ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace
Základní informace k životní situaci

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

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
Předmětem je ohlášení hazardní hry, kterou je tombola
s herní jistinou vyšší než 100 000 Kč nebo turnaj malého
rozsahu, a to nejméně 30 dnů přede dnem
předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.
Zástupce provozovatele, který splňuje požadavky
vyplývající z § 6 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách
Městský úřad Šternberk, Radniční 80/18,
785 01 Šternberk, odbor finanční, 3. podlaží,
Dana Doupalová, telefon 585 086 249
doupalova@sternberk.cz

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Elektronická forma vyřízení

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké jsou související předpisy
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

pondělí a středa: 8.00–11.30, 12.30–17.00,
ostatní dny po předchozí domluvě
Písemného ohlášení s povinnými náležitostmi:
• obecné náležitosti
• název a popis ohlašované hazardní hry
• adresa místa, kde bude 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 zákonem o hazardních hrách
• herní plán
• v případě tomboly identifikační údaje notáře,
který osvědčí průběh slosování
Za každou jednotlivou hazardní hru se podává
samostatné ohlášení.
Formulář je zveřejněn na webových stránkách
Ministerstva financí ČR
Bez poplatku
Do 30 dnů od podání ohlášení
• E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností
opatřených zaručeným elektronickým podpisem
• datová schránka
• doupalova@sternberk.cz
pro
získávání
informací
V případě nesrovnalostí a doložení dalších potřebných
dokladů bude účastník vyzván telefonicky nebo písemně.
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů
Odvolání ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení
zamítavého rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci

Lze uložit sankce v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách

Další informace

V případě provozování tomboly s herní jistinou pod částku
100 000 Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení.
Na oficiálních webových stránkách Ministerstva financí

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Finanční odbor
Ing. Ivana Janošíková, vedoucí finančního odboru
01.01.2017
01.02.2019
Konec platnosti návodu není stanoven

