Chcete povolit tombolu ?
 
Povolování tombol upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů. Řízení o povolení tomboly probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Slosovatelné vstupenky
Do slosování jsou zařazeny pouze prodané vstupenky (vstupenky se většinou prodávají mimo konanou akci, nejčastěji několik týdnů předem nebo při vstupu na konanou akci). V tomto případě není nutné žádat příslušný orgán o vydání povolení k provozování tomboly. Tento typ podléhá pouze ohlášení místně příslušnému finančnímu úřadu nejméně 15 dní předem. Tato oznamovací povinnost není zpoplatněna.

Tomboly s použitím losů
Tombola je loterie, při které se do slosování zahrnují pouze prodané losy; losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. Tombolu lze provozovat pouze na základě povolení orgánu státního dozoru (§6 odst.1, písm.a) 
Prodávané losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry musí být očíslovány, opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití musí dát souhlas obecní úřad. Do slosování mohou být zahrnuty pouze prodané losy a slosování musí být veřejné. (§8 odst.2) 

Okamžité loterie
Během některých akcí jsou prodávány tzv. ruličky, které obsahují text „tento los vyhrává cenu č. x“ a „tento los nevyhrává“, kdy se účastník dozví ihned po otevření losu, zda vyhrál. Jedná se o okamžitou loterii, kterou může provozovat pouze stát nebo akciová společnost (se sídlem na území České republiky, která má jako předmět podnikání provozování loterií a jiných podobných her, jejíž veškeré akcie znějí na jméno; je-li akcionářem této akciové společnosti jiná akciová společnost, musí i její veškeré akcie znít na jméno; základní kapitál této akciové společnosti musí činit nejméně 100 000 000 Kč).
 
Co potřebujete vědět ?
	obec může pro svůj územní obvod povolit tombolu s herní jistinou do 50 000 Kč (§6 odst.1, písm.a) 
	herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu 
	povolení k provozování tomboly nelze vydat fyzické osobě, provozovatelem může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR (§1 odst. 7)
	úhrnná cena výher nesmí být menší než 20 % a vyšší než 50 % herní jistiny (§6 odst.3)
	pravděpodobnost výhry u tombol nesmí být menší než 1 : 200 (§1 odst. 4)
	předmětem výher mohou být věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů (§3 odst. 1, písm. b)
	za vydání povolení k provozování tomboly provozovatel zaplatí předem správní poplatek 

v částce 500,- Kč (dle zákona 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 21, písm. a) části I. ve znění účinném od 1.1.2012)
 
Kde podat žádost o povolení tomboly ?
Žádost o povolení pořádání tomboly je třeba podat na finančním odboru – v pokladně Městského úřadu v Železném Brodě, nám. 3. května 1, V. Eršilová, tel. 483 333 955 .
 




Co musí žádost o povolení tomboly obsahovat ? (§6 odst.5) 
	název a sídlo provozovatele

účel, pro který je tombola provozována , nesmí sloužit ke krytí výdajů provozovatele 
	počet vydaných losů a jejich cenu (losy musí být číslovány a opatřeny razítkem provozovatele)
celkovou výši herní jistiny (tj. počet losů x cena za jeden los)
	počet a celkovou cenu výher
	herní plán (stanoví zejména pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsob kontroly,    
                  cenu losu, výši herní jistiny, počet výher, způsob provedení slosování, způsob zveřejnění    
                  výher) 
	hrubý rozpočet akce (nelze povolit tombolu, jejímž účelem je krytí výdajů provozovatele nebo nákladů dané akce) 
	místo a datum slosování (losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování) 
	jméno, příjmení a bydliště loterního zástupce a doložit jeho bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis nesmí být starší tří měsíců. 

 
Jaké jsou povinnosti loterního zástupce ?
Loterní zástupce je povinen (§11): 
	dbát na řádný průběh tomboly 
	sepsat protokol o technickém postupu při slosování a seznam vyhrávajících čísel losů
	zajistit nevyzvednuté výhry
	do 60 dnů zajistit vyúčtování tomboly a akce a předložit orgánu, který tombolu povolil. (§13)  




















Žádost o povolení tomboly



    Žádáme Vás tímto o vydání rozhodnutí o povolení provozování tomboly na společenském plese, který pořádá

………………………………………………………………………  IČO  ……………………

dne  …………………………  v  ……………………………………………………………….

a to ve smyslu zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

……………………………………  je neziskovou organizací bez majetkové zahraniční účasti.

   Tombola je provozována za účelem ………………………………………………………….

Do tomboly  bude vydáno  …….. losů. Cena jednoho losu je  …….  Kč.  Celková výše herní jistiny  ……….  Správní poplatek ve výši  500,- Kč bude uhrazen na účet městského úřadu (č.ú. 19-0963249319/0800) nebo v hotovosti v pokladně městského úřadu.
   Loterním zástupcem, který zajišťuje řádný průběh a vyúčtování tomboly byl jmenován 
…………………………………………………………………………………………………..
   Herní plán , výpis z rejstříku trestů loterního zástupce a hrubý rozpočet akce  přikládáme.



V  ………………., dne ………………………..



                                                                                                                   Razítko  podpis










Příloha k žádosti o povolení tomboly

HERNÍ PLÁN


Název pořadatele tomboly:.....................................................................................................................

Název akce: ...........................................................................................

Datum a místo konání: .........................................

Způsob provedení slosování: 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


Počet vydaných losů :   ………………………….      1 los za ………………Kč

Celková výše herní jistiny …………………..  Kč      Výhry celkem za  ……………………… Kč





Prodej losů začne v   ……………………… hodin a skončí v ……………… hodin.

Výhra budou slosovány dne …………………..  v  …………………….  hodin a výherci si je mohou 

vyzvednout do ………………… hodin.

Všechny losy jsou opatřeny číslem a tímto razítkem:







Za celé slosování a výdej výher odpovídá    …………………………………………………………….


Podpis a razítko provozovatele:                                                                    







VYÚČTOVÁNÍ TOMBOLY

Pořadatel:  
......................................................................................................................
                    
adresa: ..........................................................
                   
IČ   ...........................................
                   
předkládá vyúčtování tomboly povolené pod číslem rozhodnutí:   ...........................................................

konané dne:   ........................................................

celkový počet vydaných losů:  ..............................................................

cena jednoho losu:   .............................................................................

herní jistina celkem:   ........................................................................

počet prodaných losů:    ......................................................................

Výtěžek za prodané losy:  ................................................................

Odpočty: 
zaplacený správní poplatek:   .............................................................

hodnota výher z vlastních prostředků:   ............................................

odpočty celkem:  .............................................................................

Výtěžek celkem:  ............................................................................

Použití  výtěžku:

.....................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................

Přílohu tohoto vyúčtování musí tvořit:
	seznam cen
	protokol o průběhu losování tomboly (podmínky dozoru, způsobu kontroly, způsob provedení slosování, způsob zveřejnění výher) § 11 odst. 6.





                                                                   podpis a razítko pořadatele:








