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ÚČTENKOVÁ LOTERIE
Řešení identity hráčů

Roman Cinkais | 21.6.2017
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Leveraging our substantial expertise to benefit customers

Experience

Innovation

Customer Resources

Note 1) Based on trailing 12 months revenue for Diebold and Wincor Nixdorf through December 31, 2015.  Diebold revenue excludes the contribution from its North America Electronic Security business, which was divested on February 1, 2016.  
Wincor Nixdorf revenue has been converted from Euros to US$ using a European Central Bank (ECB) reference exchange rate of 1.09 Euros/US$ on March 1, 2016.  
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KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ÚČTENKOVÉ LOTERIE

„Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v komplexním zajištění provozování 
účtenkové loterie v souladu s § 35 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.“

„Požadavkem je poskytování služby spočívající v komplexním zajištění provozu účtenkové loterie (kompletní 
vytvoření a provozování účtenkové loterie - jedná se o komplexní systém provozu, nejedná se o pojem „systém“ ve 
významu IT – informačních technologií), včetně registrace hráčů, příjmu a registrace účtenek, losování, distribuce a 
výplaty výher, zabezpečení zákaznické podpory, součinnost ve vztahu k Ministerstvu financí ČR ve formě 
spolupráce a předávání informací vztahující se k předmětu plnění dle Smlouvy (např. součinnost při přípravě 
Herního plánu a s tím související poskytování nezbytných informací – př. místo výplaty výher; součinnost při Public 
relation aktivitách - dále jen „PR“), vše dále společně jen jako „Služba“ nebo „Předmět plnění“. Součástí poskytování 
Služby bude i zajištění sms a e-mailové brány.“

Spuštění plánováno na 1.11.2017
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Účtenkovka
Návrh webové prezentace
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Registrace hráče a hráčský účet

Základní registrace

 „Jedná se o registraci s minimálním počtem údajů, tj. pouze kontaktní údaje Hráče (např. za účelem předání 
informace o zařazení do losování a o potenciální výhře). Je zejména určena pro nenáročné Hráče, kteří ke dni 
registrace nezískali žádnou výhru a například chtějí účtenkovou loterii jen vyzkoušet“

 probíhá na základě alespoň jednoho z následujících údajů:

 e-mail

 telefonní číslo s předvolbou +420

Základní registrace

Hráč X
Registrovaná účtenka

Registrace účtenky

Potvrzení 
registrace

Email

Základní registrace
Hráč X
Email
+420 xxx xxx xxx
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Registrace hráče a hráčský účet

Úplná registrace

 nutná pro vyplacení výhry

 slouží pro ověření totožnosti

 dodatečné údaje:

 jméno, popř. jména, a příjmení

 datum narození

 heslo

 způsob předání výhry

Po úplné registraci se přiřadí registrované účtenky

v základní registraci hráči se stejnými základními

identifikačními údaji

Úplná registrace

Hráč Y

Zadání 
dodatečných 

údajů

Existuje 
základní 

registrace?

Zadání 
identifikačních 

údajů

ANO

NE

Potvrzení 
registrace a 

verifikace účtu

Úplná registrace
Hráč Y
Údaje
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Ověření věku a totožnosti

„Základní premisou Ministerstva financí při nastavení účtenkové loterie však ochrana mladistvých osob je. A to i s ohledem 
na skutečnost, že mladiství v rámci soukromoprávní úpravy jsou běžně účastníkem „obchodních vztahů“ (např. nákup 
v obchodech), jejichž vyústěním je vystavení účtenky, která by mohla být zařazena do slosování“

