „Microsoft“) instalovaný v Terminálech. 

1.8. Software je herní počítačový program společnosti. 

1.9. Systém VLT je herní systém sestávající zejména z Centrálního serveru, 
Terminálů a Software, který je určen k provozování hry či her ve smyslu 
ust. § 50 odst. 3z.č. 202/1990 Sb. v platném znění. Systémy VLT se 
rozpoznají tak, že název jednotlivého Systému VLT začíná písmeny VLT. 

1.10. Systém MAX POWER je elektronický herní systém dodávaný Dodavatelem 
a sestávající zejména z Centrální jednotky, Monitorovací jednotky, KHZ a 
Software, který je určen k provozování hry či her ve smyslu ust. § 50 odst. 
3 z. č. 202/1990 Sb. v platném znění. Systémy MAX POWER se rozpoznají 
tak, že název jednotlivého Systému MAX POWER začíná písmeny MP. 

1.11. Technické zařízení je elektronické herní zařízení sestávající vždy z jedné 
Centrální jednotky, jedné Monitorovací jednotky a dále min. ze dvou KHZ. 

1.12. Tyto Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ObčZ“) a upravují práva a povinnosti a doplňují tak nabídku 
Propachtovatele a tyto podmínky jsou tak nedílnou součástí nabídky. 

1.13. Každý, kdo akceptuje nabídku Propachtovatele, akceptuje tyto Podmínky 
beze zbytku. 

2. Pacht 

2.1. Předmětem Pachtovní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, jsou 
Herní zařízení propachtované Propachtovatelem dle technických 
podmínek výrobce. Propachtovatel se na základě potvrzení nabídky a 
v souladu s těmito Podmínkami zavazuje přenechat Pachtýři Herní 
zařízení včetně příslušenství k dočasnému užívání a požívání a Pachtýř se 
zavazuje platit za to Propachtovateli měsíční Pachtovné stanovené v 
nabídce.  

2.2. Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Herních zařízení a 
je oprávněn tato Herní zařízení propachtovat. 

2.3. Propachtovatel si vyhrazuje právo na změny svých výrobků i po uzavření 
Pachtovní smlouvy zejména na základě technických novinek nebo nových 
právních předpisů.  

3. Pachtovní smlouva, způsob jejího uzavření 

3.1. Propachtování Herních zařízení se uskuteční na základě akceptace 
nabídky Pachtýřem.  

3.2. Způsob uzavření Pachtovní smlouvy na Herní zařízení je tvořen postupem 
v následujícím časovém pořadí, který může být měněn pouze 
Propachtovatelem nikoliv Pachtýřem: 

a) poptávka Pachtýře, 
b) zaslání nabídky Pachtýři Propachtovatelem, 
c) akceptace nabídky Pachtýřem. 

3.3. Poptávku ze strany Pachtýře lze učinit pouze: 

a) elektronicky, nebo 
b) poštou, nebo 
c) telefonicky. 

3.4. Na základě poptávky Pachtýře vyhotoví Propachtovatel nabídku, kterou 
zašle Pachtýři, buď: 

a) elektronicky na email uvedený Pachtýřem, nebo 
b) pomocí poštovních služeb, nebo 
c) osobním doručením. 

Na způsobu doručení se domluví Propachtovatel a Pachtýř a nelze ho 
posléze změnit bez dohody obou Stran. 

3.5. Pachtýř má na akceptaci nabídky 14 dní od odeslání nabídky 
Propachtovatelem. Pokud nebude nabídka akceptována do 14 dní, 
platnost nabídky na uzavření smlouvy zaniká a Pachtýř nemá nárok na 
uzavření Pachtovní smlouvy.   

3.6. Propachtovatel vylučuje, aby nabídka byla zaslána Propachtovateli 
(akceptována) s jakýmikoliv dodatky nebo odchylkami. V případě, že bude 
nabídka obsahovat dodatky nebo odchylky, nebude na takovou akceptaci 
nabídky Propachtovatel reagovat. 

3.7. Akceptací se rozumí odeslání akceptace nabídky buď:  

a) elektronicky pomocí e-mailu, kdy nabídku zkontroluje dle bodu 3. 
8. a akceptaci nabídky zašle na email uvedený v nabídce. Pachtýř 
bere na vědomí, že odesláním akceptace Propachtovateli bez 
dodatků, odchylek a v uvedené lhůtě je platně uzavřena Pachtovní 
smlouva na Herní zařízení, nebo 

b) pomocí poštovních služeb na adresu SYNOT W, a. s., Obchodní 
oddělení, Jaktáře 1475, Uherské Hradiště – Mařatice, PSČ 686 01, 
kdy nabídku zkontroluje dle bodu 3. 8. a akceptaci nabídky zašle na 
uvedenou adresu. Pachtýř bere na vědomí, že odesláním 
akceptace nabídky Propachtovateli bez dodatků, odchylek a 
v uvedené lhůtě je platně uzavřena Pachtovní smlouva na Herní 
zařízení, nebo 

c) při osobním doručení nabídky, kdy nabídku zkontroluje dle bodu 3. 
8. a nabídku podepíše a osobně předá osobě doručující. Předáním 
nabídky bez dodatků, odchylek a v uvedené lhůtě je platně 
uzavřena Pachtovní smlouva na Herní zařízení. 

