Tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč
Pravidla pro provozování tombol jsou od 1. 1. 2017 stanovena zákonem č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách.
Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost
se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo
neznámá okolnost.
Zákonná omezení hazardních her:
Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
Zakazuje se provozovat hazardní hru,
- jejíž druh není upraven zákonem o hazardních hrách,
- ke které nebylo uděleno povolení, nebo která nebyla řádně ohlášena,
- která odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
- u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka hazardní hry,
- u které je možnost výhry zcela nebo zčásti závislá na vložení vkladu pozdějším
účastníkem hazardní hry,
- ve které o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá
okolnost, které mohou být sázejícím nebo provozovatelem ovlivněny, nebo
- jejíž výsledek je předem znám.
Předmětem výhry tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby, s vyloučením
peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.
Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené
ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje.
Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím
ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské
společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.
Specifické podmínky pro tomboly:
Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou
pouze prodané sázkové tikety.
Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.
Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
Pravděpodobnost výhry u tomboly nesmí být nižší než 1 : 200.

Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování
notářským zápisem. Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení
tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.
Ohlášení tomboly
Ohlášení podléhají tomboly, u nichž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč.
Tyto tomboly se ohlašují obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být tombola
provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování
hazardní hry.
Náležitosti ohlášení
Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat
- název a popis ohlašované hazardní hry,
- adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
- dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným
dnem jejího zahájení a ukončení,
- určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek
stanovených tímto zákonem,
- herní plán,
- identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
Zákaz provozování ohlášené tomboly
Obecní úřad zakáže provozování ohlašované tomboly, nesplňuje-li podmínky stanovené
zákonem o hazardních hrách. O zákazu provozování ohlášené tomboly rozhodne obecní úřad
bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení.
Rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované tomboly se oznamuje vyvěšením na úřední
desce obecního úřadu a současně jej obecní úřad zašle ohlašovateli na vědomí.
Státní dozor
Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o hazardních hrách vykonává
ministerstvo financí a celní úřady.

