ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KNÍNIČKY, NOVÁ 11, 635 00 BRNO

OHLÁŠENÍ TOMBOLY
(ve smyslu zákona č. 186/2016., o hazardních hrách, dále jen „zákon o hazardních hrách“)

Název:

IČ:

Sídlo:

Právní forma:
Spolek
Obecně prospěšná společnost
Nadace, nadační fond
Jiná:___________________________________

(zaškrtněte)

Církevní nebo náboženská společnost
Obchodní společnost
Právnická osoba nezapsaná v obchod. rejstříku

Kontaktní adresa:

Jména oprávněných osob:

(statutární orgán)

Telefon:

Email:

Místo a termín slosování tomboly:

Tombola se koná u příležitosti:

Forma zajištění výher:

Počet vydaných losů:

Pravděpodobnost výhry:

(ks)

Počet výher:

Cena za 1 los:

(ks)

(v Kč)

Celková herní jistina:

(v Kč)

Celková cena výher:

(v Kč)
(celková cena výher není menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny)

Lhůta a místo pro vydání výher nevyzvednutých při losování:
(nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 90 dnů ode dne následujícího po slosování)

Jméno loterního zástupce:

Trvalý pobyt loterního zástupce:

Telefon:

Email:

Žádost o povolení tomboly

str. 2

K VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI DOLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHY
1.

Herní plán tomboly (§ 42 zákona o loteriích) – podrobně určuje podmínky hry, stanoví pravděpodobnost
výhry, podmínky dozoru, způsob kontroly, výši vkladu (cenu losu), výši herní jistiny, počet výher a jejich
jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování, způsob zveřejnění výher.

2.
3.

Výpis z obchodního rejstříku žadatele

4.
5.
6.

Doklad o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce) osob, které mají u žadatele
o povolení tomboly postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy (§ 4a odst. 1 a 3 zákona o loteriích).
Doklad o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce) loterního zástupce (§ 11
odst. 1 zákona o loteriích).
Seznam výher s uvedením jejich cen
Vzor losu (losy musí být očíslovány, označeny datem losování a opatřeny razítkem provozující organizace).

Povolení k provozování tomboly lze vydat pouze právnické osobě, která má sídlo na území České republiky
a je bez zahraniční majetkové účasti.

POSTUP PO UKONČENÍ TOMBOLY
Loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher (§ 13 zákona o loteriích):
1. Protokol o průběhu slosování tomboly (§ 11 odst. 6 zákona o loteriích) – obsahuje zejména údaje o technickém
způsobu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.
2. Vyúčtování tomboly:
- počet vydaných losů a jejich hodnota
- počet prodaných losů a jejich hodnota
- počet výher a jejich hodnota
- počet nevyzvednutých výher a jejich hodnota
(výhry nevyzvednuté ve stanovené lhůtě se zahrnují do příjmů tomboly)
- správní poplatek za povolení tomboly
- výtěžek tomboly
Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii nebo
tombolu povolil.
Žadatel byl poučen a je si vědom důsledků plynoucích z provozování tomboly bez povolení nebo provozování
tomboly v rozporu se zákonem o loteriích, s herním plánem nebo s podmínkami, které byly v povolení
uloženy.
V Brně dne: ________________

_____________________________________________________
Podpis a razítko oprávněné osoby