3.8. Každou nabídku je povinen Pachtýř zkontrolovat a akceptací prohlašuje, 
že údaje v ní odpovídají skutečnosti, zejména: 

a) Obchodní firma v případě právnické osoby, v případě fyzické osoby 
podnikající jméno a příjmení, 

b) Sídlo v případě právnické osoby, v případě fyzické osoby podnikající 
místo podnikání, 

c) Identifikační číslo Pachtýře, 
d) Daňového identifikační číslo Pachtýře, 
e) Jméno zástupce, který uzavírá jménem Pachtýře Pachtovní 

smlouvu, 
f) Email Pachtýře, 
g) Telefonní číslo Pachtýře, 

3.9. Pachtýř je povinen uvést v akceptaci den a místo, kdy akceptaci učinil. 

3.10. Uzavřením Pachtovní smlouvy způsobem shora uvedeným ztrácí platnost 
veškeré podmínky, které byly ujednány mezi Propachtovatelem a 
Pachtýřem před jejím podpisem, s výjimkou těchto Podmínek. 

3.11. Strany se dohodly, že v případě, je-li sjednáván obsah smlouvy, nebude na 
toto jednání aplikováno ustanovení § 1726 ObčZ. Při uzavírání smlouvy se 
rovněž nepřihlíží k ustanovení § 1744 ObčZ. 

3.12. Odesláním akceptace nabídky Pachtýř stvrzuje, že se dostatečně seznámil 
se zněním Podmínek, a že s jejich textem souhlasí. 

3.13. Pachtýř bere na vědomí, že odesláním akceptace nabídky prohlašuje, že 
se seznámil se specifikací Herního zařízení a že s touto specifikací souhlasí. 

3.14. Pachtýř odesláním akceptace potvrzuje, že osoba odesílající akceptaci má 
právo tuto akceptaci odeslat, že je řádně pověřená nebo zplnomocněná a 
že tato osoba je oprávněna akceptovat nabídku za účelem uzavření 
Pachtovní smlouvy. 

4. Předání propachtovaných věcí 

4.1. Propachtovatel se zavazuje propachtovat Pachtýři Herní zařízení s již 
nainstalovaným Operačním software.  

4.2. Herní zařízení jsou Herním zařízením repasovaným, pokud se Strany 
nedohodnou, že se Herní zařízení propachtovává jako nové. 

4.3. Propachtovatel je povinen Herní zařízení předat ve lhůtě stanovené 
v akceptované nabídce, přičemž Propachtovatel má právo jednostranně 
měnit termín dodání Herního zařízení. 

4.4. Propachtovatel předá Herní zařízení Pachtýři v místě, kterým je, 
nedohodnou-li se Strany jinak, sídlo Propachtovatele, tj. Uherské 
Hradiště, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, a Pachtýř je povinen v den uvedeném 
v akceptované nabídce, na daném místě Herní zařízení od Pachtýře 
převzít. 

4.5. Propachtovatel má právo předat Pachtýři Herní zařízení ve shora uvedené 
lhůtě i ve více dodávkách.  

4.6. O předání a převzetí Herních zařízení bude vystaven dodací list, který bude 
Herní zařízení určovat a specifikovat, bude dále označovat ev. zjevné vady 
či jiné poškození Herních zařízení atp. Za Propachtovatele je k předání 
Herního zařízení pověřený jeho zaměstnanec. 

4.7. Přebírající osoba je povinna do dodacího listu uvést: 

a) jméno a příjmení, 
b) bydliště, 
c) číslo občanského průkaz, 
d) vztah k Pachtýři. 

S těmito údaji se Propachtovatel zavazuje nakládat v souladu s bodem 
9. 1. a násl. těchto Podmínek. 

4.8. Propachtovatel umožní Pachtýři účast při předání Herního zařízení a 
kontrolu stavu Herního zařízení. Jestliže Pachtýř této možnosti nevyužije, 
pak platí údaje uvedené na dodacím listu. 

4.9. Pachtýř je povinen prohlédnout Herní zařízení při předání 
Propachtovatelem.  

4.10. Pachtýř je oprávněn odmítnout převzetí Herního zařízení, je-li zřejmé a 
prokazatelné, že toto vykazuje vady, pro které je nelze řádně užívat. 

4.11. V případě, že Pachtýř nepřevezme od Propachtovatele Herní zařízení ve 
sjednané lhůtě dle akceptované nabídky, je Propachtovatel oprávněn 
požadovat po Pachtýři za každý započatý den prodlení s předáním smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z měsíční výše pachtovného za Herní zařízení, s jejichž 
převzetím je Pachtýř v prodlení. 

4.12. Při dopravě, skladování a jiné manipulaci s Herními zařízeními je Pachtýř 
povinen dodržovat veškeré návody uvedené na nich. 

5. Pachtovné a platební podmínky 

5.1. Pachtýř se zavazuje zaplatit Propachtovateli pachtovné, jehož měsíční 
výše za každé jedno propachtované Herní zařízení je uvedena v nabídce.   

5.2. Pachtýř je povinen uhradit Propachtovateli měsíční pachtovné do 15. dne 
kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po měsíci, za který 
se vystavuje faktura. Pachtovné se hradí bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Propachtovatele uvedený na faktuře, případně v hotovosti 
pokud tak stanoví písemná dohoda Propachtovatelem a Pachtýřem.  

