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Téma měsíce: Čokoládové vstupní bonusy 
 

Jak jsem již v e-booku "Úspěšné ziskové sázení" uvedl, 
sázkové kanceláře často sázkařům předkládají různé 
"sladkosti, bonbónky a čokoládičky" v podobě vstupních 
bonusů, sázek bez rizika a promo akcí s orientací na 
bonusy.  
 
V tomto tématu měsíce se podrobně podíváme na klasické 
vstupní bonusy či vstupní sázky bez rizika. Tento článek 
by měl být pro vás z jedné strany inspirativní a z druhé 
strany by vás měl varovat před nástrahami slaďoučké 
čokolády. 

 
Vstupní bonus je bohužel to první co sázkaře, převážně 
rekrea sázkaře, na stránkách sázkových kanceláří zaujme a 
co chce. A tomuto faktu podřizují sázkové kanceláře 
velkou část svého prostoru na homepage a marketing. Pro 
ukázku uvedu dva screeny homepage předních českých 
sázkových kanceláří. 
 
Sázková kancelář Tipsport věnuje vstupnímu bonusu více 
než polovinu své hlavní plochy homepage. Krásných 150 
Kč ZDARMA a jako bonus až 10 tis. Kč k tomu. 
 
Trochu kostrbatě se proklikávám k podmínkám bonusu, 
zde nacházím první zádrhel. Těch 150 Kč ZDARMA nejsou 
vlastně reálné peníze, ale "Nety". Ten hlavní velký bonus 
rozeberu později. 
 

 
 

Sázková kancelář Fortuna na mne v době 
psaní tohoto článku nekřičí vstupní bonus a 
promuje vlastní aplikaci na LIVE sázky, promo 
akci k US Open a pak další upoutávky.  
 
Kliknu přímo na odkaz Bonus a zde již 
nacházím bonus "100 Kč na ruku a vstupní 
bonus 3000 Kč". U té stovky nenacházím 
žádný zádrhel a hodnotím tuto nabídku za 
seriózní, protože Fortuna po založení účtu 
skutečně dá sázkaři 100 Kč na hráčský účet po 
dokončení registrace a lze tento bonus ihned 
vsadit. 

 

http://www.kolemdvou.cz/ebook-uspesne-ziskove-sazeni
http://www.bettingtour.net/link4
http://www.bettingtour.net/link11
http://www.bettingtour.net/link4
http://www.bettingtour.net/link11
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Tolik na úvod, další screeny homepage nemusím přidávat. Když si projdete homepage jednotlivých sázkových 
kanceláří, dáte mi za pravdu, že vstupní bonus je opravdu silně promován u většiny sázkových kanceláří. 
 
 

Vstupní bonus vs. sázka bez rizika? 
 
Vstupní bonus znamená, že vložíte na účet reálné peníze a ve výši dle podmínek (např. 50 % nebo 100 %) vám 
bude připsán bonus. Jako zůstatek vidíte částku součtu vašeho vkladu + bonusu. Například 100 % u vkladu 100 
EUR = vidíte zůstatek účtu 200 EUR. Opticky to vypadá, že máte na účtu 200 EUR, ale skutečně máte na účtu 100 
EUR reálných peněz + 100 EUR bonusových peněz. 
 
Hned se nabízí myšlenka, ty reálné peníze vybrat a nechat si tam jen ty bonusové, ale takto to samozřejmě 
nefunguje. Sázkové kanceláře mají toto ošetřené v podmínkách a mají automatický mechanismus k odebrání 
bonusových peněz pokud si zadáte výběr 100 EUR bez jediné sázky. Pokud to přesto uděláte, že vyberete 100 EUR 
bez jediné sázky, tak vám patrně zašlou 100 EUR, ale zároveň vám odečtou těch bonusových 100 EUR. Důsledek je 
ten, že ztrácíte druhou šanci na získání bonusu a patrně bude váš účet mít nastaven nějakou poznámku či profil k 
úkonu, který jste provedli, tedy bude si na vás sázková kancelář dávat pozor nebo vám rovnou účet zablokuje za 
spekulativní operaci. 
 
Nabízí se druhá myšlenka, vsadit si za 100 EUR nějakou sázku v kurzu 1.01 a následně 100 EUR vybrat. Vždy jako 
první sázíte reálné peníze. Pokud byste vsadili 100 EUR na kurz 1.01 a 100 EUR na jiný zápas s kurzem 1.01, nic se 
nemění. Stále máte 100 EUR bonusových a sázky s kurzem 1.01 se nezapočítají do splnění objemu sázek pro 
změnu bonusových peněz na reálné. Pokud vás napadne myšlenka po těchto sázkách na výběr 100 EUR, bude se 
opakovat co jsem již popsal v odstavci výše. 
 
Pokud chcete změnit bonusové peníze na reálné a vybrat je, musíte splnit podmínky bonusu. Žádná sázková 
kancelář vám nedá větší peníze zadarmo. 
 
Sázka bez rizika je jinou formou vstupního bonusu. Zda tato forma je lepší nebo horší než klasický vstupní bonus 
je na zvážení. Protože hlavní princip toho "bonusu" je, že bonus bude nebo nebude připsán až podle toho jak 
dopadne vaše první sázka.  
a) Když bude vaše první sázka z vkladu OK, tak žádný vstupní bonus nedostanete, protože jste vyhráli.  
b) Když bude vaše první sázka z vkladu KO, tak získáte vstupní bonus ve výši dle podmínek a vaší první sázky. 
 
Pro ukázku a popis sázky bez rizika jsem si 
vybral sázkovou kancelář Sportingbet. 
 
Grafika nám jasně říká, že jde o "sázku bez 
rizika", ale v dolní části máme informaci o 
"100 % bonusu až do výše 3000 Kč". 
 
Vše nám rozkryjí pravidla a podmínky 
bonusu, které je třeba číst pečlivě. 
 
Důležitá fakta: 
1) bonus se poskytuje pouze podle první podané sázky, tedy když vložíte 3000 Kč a vsadíte za 50 Kč, tak ona sázka 
bez rizika se vztahuje jen na těch 50 Kč a zbylých 2950 Kč je z onoho následného bonusu vyloučeno 
2) bonus je připsán pouze za prohranou první sázku, tedy v případě OK sázky žádný bonus není vyplacen 
3) první sázka musí mít kurz min. 1.50, pokud provedete první sázku za 3000 Kč v kurzu 1.49 a bude tato první 
sázka KO, nemáte nárok na bonus 
4) kdo vloží peníze prostřednictvím Skrill, je z této akce vyloučen 
5) pokud je sázka KO a dostanete vstupní bonus, pak následují podmínky pro změnu bonusových peněz na reálné 
 

http://www.bettingtour.net/link8
http://www.bettingtour.net/link8

