

Městský úřad Týnec nad Sázavou
Kancelář tajemníka
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou
Žádost o povolení tomboly
dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Žadatel (jméno nebo název firmy)

Telefon

Sídlo

Adresa pro doručování

IČ 

Osoba oprávněná jednat jménem žadatele

Účel, pro který bude tombola provozována 

Název akce s tombolou 

Adresa místa provozování tomboly

Datum provozování tomboly

Počet vydaných losů

Cena jednoho losu (Kč)

Celková výše herní jistiny (Kč)

Počet výher

Celková cena výher

Lhůta pro vyzvednutí výher

V .....................................
Dne .....................................
podpis oprávněné osoby žadatele
Přílohy k žádosti o povolení tomboly (s herní jistinou do 50 000,- Kč)
Doklad o přidělení IČ - výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina
	Výpis rejstříku trestů statutárního zástupce a loterního zástupce (není-li shodný)
	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 zákona)
	Čestné prohlášení žadatele, že provozování tomboly proběhne v souladu s jinými právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek a je zaručeno její řádné provozování včetně technického vybavení. 
	Herní plán 
Seznam výher s uvedením jejich cen
	Vzorek losu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Příloha k žádosti o povolení provozování tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč
___________________________________________________________________________


Já, níže podepsaný, .................................... statutární zástupce právnické osoby čestně prohlašuji za, že naše sdružení, společnost:
není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast (§4 odst. 4 zákona)
že, provozování tomboly proběhne v souladu s jinými právními předpisy, nenaruší veřejný pořádek a je zaručeno její řádné provozování včetně technického vybavení
že, jsem byl seznámen s povinnostmi loterního zástupce.

V Týnci nad Sázavou.................

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

  HERNÍ PLÁN  
k žádosti o povolení provozování tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč.
___________________________________________________________________________


Údaje o provozovateli tomboly:
Loterijní zástupce: 
Označení sázkové hry:
Počet vydaných losů:
Cena jednoho losu:
Herní jistina (počet losů×cena losu):
Úhrnná cena výher:
Opatření zabraňující účasti ve hře osobám mladším 18 let včetně možnosti požadovat k danému účelu předložení průkazu totožnosti:


Předmět výhry (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona)
Pravděpodobnost výhry dle § 1 odst. 4 zákona  (nesmí být menší než 1 : 200):
Datum a místo slosování výhry:
Způsob zveřejnění výher:
Termín pro vyplacení výhry:
Využití výtěžku – účel: 

V Týnci nad Sázavou.......................

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

  
Povinnosti loterního zástupce 

	Je jmenován provozovatelem, kterému byla povolena tombola.

	Jeho jméno, příjmení a bydliště sdělí povolujícímu orgánu provozovatel nejpozději do sedmi dnů po doručení rozhodnutí 
Povolujícímu orgánu prokazuje bezúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů, který v době předložení nesmí být starší tří měsíců (předkládá provozovatel tomboly)


Povinnosti loterního zástupce 
dle § 11 odst. 2 až 8 a § 13 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Provozovatel, kterému byla povolena loterie, je povinen jmenovat nejméně tříčlennou loterní komisi a provozovatel, kterému byla povolena tombola, je povinen jmenovat loterního zástupce. Provozovatel je povinen sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do sedmi dnů po doručení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a loterní zástupce musí být bezúhonní. Loterní komisi nezřizuje stát (ministerstvo nebo jím pověřená státní organizace) nebo akciová společnost, která je založena k provozování loterií a jiných podobných her.
Loterní komise a loterní zástupce zajišťují řádný průběh loterie nebo tomboly. Bez souhlasu loterní komise nebo loterního zástupce nesmí provozovatel, kterému byla loterie nebo tombola povolena, zasahovat do jejího průběhu.
Loterní komise a loterní zástupce mají povinnost dbát pokynů orgánu státního dozoru a zpravovat jej o všech závažnějších okolnostech, které nastaly a o přijatých opatřeních.
Loterní komise nebo loterní zástupce spolu s orgánem státního dozoru zkontrolují, zda do osudí byla vložena čísla všech vydaných losů u loterií a všech prodaných losů u tombol.
Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a bezpečném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů, které jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu nebo po něm, nemohlo být zneužito.
O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.
Po skončení slosování zajistí loterní komise výhry připadající na neprodané losy a loterní zástupce nevyzvednuté výhry u tomboly.
Loterní komise je povinna zabezpečit vydání výherní listiny tiskem a uvědomit o tom veřejnost. Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při provozování tomboly s herní jistinou nad 20 000 Kč zajistí po slosování zveřejnění písemného seznamu vyhrávajících čísel.
	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 (sázkách) a vyplacených výhrách. Provozovatel je povinen předložit vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.