5.3. Pokud u určitých Herních zařízení trval pacht jen po část uplynulého 
kalendářního měsíce, pak se pachtovné u těchto Herních zařízení vypočte 
jen za dobu, po kterou jejich pacht skutečně trval. 

5.4. Pachtýř splní svoji platební povinnost k úhradě faktury v den, kdy celá 
částka měsíčního pachtovného bude připsána na bankovní účet 
Propachtovatele uvedený na faktuře.  

5.5. Faktura je zasílána elektronicky prostřednictvím emailu na emailovou 
adresu sdělenou a odsouhlasenou Pachtýřem v nabídce. 

5.6. V případě prodlení Pachtýře s úhradou pachtovného trvajícího déle než 
15 kalendářních dnů má Propachtovatel právo okamžitě jednostranně a 
bez předchozí výzvy přerušit provoz Software v Systému VLT nebo 
Systému MAX POWER nebo kterékoli jeho části a znemožnit tak Pachtýři 
provozování hry prostřednictvím Systému VLT nebo Systému MAX 
POWER. Nárok Propachtovatele na zaplacení pachtovného není 
přerušením dle tohoto bodu dotčen. 

5.7. Pachtýř má právo požadovat propachtování dalších Herních zařízení 
pouze v případě uhrazení pachtovného za všechna předchozí 
propachtované Herních zařízení. Jestliže pachtovné nebude řádně 
uhrazeno, není Propachtovatel až do uhrazení dlužného pachtovného 
povinen předat Pachtýři další Herní zařízení a takové jednání 
Propachtovatele není porušením těchto Podmínek. 

5.8. Pokud nebude Stranami dohodnuto jinak, tak součástí pachtovného jsou 
všechny výlohy, poplatky a náklady, jako např. daně, cla, pojištění, 
poplatky za skladování, dovozní poplatky a podobně. 

5.9. V případě prodlení Pachtýře s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku z 
Pachtovní smlouvy či Podmínek je Pachtýř povinen z důvodu tohoto 
prodlení uhradit Propachtovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení.  

5.10. V případě, že Pachtýř odstoupí od smlouvy v období po doručení 
akceptované nabídky Propachtovateli a před úhradou první částky 
pachtovného, vzniká Pachtýři povinnost zaplatit Propachtovateli částku 
ve výši dvou měsíčních úhrad pachtovného jako storno poplatek. 

6. Doba trvání pachtu, předání Herních zařízení Pachtýři, vrácení Herních 

zařízení Propachtovateli 

6.1. Doba pachtu je stanovena v nabídce a začíná dnem předání Herních 
zařízení uvedeným v nabídce. Pokud tato doba pachtu v nabídce není 
uvedena, platí, že pacht se sjednává na dobu 6 měsíců od data předání 
Herních zařízení. 

6.2. Pacht každého jednotlivého Herního zařízení skončí vždy v den následující 
po uplynutí sjednané doby pachtu, nebo kdy skončí platnost osvědčení o 
provozuschopnosti daného Herního zařízení. 

6.3. Jestliže Propachtovatel v době nejpozději 15 dnů před skončením určité 
doby trvání pachtovní smlouvy doručí Pachtýři písemnou žádost o 
prodloužení doby pachtu (dále jen „Opce“) a veškeré smluvní závazky 
Propachtovatele budou ke dni doručení Opce Pachtýři řádně splněny, 
prodlouží se v důsledku doručení této Opce Pachtýři uvedená určitá doba 
o dalších 6 měsíců. Opci dle tohoto ustanovení lze uplatnit i opakovaně, 
nejvíce však třikrát po sobě.  

6.4. V případě skončení pachtu je Pachtýř povinen ve lhůtě do pracovních 5 
dnů ode dne skončení pachtu na své náklady vrátit Herní zařízení 
Propachtovateli ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému 
opotřebení, a současně je Pachtýř povinen doručit spolu s Herními 
zařízeními písemné oznámení, v němž uvede alespoň tyto náležitosti: 

a) jméno či název Pachtýře, 
b) sériová čísla vracených Herních zařízení, čísla jejich osvědčení o 

provozuschopnosti a čísla ochranných štítků.  

Pachtýř splní svou povinnost vrátit řádně a včas Herní zařízení 
Propachtovateli, pokud jej ve shora uvedené pětidenní lhůtě a shora 
uvedeným způsobem předá Propachtovateli v místě předání dle bodu 4. 
4. těchto podmínek.  

6.5. Pachtýř nebo jím zmocněný zástupce musí být přítomen při vrácení 
Herních zařízení, jinak jsou pro vyřizování pozdějších reklamaci či rozporů 
mezi smluvními stranami rozhodné skutečnosti, které o vrácení Herních 
zařízení uvede Propachtovatel v Přebíracím protokolu, který bude při 
vrácení vystaven Pachtýři.  

6.6. V případě prodlení s předáním Herních zařízení je Pachtýř povinen zaplatit 
Propachtovateli za každé Herní zařízení, s jehož předáním bude Pachtýř v 
prodlení, smluvní pokutu ve výši 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení a vedle toho je povinen 
nahradit Propachtovatelovi veškerou škodu, která Propachtovatelovi v 
důsledku tohoto prodlení Pachtýře vznikne. V případě poškození či zničení 
Herních zařízení je Pachtýř vedle smluvní pokuty dle tohoto ustanovení 
dále povinen nahradit Propachtovateli veškerou škodu, která 
Propachtovateli poškozením či zničením Herních zařízení vznikne.  

