
 

POVOLENÍ TOMBOL A LOTERIÍ 

Číslo a uvozovací text Obsah položky 

1. Kód 322 

2. Pojmenování (název) životní situace 
Povolení tombol a loterií ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. 
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších 
předpisů 

3. Základní informace k životní situaci 

Na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, v platném znění, a Statutu města Brna , v platném znění, je na 
území Městské části Brno-Kníničky  povolovacím orgánem tombol 
s herní jistinou do Kč 50 000,-- a věcných loterií s herní jistinou do 
Kč 200 000,-- ÚMČ města Brna, Brno-Kníničky.  

V ostatní případech povoluje loterie a tomboly Ministerstvo financí 
ČR. Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí  
výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy 
mají být kryty z jeho příjmů, krytí výdajů na pořádání zábav, 
slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné, krytí 
nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna 
nehospodárnost, jak při pořádání loterie nebo tomboly, tak při 
plánovaném použití jejího výtěžku. 

4. 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat 
žádost apod.) 

Právnické osoby se sídlem na území České republiky. Nemůže se 
jednat o tuzemskou právnickou osobu se zahraniční majetkovou 
účastí nebo právnickou osobu, ve které má tato společnost 
majetkovou účast. 

5. 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení 
životní situace 

Na základě podané žádosti, předložení všech dále uvedených 
podkladů, které prokazují splnění všech podmínek daných zákonem 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném 
znění, a po uhrazení správního poplatku je vydáno příslušné povolení.  

U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry 
jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, 
rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná 
obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.  

Účastníky tomboly mohou být pouze osoby starší 18-ti let. 

6. 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení 
této životní situace 

Vyplnit formulář žádosti o povolení tomboly a doložit požadované 
doklady. 

7. Na které instituci životní situaci řešit Úřad městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno. 

8. 
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní 
situaci řešit 

Bc. Jakub Dočekal, finanční úsek ÚMČ Brno-Kníničky 

tel.: 546 210 216 

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žadatel má povinnost předložit k žádosti tyto přílohy: 

• vyplněnou Žádost o povolení tomboly 
• výpis z obchodního rejstříku žadatele 
• prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou 
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osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou 
osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast 

• jmenování loterního zástupce provozovatelem 
• doložit doklad o bezúhonnosti fyzické osoby, která je 

pověřeným loterním zástupcem tj. výpis z Rejstříku trestů (ne 
starší než 3 měsíce) 

• vzor losu (losy musí být dle zákona číslovány a opatřeny 
razítkem provozující organizace) 

• seznam výher s uvedením jejich cen 
• herní plán 

10. 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou 
k dispozici 

Formuláře: 

• „Žádost o povolení tomboly“ 

K vyplnění v kanceláři nebo ke stažení na www.kninicky.eu 

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek ve výši Kč 5 000,--, s tím, že na základě rozhodnutí 
Ministra financí ČR o prominutí části správního poplatku za přijetí 
žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo 
jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2, písm. b) zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., se 
promíjí část správního poplatku ve výši Kč 4 500,--. 

12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Správní poplatek musí být uhrazen před vydáním povolení. Loterní 
komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení 
lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, které 
obsahuje údaj o přijatých vkladech a vyplacených výhrách. 

13. 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení 
životní situace 

 

14. 
Jaké další činnosti jsou po žadateli 
požadovány 

 

15. Elektronická služba, kterou lze využít  

16. 
Podle kterého právního předpisu se 
postupuje 

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
v platném znění 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

17. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 

18. 
Jaké jsou opravné prostředky a jak se 
uplatňují 

Proti rozhodnutí úřadu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, 
a to prostřednictvím ÚMČ Brno-Kníničky. 

19. 
Jaké sankce mohou být uplatněny 
v případě nedodržení povinností 

ÚMČ města Brna,Brno-Kníničky uloží podle § 48 zákona 
č. 202/1990 Sb., pokutu do výše: 

• Kč 150 000,-- právnické osobě, která provozuje tombolu nebo 
loterii bez povolení na území MČ Brno-Kníničky, nebo je 
provozuje v rozporu s uvedeným zákonem, herním plánem nebo 
s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, 

• Kč  500 0000,-- osobě, která je v povolení k provozování 
uvedena jako osoba odpovědná za dodržování zákazu hry osob 
mladších 18 let v případě druhého prokazatelného časově 
odlišného porušení tohoto zákazu. 



20. Nejčastější dotazy  

21. Další informace Bc. Jakub Dočekal 

22. 
Informace o popisovaném postupu 
(o řešení životní situace) je možné získat 
také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 

Email: financni@brno-kninicky.cz 

23. 
Související životní situace a návody, jak 
je řešit 

 

24. Za správnost popisu odpovídá  Finanční úsek ÚMČ Brno-Kníničky 

25. Kontaktní osoba Bc. Jakub Dočekal 

26. Popis je zpracován podle právního stavu  1. 1. 2016 

27. Popis byl naposledy aktualizován 1. 1. 2016 

28. Datum konce platnosti popisu Bez omezení 

29. 
Případná upřesnění a poznámky k řešení 
životní situace 

 

 

 


