Žádost o povolení tomboly
V souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen zákon), ve znění
pozdějších předpisů, žádáme o povolení tomboly.

Žadatel – právnická osoba: …………………………………………………. IČ: ……………………
Sídlo: …………………………………………………………………………………………………….
Kontakt: ………………………………. Číslo účtu: …………………………………………………..
Jméno osoby, která je oprávněna za provozovatele jednat: …………………………………………
Tombola konaná při příležitosti : ……………………………………………………………………..
Herní plán tomboly:
Místo a termín konání tomboly: ……………………………………………………………………...
Počet vydaných losů: …………...Cena jednoho losu: …...….. Výše herní jistiny: …....….……..….
(počet losů x cena losu)

Celkový počet výher: ………….... ks

Celková cena výher: ……………………….….. Kč
(musí být v rozpětí 20% až 50% z herní jistiny)

Pravděpodobnost výhry: (nesmí být menší než 1:200) ………………………………………………………
Výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace:
ANO
NE
Průběh tomboly:
•
•
•
•
•
•

den, místo a čas prodeje losů: ………………………………………………………………..……………….
den a místo losování: ……………………………………………………………………………..…………..
způsob losování:…………………………………………………………………………………….…………
způsob dozoru, kontroly: ……………………………………………………………………….…………….
den, místo způsob zveřejnění výher: ……………………………………………………………….…………
lhůta a místo pro vydání výher nevyzvednutých ihned po slosování: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(ne kratší než 30 dnů a ne delší než 90dnů ode dne následujícího po slosování)

Jméno, adresa loterního zástupce, který zajišťuje řádný průběh tomboly: ………………………..
………………………………………………………...………………………………………………….
Loterní zástupce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je bezúhonný.
………………………….
podpis loterního zástupce
Správní poplatek: ve výši 500,- Kč za přijetí žádosti o vydání povolení tomboly dle pol. 21 zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek se hradí před
vydáním rozhodnutí.
Žadatel prohlašuje, že je tuzemskou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti.
V Luhačovicích dne …………………

…………………………
razítko a podpis žadatele

Přílohy:
1. výpis z Obchodního rejstříku provozovatele tomboly nebo výpis z jiného registru, případně doklad o zřízení
(založení) pokud není zapsán v registru
2. doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které mají u žadatelů postavení statutárního orgánu a fyzických
osob – zakladatelů. Je-li zakladatelem právnická osoba, také doklad o bezúhonnosti jejich statutárních
orgánů, přípustným dokladem je pouze výpis z evidence Rejstříků trestů, nesmí být v době předložení starší
tří kalendářních měsíců
3. seznam výher s uvedením jejich cen a seznam věcných darů s uvedením jejich přibližných cen
4. vzor losu, losy musí být očíslovány, označeny datem losování a opatřeny razítkem provozující organizace