6.7. Pokud pacht skončí jen ve vztahu k jednotlivému Hernímu zařízení či 
Herním zařízením, pak je Pachtýř ve lhůtě do 5 dnů ode dne skončení 
pachtu povinen vrátit Propachtovateli Herní zařízení, jejichž pacht takto 
skončí, a to za stejných podmínek, jak jsou stanoveny v bodě 6. 4.   

6.8. Pokud se Pachtýř s Propachtovatelem dohodne, že Herní zařízení, jejichž 
pacht končí, předá dosavadní Pachtýř přímo novému Pachtýři předem 
schválenému Propachtovatelem (dále jen „Nový Pachtýř“), pak je 
dosavadní Pachtýř namísto vrácení těchto Herních zařízení dle bodu 6. 4. 
povinen předat Herní zařízení přímo Novému Pachtýři formou písemného 
předávacího protokolu obsahujícího označení dosavadního Pachtýře, 
jméno osoby pověřené dosavadním Pachtýřem k předání Herních 
zařízení, označení Nového Pachtýře, dále náležitosti v bodě 6. 4. a dále 
stav takto předávaných Herních zařízení. Tento protokol opatřený podpisy 
dosavadního Pachtýře i Nového Pachtýře je dosavadní Pachtýř povinen 
doručit Propachtovateli do kalendářních dnů od předání Herních zařízení 
Novému Pachtýři. Dosavadní Pachtýř odpovídá za řádné předání Herních 
zařízení, za správnost údajů na předávacím protokolu i za škodu, která 
Propachtovateli porušením těchto povinností vznikne.  

6.9. Bude-li Pachtýř v případě skončení pachtu v prodlení s vrácením Herních 
zařízení, jehož pacht skončil, anebo i jen jednotlivých Herních zařízení, 
jejichž pacht skončil, je Propachtovatel oprávněn na náklady Pachtýře 
jednostranně odebrat Herní zařízení, ohledně kterých bude Pachtýř v 
prodlení, z míst jejich umístění či provozování, přičemž pro toto odebrání 
platí následující pravidla: 

a) Propachtovatel odebere Herní zařízení z míst jejich umístění či 
provozování a Pachtýř tímto uděluje Propachtovateli výslovný 
souhlas ke vstupu do těchto míst. Propachtovatel je povinen 
vykázat se při vstupu na tato místa listiny osvědčující skončení 
pachtu. Propachtovatel může k odebrání dle tohoto bodu písemně 
zmocnit i jinou osobu a v takovém případě platí veškerá oprávnění 
Propachtovatele dle tohoto bodu i pro takto zmocněnou osobu, 

b) při odebrání Herních zařízení musí být přítomen notář, který 
notářským zápisem osvědčí odebrání Herních zařízení, stavy 
elektronických a mechanických počitadel odebíraných Herních 
zařízení a výši finančních prostředků nacházejících se v odebíraných 
Herních zařízeních, 

c) Propachtovatel převezme spolu s odebíranými Herními zařízeními 
i finanční prostředky nacházející se v odebíraných Herních zařízení 
ve vlastnictví Pachtýře a Pachtýř s tímto výslovně souhlasí. 
Propachtovatel se zavazuje poukázat částku ve výši těchto 
finančních prostředků ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů od 
jejich převzetí na bankovní účet určený Pachtýřem a sděleným 
Pachtýřem nejpozději do pracovních 2 dnů od převzetí finančních 
prostředků. V opačném případě finanční prostředky propadají 
Propachtovateli. 

d) Smluvní strany se dohodly, že Propachtovatel je oprávněn oproti 
pohledávce Pachtýře na poukázání shora uvedené částky ve výši 
finančních prostředků nacházejících se v odebraných Herních 
zařízeních (dále jen „Pohledávka Pachtýře“) jednostranně započíst 
své splatné pohledávky za pachtýřem vzniklé na základě Pachtovní 
smlouvy. Zbylou část Pohledávky Pachtýře, která tímto započtením 
nezanikne, je Propachtovatel povinen splnit ve shora uvedené 
třídenní lhůtě. Pachtýře prohlašuje, že s tímto způsobem 
vypořádání souhlasí; 

http://www.synotloterie.cz/
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e) o odebrání Herních zařízení je Propachtovatel povinen neprodleně 
podat Pachtýři písemnou zprávu, jejíž přílohou musí být kopie 
notářského zápisu uvedeného v bodě 6. 11. písm. b); 

f) Pachtýř je povinen vyvinout veškerou součinnost nezbytnou k 
odebrání Herních zařízení dle tohoto odstavce a zdržet se 
jakéhokoli právního jednání, které by mohlo odebrání ztížit nebo 
znemožnit. Pachtýř je zejména povinen seznámit uživatele Herního 
zařízení již při jeho umísťování na místa provozu s ujednáním 
smluvních stran dle těchto Podmínek tak, aby odebrání mohlo 
proběhnout bez jakýchkoli překážek ze strany Pachtýře, uživatelů 
či jiných osob.  

