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Ž Á D O S T o povolení tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč 

 dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

 
 
 
Žadatel ( organizátor) název, sídlo, IČO  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………  
 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele a podepisovat za žadatele 
 
 …………………………………………………………………………………………………  
 
Název akce, při níž bude tombola uskutečněna  
 
………………………………………………………………………………………………...  
 
Místo a den slosování  
 
………………………………………………………………………………………………….. .  
 
 
Počet vydaných losů  ……………………… á …………….. Kč  
 
Celková herní jistina  ……………………… Kč  
 
Počet výher   ………………………  
 
Celková cena výher  ……………………… Kč  
 
 
 
V Dubenci dne: ……………………………….  
 
 
 
  
 Podpis žadatele, oprávněné osoby, razítko  
 
 
  
 ……………………………………………… 
 
 
 



 
Poučení:  

1. Tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč povoluje obecní úřad pro svůj správní obvod.  

2. Státní dozor nad dodržováním zákona u tombol s herní jistinou do 50 000 Kč vykonává obecní 

úřad, který tombolu povolil.  

3. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her (tombol) může být vydáno pouze 

právnické osobě, která má sídlo na území České republiky.  

4. Žadatel o povolení tomboly musí povolujícímu orgánu předložit doklad o bezúhonnosti 

fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy. 

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, tento výpis nesmí být starší tří 

kalendářních měsíců.  

5. Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry může být pouze fyzická osoba, která dovršila 18 let 

věku, osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána.  

6. Nelze povolit tombolu, jejímž účelem je krytí a) výdajů provozovatele tomboly, jež podle své 

povahy mají být kryty z jeho příjmů, b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, 

na nichž není vybíráno vstupné, c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů 

patrna nehospodárnost, jak při pořádání tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.  

7. Úhrnná cena výher tomboly nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. 

Pravděpodobnost výhry nesmí být menší než 1 : 200.  

8. Losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.  

9. 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 dle vlastního uvážení a místních poměrů.  

10. U tombol s herní jistinou do 50 000 Kč mohou být slosovány losy nebo jinak pojmenované 

slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k 

jejich použití dal souhlas orgány oprávněný k povolení tomboly.  

11. Slosování tomboly s herní jistinou do 50 000 Kč musí být provedeno za účasti orgánu státního 

dozoru, který osvědčuje průběh slosování na protokolu. Účast orgánu státního dozoru není 

nutná u tomboly s herní jistinou do 20 000 Kč.  

12. Provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního zástupce. 

Provozovatel je povinen sdělit jméno, příjmení a bydliště loterního zástupce do sedmi dnů po 

doručení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru.  

13. Loterní zástupce musí být bezúhonný. Loterní zástupce zajišťuje řádný průběh tomboly. Bez 

souhlasu loterního zástupce nesmí provozovatel, kterému byla tombola povolena, zasahovat 

do jejího průběhu.  

14. Loterní zástupce zkontroluje, zda do osudí byla vložena čísla všech prodaných losů. O 

průběhu slosování sepíše loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém 

postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.  

15. Loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení akce její vyúčtování.  

16. Provozovatel je povinen předložit zprávu o vyúčtování tomboly orgánu, který tombolu povolil. 


