Ohlášení tomboly, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč
nebo turnaje malého rozsahu dle zákona č. 186/2016 Sb., o
hazardních hrách
1. Základní informace k životní situaci
Předmětem je ohlášení hazardní hry, kterou je tombola nebo turnaj malého rozsahu
a to nejméně 30 dnů přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní
hry.
Herní jistina = počet prodaných losů x cena jednoho losu.
2. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky vyplývající z § 6 zákona č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách
3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlášení tomboly musí splňovat náležitosti:
 Identifikace pořadatele tomboly – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro
doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.)
 Název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude
tombola pořádána)
 Vypracovaný herní plán
 Identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a
odpovídat za dodržování podmínek
 Identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování
Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.
4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podáním písemného ohlášení s povinnými náležitostmi na Městském úřadě v Nejdku
nebo toto ohlášení zaslat.
5. Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Správním orgánem, který povoluje konání tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč, je
Městský úřad v Nejdku, odbor ekonomický, II. poschodí, č. dv. 11
Odpovědný zaměstnanec: Karina Krejčiříková, e-mail: k.krejcirikova@nejdek.cz
Tel. spojení: 353 240 118
Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 17:00 hod. (telefonicky lze dohodnout i jiný
termín)
Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad v Nejdku
Odbor ekonomický
Nám. Karla IV. 239
362 21 Nejdek
6. Jaké informace a doklady musíte mít sebou
Ohlášení tomboly včetně případných příloh, doklad totožnosti jednatele nebo
zmocněné osoby.

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny jednotné předepsané formuláře.
8. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Za ohlášení tomboly se neplatí žádné správní poplatky.
9. Jaké jsou lhůty
Správní řízení probíhá bez zbytečného odkladu, nejdéle 30 dnů. Zakázat pořádání
tomboly lze ve lhůtě 15 dnů od podání ohlášení.
10. Právní předpisy
 Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
12. Další informace
Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat
sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem
finančních prostředky obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné
obdobné činnosti.
Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména
v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které
takové osoby převážně oslovují.
Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18
let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: „Ministerstvo financí
varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Veškeré informace k ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu poskytne odbor
ekonomický Městského úřadu v Nejdku.