7. Práva a povinnosti Propachtovatele a Pachtýře, náhradní díly 

7.1. Povinnosti Pachtýře: 

a) na své náklady a nebezpečí zajistit k provozování každého Herního 
zařízení povolení k provozování, 

b) užívat a požívat Herní zařízení pouze na území České republiky a 
výlučně v souladu s právním řádem České republiky a dále v 
souladu s jeho výrobním určením, návodem k obsluze, údržbě a 
servisu a dále pouze prostřednictvím osob způsobilých k řádné 
obsluze,  

c) hradit veškeré náklady spojené s provozem Herního zařízení, na své 
náklady udržovat Herní zařízení v bezvadném a provozuschopném 
stavu a provádět veškerou údržbu a opravy Herního zařízení.  

d) opatrovat Herní zařízení a chránit jej před ztrátou, poškozením 
nebo zničením, 

e) umožnit Propachtovateli přístup k Herním zařízením za účelem 
provedení kontroly dodržování Pachtovní smlouvy.  

7.2. Pachtýř nesmí na Herním zařízením provádět jakékoli změny bez 
předchozího písemného souhlasu Propachtovatele.  

7.3. Pachtýř může Herní zařízení propachtovat dále třetí osobě, pokud to ve 
lhůtě 30 kalendářních dní před propachtováním písemně oznámí 
Propachtovateli, jinak je smlouva o propachtování Herních zařízení 
uzavřená s třetí osobou neplatná. 

7.4. Pachtýř odpovídá za škodu, která na Herním zařízení v době od jeho 
převzetí Pachtýřem do doby jeho vrácení zpět Propachtovateli vznikne, je 
povinen vznik takové škody ihned Propachtovateli písemně oznámit a 
dále je Pachtýř povinen takovou škodu bez zbytečného odkladu na svůj 
náklad odstranit anebo finančně Propachtovateli nahradit a to do 30 
kalendářních dní od vzniku takové škody. Pachtýř je zejména povinen 
ihned písemně oznámit Propachtovateli ztrátu, poškození nebo zničení 
Herního zařízení. Pachtýř je povinen nahradit Propachtovateli veškerou 
škodu, která Propachtovateli vznikne i v případě, že dojde k poškození či 
odcizení předmětu pachtu nebo jeho části Pachtýřem nebo třetí osobou 
a to bez ohledu na to, zda pachatel takového skutku bude zjištěn či nikoliv.  

7.5. Pachtýř souhlasí s tím, aby Propachtovatel před počátkem pachtu dle této 
smlouvy anebo kdykoli v jeho průběhu do Herního zařízení instaloval 
monitorovací jednotky a dále aby Propachtovatel prostřednictvím těchto 
jednotek sledoval a zaznamenával data o provozu Herních zařízení pro 
vývojové a obchodní účely Propachtovatele. Pachtýř se zavazuje umožnit 
Propachtovateli instalaci, užívání a kontrolu těchto jednotek s tím, že tyto 
jednotky po dobu instalace představují nedílnou součást Předmětu 
pachtu.  

7.6. Pachtýř má právo užívat ovládací software instalovaný v Herních 
zařízeních vždy pouze při provozu jednoho příslušného Herního zařízení, 
k jehož provozu byl software instalován a pouze za účelem zabezpečení 
řádného provozu tohoto Herního zařízení, pachtýř nesmí tento software 
rozmnožovat, napodobovat jej ani do něj jakkoli zasahovat.  

7.7. Povinnosti Propachtovatele 

a) přenechat věc Pachtýři tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo 
obvyklému účelu, 

b) zajistit, aby Pachtýř mohl Herní zařízení požívat a užívat bez 
omezení, 

c) zajistit Pachtýři nerušené užívání Herních zařízení po dobu pachtu. 

7.8. Pachtýř je povinen na své náklady udržovat Herní zařízení. V případě, že 
nutnost opravy není dána zaviněním či skutečnostmi majícími původ na 
straně Pachtýře, má Pachtýř právo, aby mu Propachtovatel na své náklady 
dodal požadovaný náhradní díl k provedení opravy. Pachtýř je povinen 
vrátit oproti novému náhradnímu dílu díl vadný na své náklady. 

7.9. Shora uvedená ustanovení o dodávkách náhradních dílů se nevztahují na 
spotřební materiál, jako jsou např. žárovky. Spotřební materiál nezbytný 
k řádné údržbě a opravám Herního zařízení je povinen na své náklady 
hradit výlučně Pachtýř. 

7.10. Propachtovatel nese odpovědnost za to, že v době předání Herních 
zařízení Pachtýři toto plně odpovídá platné právní úpravě provozování 
Herních zařízení na území ČR a že toto je možno na území ČR provozovat. 
Propachtovatel však nenese odpovědnost za pozdější ev. změny právní 
úpravy, které v budoucnu mohou znemožnit, ztížit atp. provozování 
Herních zařízení na území ČR. 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Od této smlouvy lze odstoupit v těchto případech:  

a) kterákoli Strana má právo odstoupit od Pachtovní smlouvy jako 
celku z důvodu podstatného porušení těchto Podmínek druhou 
Stranou, jestliže tato druhá Strana tento důvod neodstraní ani na 
základě písemného upozornění, které jí zašle smluvní Strana 
hodlající od této smlouvy odstoupit, ve lhůtě uvedené v tomto 
oznámení, která nesmí být kratší než 15 dnů počínaje od doručení 
uvedeného upozornění druhé Straně; tohoto písemného 
upozornění není třeba, jestliže podstatné porušení této smlouvy již 
napravit nelze; nebo 

