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__ PROČ ÚČTENKOVÁ LOTERIE?  
 Jejím cílem je pozitivní motivace zákazníků k přebírání účtenek od obchodníků.   
 Výzkum STEM květen 2016: 
 „Vyžadujete Vy osobně v současnosti při placení běžných nákupů např. v potravinách, trafice či v restauraci  
         účtenku?“ - Ano, vždy 13,9 %, Většinou ano 35,8 %, Většinou ne 33,1 %, Vůbec ne 17,2 %. 
          
 „Zvýšila by možnost osobní výhry v účtenkové loterii EET Váš zájem brát si účtenky?“ - Určitě ano 22,6 %,  
         Spíše ano 32,1 %, Spíše ne 24,7 %, Určitě ne 20,6 %.  
  
 
 
__      ATRAKTIVNÍ VÝHRY  
 Zákazníci mají šanci každý měsíc vyhrát milion korun, osobní automobil nebo jednu z dalších 21 023 cen, aniž       
          by museli vynaložit peníze navíc. Stačí jen zaregistrovat účtenku.      
   
  
 
 

O účtenkové loterii  
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__ REGISTRACE  
 Do hry je možné zaregistrovat pouze účtenky vydané obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci 
 tržeb. Aktuálně se evidence tržeb vztahuje na velko- a maloobchody, restaurační a ubytovací služby.  
 Z účtenky se pro loterii použijí kódy FIK a BKP, datum a čas vystavení, DIČ obchodníka, celková částka tržby a   
         informace o režimu tržby.  
 Účastnit se mohou osoby starší 18 let. 
 Registrace je zcela zdarma a lze ji provést prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového formuláře na 
 www.uctenkovka.cz.  
 Počet registrovaných účtenek je neomezený. 
 
__ JEDNA ÚČTENKA OD JEDNOHO OBCHODNÍKA DENNĚ  
 Každý hráč může od jednoho obchodníka z účtenek vystavených v jeden den registrovat pouze jednu – nebude  
         docházet k  cílenému dělení nákupů. 
 
 
 

O účtenkové loterii  
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__  1. ŘÍJEN 2017 
 Start účtenkové loterie. 
 Od tohoto data lze sbírat a registrovat účtenky do hry.   
    
__ KAŽDÝ 12. DEN V MĚSÍCI  
 Konec registrace účtenek do slosování za uplynulý měsíc.  
 Příklad: Registrace účtenek nasbíraných za říjen bude ukončena 12. listopadu. 
  
__ KAŽDÝ 15. DEN V MĚSÍCI  
 Slosování účtenek za uplynulý měsíc. 
  Příklad: První slosování všech registrovaných účtenek za říjen proběhne 15. listopadu. 
  

Významné termíny  

ÚČTENKOVÁ LOTERIE 
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   VÝHERCI  HODNOTA VÝHRY  

1  1 000 000 Kč 

1 AUTOMOBIL  

1 300 000 Kč 

1 200 000 Kč 

1 100 000 Kč 

20 20 000 Kč 

1 000  1 000 Kč 

20 000 100 Kč 
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__ DODAVATEL   
 Vítězem otevřeného výběrového řízení na dodavatele účtenkové loterie se stala firma Diebold Nixdorf s.r.o. 
 Bude zajišťovat registraci  hráčů, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a  zákaznickou podporu.  
 Součástí poskytované služby je i vytvoření a údržba webových stránek a mobilní aplikace pro účastníky účtenkové 
 loterie. 
 
__ NÁKLADY  
 Cena ročního komplexního zajištění provozu účtenkové loterie je 12 393 420 korun bez DPH.  
 Ve výhrách pak MF ročně rozdělí nejvýše 65 000 000 korun. 
 
  

Dodavatel a náklady 
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__ ÚČTENKOVKA  
  Účtenková loterie bude prezentována pod registrovanou ochrannou známkou „Účtenkovka“. 
 
