Městská část
Praha-Petrovice
Úřad městské části
Praha-Petrovice
www.prahapetrovice.cz

Adresa
Edisonova 429
109 00 Praha 10
DS: wmmbtke
Tel: 267 900 933

Žádost o povolení tomboly

Obchodní jméno: _________________________________________________

Sídlo:______________________________________IČO:__________________

Jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele a podepisovat za žadatele:____________

_______________________________________________________________________
(Údaje jsou uvedeny ve výpisu obchodního rejstříku či v zakladatelské smlouvě).

Žádáme o povolení tomboly, která se bude konat dne:______________________
u příležitosti______________________________________________________
(název akce)
místo konání______________________________________________________
Vydáno bude celkem________losů po Kč ___________
Celkem herní jistina_________Kč.
V tombole bude____________výher v hodnotě__________________________.
(Úhrnná cena výher).
Úhrnná cena výher není menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.
Pravděpodobnost výhry:____________________________________________.
Pravděpodobnost výhry nesmí být u tombol menší než 1 : 200.
Výhry budou zakoupeny v hodnotě_____________________________Kč.
Výhry budou darovány v hodnotě______________________________Kč.
Prodej losů bude zahájen dne ______________________v ______________hodin.
Správní poplatek ve výši Kč 500,- je uhrazen před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly.

Tombola bude povolena dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) za těchto podmínek a okolností:
Provozovatelem může být pouze právnická osoba se sídlem na území ČR ( § 1 odst. 7 zákona). Povolení nelze vydat
tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani takové právnické osobě, ve které má tato společnost
zahraniční majetkovou účast (§ 4 odst. 4).
2. Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry musí povolujícímu orgánu předložit doklad o bezúhonnosti
fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, a fyzických osob, pokud jsou
zakladateli právnické osoby, doklad o bezúhonnosti loterního zástupce (výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří
kalendářních měsíců) ust. § 4a z.č. 202/1990 Sb.
3. Losy smějí být prodávány jen v den a na místě konání povolené akce.
4. Výhry mohou být jen věci movité, vyloučeny jsou výhry v penězích, vkladní knížky, cenné papíry.
5. Výsledek slosování musí být na místě oznámen (publikován).
6. Protokol o průběhu slosování musí být předložen s vyúčtováním orgánu, který povolení vydal.
7. Provozovatel, kterému byla tombola povolena je povinen jmenovat loterního zástupce (zástupce musí být bezúhonný). Loterní
zástupce nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher zajistí vyúčtování loterie nebo tomboly. Provozovatel
je povinen předložit zprávu o vyúčtování orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.
8. Loterní zástupce (loterní komise u loterií) nesmí za svou činnost obdržet žádnou odměnu.
9. Počet vydaných losů musí odpovídat počtu losů povolených.
10. Slosována budou jen čísla prodaných losů. Neprodané losy nutno zabezpečit a uložit na bezpečném místě, aby byly chráněny
před zneužitím. Výhry ve lhůtě nevyzvednuté nutno odvést k účelu, pro který bylo slosování povoleno.
11. U tomboly s herní jistinou nad Kč 20 000,- zajistí loterní zástupce po slosování zveřejnění písemného seznamu vyhrávajících
čísel.
1.

Jméno, příjmení, bydliště loterního zástupce pověřeného provedením tomboly a doklad o bezúhonnosti
loterního zástupce.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Loterní zástupce u tomboly s herní jistinou nad Kč 20 000,- do 50 000,- předloží losy nebo jinak pojmenované slosovatelné
papíry ke schválení (očíslované a označené razítkem provozující organizace).
Přílohy:

Herní plán (obsahuje zejména údaje o provozovateli, označení sázkové hry, počet
vydaných losů, cena jednoho losu, herní jistinu).
- Návrh rozpočtu tomboly (výdaje na nákup cen - příjem z prodeje losů).
- Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, pokud mají postavení
statutárního orgánu (nebo jsou jeho členy) a fyzických osob pokud jsou
zakladateli právnické osoby.
- Čestné prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se
zahraniční majetkovou účastí ani právnickou osobou ve které má tato společnost
majetkovou účast (§ 4 odst. 4 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů).
-

Herní plán obsahuje zejména:
- údaje o provozovateli
- označení sázkové hry
- počet vydaných losů
- cena jednoho losu
- herní jistina

V Praze dne ___________

________________________________
Razítko/podpis statutárního zástupce
právnické osoby