b) kterákoli Strana má právo odstoupit od Pachtovní smlouvy jako 
celku z důvodů stanovených zákonem nebo jinými ustanoveními 
těchto Podmínek; nebo 

c) jestliže druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, jestliže druhá 
smluvní strana podá insolvenční návrh z důvodu svého úpadku či 
hrozícího úpadku, jestliže soud pravomocně rozhodne o úpadku 
druhé smluvní strany, jestliže bude soudem pravomocně zamítnut 
insolvenční návrh pro nedostatek majetku druhé smluvní strany 
anebo pokud druhá strana bude v úpadku;  pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že pro tuto smlouvu se 
nepoužije zákaz odstoupení uvedený v ust. § 253 odst. 2, věta za 
středníkem z. č. 182/2006 Sb. v platném znění; 

8.2. Za podstatné porušení smluvních povinností Propachtovatele se 
považuje: 

a) prodlení Propachtovatele s předáním Herních zařízení po dobu 
delší patnácti kalendářních dnů, nebo 

b) pokud Herní zařízení nebude při předání splňovat podmínky na ně 
kladené Podmínkami, akceptovanou nabídkou nebo platnou 
právní úpravou, nebo 

c) V případě, kdy nastane shora uvedené podstatné porušení 
smluvních povinností Propachtovatelem, je Pachtýř oprávněn od 
Pachtovní smlouvy odstoupit. 

8.3. Za podstatné porušení smluvních povinností Pachtýře se považuje: 

a) prodlení Pachtýře s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku z této 
smlouvy déle než 30 kalendářních dní,  

b) prodlení Pachtýře s převzetím dodávky Herního zařízení,  
c) užívá-li Pachtýř Herní zařízení v rozporu s touto smlouvou anebo 

propachtuje-li Herní zařízení nebo jeho část třetí osobě,  
d) propachtování Herních zařízení nebo jiné umožnění užívání 

Herních zařízení třetí osobě, pokud k tomu Propachtovatel nedal 
souhlas, 

e) jestliže Pachtýř poruší závazek uvedený v bodech 10. 1. až 10. 5. či 
zneužije důvěrných informací či informací odpovídající 
obchodnímu tajemství získaných při uzavírání Pachtovní smlouvy, 
jejíž součástí jsou tyto Podmínky,  

8.4. Vedle případů uvedených v předchozím bodě může být dále pacht po té, 
co dojde ke změně doby pachtu z doby určité na dobu neurčitou, ukončen 
také písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany podanou i bez uvedení 
důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 3 (slovy: tři) měsíce, počítá se od 
prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně a pachtovní smlouva zanikne a tím i pacht skončí 
uplynutím výpovědní lhůty.  

8.5. V případě, kdy nastane shora uvedené podstatné porušení smluvních 
povinností Propachtovatelem nebo Pachtýřem, je druhá Strana 
oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se děje 
písemným oznámením, které musí být doručeno druhé Straně a ve 
kterém musí být uveden důvod odstoupení od smlouvy tak, aby tento 
nebylo možno později zaměnit s jiným. Odstoupení od smlouvy se stává 
účinným okamžikem, kdy písemné oznámení o odstoupení je doručeno 
druhé Straně. V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy bylo doručeno druhé Straně doručeno třetím 
dnem po jeho doporučeném odeslání. Odstoupit od smlouvy nelze již 
poté, kdy byla prokazatelně splněna povinnost druhé Strany, pro 
neplnění, které chtěla oprávněná Strana od smlouvy odstoupit. 
V ostatních se problematika odstoupení od smlouvy řídí ust. § 2001 a násl. 
ObčZ, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Odstoupením od 
této smlouvy však zůstávají nedotčeny nároky na náhradu škody vzniklé 
porušením této smlouvy a dále ostatní ustanovení Podmínek, která podle 
vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Pachtovní smlouvy. 

8.6. V případě, kdy Propachtovatel nebo Pachtýř oprávněně odstoupí od této 
smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností druhou 
Stranou, je Propachtovatel nebo Pachtýř k žádosti druhé Strany povinen 
za toto podstatné porušení smluvních povinností zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 10 000,00 Kč. 

9. Ochrana osobních údajů  

9.1. Informace o Pachtýřích, či osobách pověřených k převzetí Herních zařízení 
při předání jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, 
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění 
pozdějších dodatků a předpisů. Propachtovatel a osoby pověřené 
k převzetí Herních zařízení souhlasí se zpracováním a shromažďováním 
svých osobních údajů v databázi Propachtovatele po úspěšném splnění 
smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto 
zpracováním. 

9.2. Pachtýř má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich 
opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je 
možno na základě písemné žádosti Pachtýře nebo osoby pověřené 
k převzetí Herních zařízení odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně 
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Propachtovatel nepředává 
žádné další osobě s výjimkou případů, kdy Propachtovatel plní zákonnou 
povinnost vůči orgánům veřejné moci, nebo je to nutné k uplatnění 
nároků Propachtovatele vůči Pachtýři nebo osobám pověřených 
k převzetí Herních zařízení (např. předáním osobních údajů právnímu 
zástupci pro účely vymáhání pohledávek), popř. je-li to nutné ke 
zpracování účetnictví (např. předáním účetních dokladů obsahujících 
osobní údaje Pachtýře osobám zpracovávajících účetnictví nebo 
poskytujících účetní a daňové poradenství), nebo jedná-li se o uvedení 
údajů v nezbytně nutném rozsahu pro doručení zásilek se Herních zařízení 
České poště, s.p. apod. 

10. Prohlášení Stran a specifická ujednání u jednotlivých Herních 
zařízení 

10.1. Pachtýř akceptací nabídky prohlašuje, že se seznámil s licenční smlouvou 
koncového uživatele, kterou společnost Microsoft stanoví licenční 
podmínky pro Operační software Microsoft. Licenční smlouvu lze nalézt 
na stejném webu jako tyto Podmínky, tj. na webu www.synotloterie.cz. 
Pachtýř akceptací nabídky prohlašuje, že s touto licenční smlouvou v 
plném rozsahu souhlasí a okamžikem použití Operačního software 
Microsoft uzavírá se společností Microsoft tuto licenční smlouvu a 
zavazuje se ji dodržovat.  

10.2. Pachtýř se zavazuje zajistit na své náklady nezbytnou produktovou 
podporu pro Operační software. Propachtovatel neodpovídá za vady 
Herních zařízení nebo kterékoliv jejich součásti způsobené porušením 
Licenční smlouvy o užití Operačního software nebo chybějící, 
nedostatečnou nebo vadnou podporou pro Operační software. 

10.3. Pachtýř převzetím Herních zařízení potvrzuje, že byl Propachtovatelem 
řádně seznámen se zvláštními předpisy (návod k obsluze, k údržbě a 
servisu, apod.), které je nutno zachovávat a dodržovat při užívání a 
provozování Herních zařízení. 

10.4. Pachtýř bere na vědomí, že na každé Herní zařízení vč. operačního 
software se vztahují autorská a průmyslová práva výrobce a že je 
zakázáno jakékoli napodobování, kopírování, rozmnožování nebo jiné 
obdobné nakládaní s Předmětem pachtu nebo jeho částmi. Pachtýř má 
právo užívat operační software instalovaný v Herním zařízení vždy pouze 
při provozu jednoho příslušného Herního zařízení, k jehož provozu byl 
software instalován a pouze za účelem zabezpečení řádného provozu 
tohoto Herního zařízení.  

10.5. Pachtýř se zavazuje, že v případě užívání Systému VLT a Systému MAX 
POWER v rámci Systému VLT nebo Systému MAX POWER provozovaného 
společností SYNOT TIP, a.s., IČ 263 01 091 (dále jen „Provozovatel 
Systému“), na základě samostatné smlouvy mezi Pachtýřem 
a Provozovatelem Systému, nezmění provozovatele systému. Pachtýř, 
který neužívá Systém VLT nebo Systém MAX POWER provozovaného 
Provozovatelem Systému, je povinen vyžádat si předchozí souhlas 
Propachtovatele před změnou provozovatele systému.  

10.6. V případě, že Pachtýř poruší některou z povinností stanovenou v bodě 10. 
5. je Pachtýř povinen zaplatit Propachtovateli do 14 dní od písemné výzvy 
Propachtovatele smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé Herní 
zařízení převedené pod jiného provozovatele systému. 

10.7. Propachtovatel prohlašuje, že veškerá Herní zařízení splňují náležitosti 
stanovené pro výherní hrací přístroje zákonem č. 202/1990 Sb. v platném 
znění (dále jen „zákon o loteriích“) a vyhl. č. 223/1993 Sb. v platném znění 
a tato skutečnost je prokázána výpisy z osvědčení o provozuschopnosti 
každého Herního zařízení vydanými příslušnou pověřenou autorizovanou 
osobou (dále jen „osvědčení o provozuschopnosti“).  

10.8. Jestliže Pachtýř poruší svou povinnost uvedenou v bodech 10. 1. až 10. 5., 
je Pachtýř povinen z důvodu tohoto porušení zaplatit Propachtovateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti uvedené v bodech 10. 1. až 10. 5. 

10.9. V případě prodlení Pachtýře s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku 
vyplývajícího ze smlouvy či Podmínek je Propachtovatel oprávněn po 
dohodě s Provozovatelem Systému, který na základě smlouvy uvedené 
v bodě 10. 5. provozuje Systémy VLT nebo Systémy MAX POWER, využít 
tzv. nucené správy Provozovatele Systému za účelem uspokojení 
peněžitých závazků vyplývající z jakýchkoliv smluv mezi 
Propachtovatelem a Pachtýřem. 

11. Závěrečná ujednání 

11.1. Práva a povinnosti Propachtovatele a Pachtýře výslovně neupravená se 
řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

11.2. Pachtovní smlouva, Podmínky a její účinky se řídí právním řádem České 
republiky. 

11.3. Strany uzavřením smlouvy v plném rozsahu ruší a nahrazují svá veškerá 
předchozí vzájemná ujednání týkající se předmětu smlouvy.  

11.4. Pachtýř souhlasí v souladu s § 89a o.s.ř., že pro veškeré spory vyplývající 
z těchto Podmínek nebo Pachtovní smlouvy je místně příslušným soudem 
Okresní soud v Uherském Hradišti, je-li dána jeho věcná příslušnost, jinak 
Krajský soud v Brně.  