__ LOGO 
 Celková cena za zpracování kompletního grafického manuálu činí 80 000 korun bez DPH.  
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__ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.UCTENKOVKA.CZ 
 Aktuální informace o loterii, včetně návodů, jak zaregistrovat účtenku, a odpovědí na nejčastější otázky. 
 Od 12. září je spuštěn statický web se základními informacemi pro zákazníky.  
 Plná verze webových stránek bude spuštěna se startem účtenkové loterie – 1. října.  
 
 
__ INFORMAČNÍ KAMPAŇ V ROZHLASE A NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
 Intenzivní komunikace během prvního půl roku provozu Účtenkovky.  
 
__ SPOLUPRÁCE S PROFESNÍMI SVAZY A OBCHODNÍKY  
 Cílem je maximální informovanost jak podnikatelů, tak i jejich zákazníků.  
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__ PŘEDMĚT DODÁVKY 
 Poskytnutí služby Ministerstvu v rozsahu komplexního zajištění Účtenkovy – dodání samotného řešení, 
 technologické platformy, podpory uživatelů, losování výher a jejich výplata. 
 
__ TERMÍN PŘEDÁNÍ 
 V souladu se smlouvu dodržíme termín dodání projektu – 16.9.2017 
 Spuštění hry – 1.10.2017 
 
__ ŘEŠENÍ 
 Účtenkovka je on-line hra, která umožňuje bezplatnou registraci účtenek do slosování. 
 Registrace je možná pomocí webového portálu nebo mobilní aplikace. 
 Slosování - všechny účtenky, které byly ověřeny jako registrované v elektronické evidenci tržeb. 
 Výherci budou informováni dle zvoleného komunikačního kanálu nebo prostřednictvím uživatelského účtu. 
 Výplata bude probíhat přímo na bankovní účet hráče, případně výplatou v hotovosti na výplatním místě 
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__  DIEBOLD NIXDORF ZAJIŠTUJE DLE SMLOUVY TYTO KRITÉRIA BEZPEČNOSTI:  
       Provoz efektivního systému pro řízení zranitelností v rámci poskytování služby spočívající v zajištění komplexního  
       provozu Účtenkové loterie. 
       Využití systému na sběr, archivaci a analýzu auditních záznamů. 
       Pravidelný monitoring a testy bezpečnosti provozované infrastruktury. 
       Pravidelný test bezpečnosti provozovaných webových a mobilních aplikací. 
       Zajištění bezpečného propojení Účtenkové loterie s jinými systémy, které splňuje požadavky §25 vyhlášky č. 316/2014 Sb. 
       Řízení logického přístupu do provozní infrastruktury. 
       Vedení dokumentace na řešení incidentů. 
 
__ BEZPEČNOST PROVOZU  
      Ochrana dat hráčů 
       ISO 27001 
       GDPR 
 
  



DĚKUJEME 
ZA 

POZORNOST 

Ivan Pilný 
ministr financí ČR 
 
Alena Schillerová 
náměstkyně ministra financí pro daně a cla  
 
Karel Maroušek 
marketingový manažer, Diebold Nixdorf s.r.o. 

 | 18 12.9.2017 ÚČTENKOVÁ LOTERIE 




	Slide Number 1
	OBSAH
	Slide Number 3
	ZÁKLADNÍ INFORMACE 
	ZÁKLADNÍ INFORMACE 
	ZÁKLADNÍ INFORMACE 
	VÝHRY (21 025 výher měsíčně za 5,4 mil. Kč) 
	ZÁKLADNÍ INFORMACE 
	Slide Number 9
	INFORMAČNÍ KAMPAŇ
	INFORMAČNÍ KAMPAŇ
	Slide Number 12
	KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU �ÚČTENKOVÉ LOTERIE
	Slide Number 14
	HRÁČSKÝ ÚČET
	Slide Number 16
	BEZPEČNOST PROVOZU
	DĚKUJEME�ZA POZORNOST
	Slide Number 19