11.5. Jakékoli jiné změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do 
originálního textu těchto Podmínek se považují za nenapsané, irelevantní 
a nezavazují Strany. 

11.6. Propachtovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat 
Podmínky či tyto zrušit nebo nahrazovat; platí, že pro určení vzájemných 
práv a povinností Propachtovatel a Pachtýře je rozhodující znění 
Podmínek platné a účinné v okamžiku doručení akceptace nabídky 
Propachtovateli. 

11.7. Odchylná ujednání v nabídce mají před zněním Podmínek přednost. 

11.8. Propachtovatel a Pachtýř se zavazují řešit všechny spory vznikající ze 
smlouvy nebo z Podmínek a/nebo v souvislosti s ní především dohodou. 

11.9. Jestliže kterákoli Strana bude při plnění smlouvy činit vůči druhé Straně 
písemné podání či jiný úkon, jako např. doručení faktury (dále jen 
„Úkon“), je takovýto Úkon vůči Straně, které je Úkon adresován (dále jen 
„Adresát“) řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení 
tohoto Úkonu oproti podpisu Adresáta anebo jeho zasláním ve formě 
doporučeného dopisu na adresu Adresáta, která byla Straně, která Úkon 
činí, naposledy známa dle shora uvedeného odstavce. Nebude-li možno 
takový dopis doručit, považuje se za den doručení Úkonu obsaženého v 
tomto dopisu pátý den po podání tohoto dopisu na poštu k 
doporučenému odeslání na adresu Adresáta, která byla Straně, která 
Úkon činí, naposledy známa dle shora uvedeného odstavce.   

11.10. Pro případ, kdy nabídka, Podmínky nebo zavedená praxe Stran umožňuje 
elektronickou zprávu, je tato zpráva vůči druhé Straně řádně učiněna 
doručením takové zprávy na následující adresu či spojení Strany, které je 
zpráva adresována na:   

a) email obchodního zástupce, který je k dispozici na stránkách 
http://www.synotloterie.cz v sekci kontakty a je ve tvaru 
jmeno.obchodnika(zavinac)synot.cz, nebo 

b) obchod(zavinac)synot.cz.  

11.11. Jestliže se po nabytí účinnosti těchto Podmínek se ukáže kterékoli jejich 
ustanovení jako neplatné ve smyslu platné právní úpravy, nepozbývají tím 
podmínky či objednávka platnosti jako celek, ostatní ustanovení 
Podmínek nebo objednávky zůstávají nedotčena a neplatné ustanovení se 
nahradí dodatkem k objednávce, jinak příslušným ustanovením obecně 
závazného právního předpisu a nebude-li takového ustanovení, pak 
úpravou obvyklou v obchodním styku. 

11.12. Jestliže po nabytí účinnosti Pachtovní smlouvy dojde ke změně obecně 
závazných právních předpisů, která ztíží či znemožní řádné plnění 
předmětu Pachtovní smlouvy, zavazují se Strany uzavřít bez zbytečného 
odkladu dodatek, který řádné plnění předmětu smlouvy umožní.   

11.13. Pro všechny smluvní pokuty v těchto Podmínkách nebo na základě 
dohody Stran platí dále následující ujednání:  

a) vedle smluvní pokuty má Strana, které vznikl na smluvní pokutu 
nárok, vůči druhé Straně vždy dále i právo na náhradu veškeré 
škody způsobené porušením té smluvní povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta,   

b) Strana, která porušila povinnost, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, je povinna zaplatit tuto smluvní pokutu i v případě, že 
porušení příslušné smluvní povinnosti nezavinila,  

c) za porušení stejné povinnosti dle této smlouvy lze nárokovat 
všechny smluvní pokuty, které jsou pro případ porušení této 
povinnosti touto smlouvou sjednány,  

d) právo na zaplacení smluvní pokuty zůstává ukončením této 
smlouvy nedotčeno,  

e) smluvní pokuta je splatná vždy ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy 
Strana, které vznikl na toto plnění nárok, doručí druhé Straně 
písemnou výzvu k zaplacení tohoto plnění.  

11.14. V případě, že dojde ke změně jakýchkoli rozhodných skutečností pro 
uzavření Pachtovní smlouvy týkající se Strany, je Strana, u níž taková 
změna nastala, povinna neprodleně písemně o této změně informovat 
druhou Stranu, jinak se má za to, že platí údaje uvedené v akceptované 
nabídce a byla-li v mezidobí v souladu s tímto bodem oznámena jejich 
změna, pak se má za to, že platí tyto údaje ve znění změny, která byla dle 
tohoto bodu oznámena naposled. 

11.15. Veškeré údaje obsažené v nabídce se dle ustanovení § 1730 zákona 
považují za důvěrné a nesmí být pod peněžitou sankcí zneužity ani 
prozrazeny. Pokud Pachtýř nebo Propachtovatel poruší tuto povinnost, je 
Pachtýř nebo Propachtovatel oprávněn požadovat po druhé Straně 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,00 Kč, tím není dotčen nárok 
Propachtovatele na náhradu škody. 

11.16. Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.  

V Uherském Hradišti dne 30. 12. 2015 
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