„S ohledem na absenci společenské škodlivosti účtenkové loterie ve veřejnoprávním významu, Ministerstvo financí zaměřilo 
ochranu mladistvých osob na fázi výplaty výhry, neboť není žádoucí, aby osoby mladistvé byly motivovány k účasti na 
účtenkové loterii vysokými výhrami, zejména v případě tzv. hlavních výher“

 povinnost před výplatou peněžité výhry ověřit totožnost hráče a jeho věk
 k úplné registraci dojde povinně nejpozději při ověření totožnosti hráče za účelem vyplacení/předání nebo distribuce 

výhry

 ověření věku a totožnosti pouze u výplaty výher
 ověření věku a totožnosti v případě výher nižší hodnoty (tj. do 1000 Kč + včetně) je smluvní povinnost považována za 

splněnou u hotovostní výplaty výhry předložením čísla občanského průkazu, potvrzením výše výhry a vygenerovaným 
kódem. V případě bezhotovostní výplaty výhry uvedením bankovního účtu, neboť totožnost a věk je v souladu s 
právními předpisy ověřován již v rámci příslušné bankovní instituce; v případě účtu nezletilých osob je při založení účtu 
vyžadován souhlas a podpis zákonného zástupce, přičemž tento zákonný zástupce má pak také možnost dispozitivní 
oprávnění k danému účtu, včetně jeho kontroly 

 ověření věku a totožnosti v případě výher vyšší hodnoty (tj. výhry nad 10 000 + včetně) bude vyžadován vyšší stupeň 
ověření formou jednoznačné a nezpochybnitelné identifikace (např. prostřednictvím CzechPoint, myID aj.) 
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Výhry

1. 1.000.000,- Kč

3. 300.000,- Kč

Věcná cena, předávána MF

Vyplacení na bankovní účet, dle 
zákona o platebním styku

2. auto (hodnota 400.000,- Kč)

Možnost vyplacení na bankovní účet 
nebo v hotovosti na výplatním místě

3. 200.000,- Kč

4. 100.000,- Kč

20 výher po 20 000,- Kč

1000 výher po 1 000,- Kč

20 000 výher po 100,- Kč

Ověřování totožnosti a 
věku provede MF

Povinnost ověřit totožnost a 
věk před vyplacením výhry
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Vyplacení výhry v hotovosti

Údaje potřebné pro vyplacení výhry v hotovosti:
 Ověřovací kód pro výplatu výhry
 Číslo osobního dokladu
 Typ osobního dokladu

Předpoklady pro vyplacení výhry v hotovosti
 Výherní účtenka
 Hráčský účet s potřebnými údaji (úplná registrace)
 Ověřovací kód

Ověření Hráče pracovníkem na výplatním místě
Hráč předloží pracovníkovi osobní doklad, sdělí Ověřovací kód a uvede výši výhry pro kontrolu
Pracovník zadá údaje do aplikace a potvrdí odeslání údajů tlačítkem

 Ověřovací kód
 Číslo osobního dokladu
 Typ osobního dokladu

Systém ÚL údaje vyhodnotí a vrátí jednu z možných odpovědí:
 Údaje souhlasí a výhru je možné vyplatit + zobrazení výše výhry
 Údaje nesouhlasí, výhru není možné vyplatit

Vyplnění 
potřebných údajů 

pro vyplacení 
výhry

Systémová kontrola 
a vygenerování 

jednorázového kódu

Předložení dokladu, 
jednorázového kódu 

a výše výhry

Výplata
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Ověření věku a totožnosti

Předpoklady:

 Hrát účtenkovku může jakákoliv fyzická osoba starší 18 let

 Dodržování veškerých právních předpisů (zejména pro ochranu osobních údajů)

 Přístupný způsob ověřování totožnosti a věku

 Dostupnost technologií (1. fáze)

Jaké jsou možnosti?

Vlastní způsob ověřování

 Dostupnost míst pro ověření totožnosti

 Vytvoření procesů a systému pro zajištění ověřování

Spolupráce s poskytovatelem identity

 eIDAS (elektronická identifikace) ?

 mojeID

Možnosti



10 |  DIEBOLD NIXDORF opt. Footer

Integrace mojeID

1. fáze – spuštění účtenkové loterie

 Integrace mojeID pouze pro validaci hráče (validace totožnosti a věku)

2. fáze – užší integrace

 Integrace mojeID do úrovně přihlašování v aplikaci účtenkovky

 Možnost přihlášení a vytvoření hráčského účtu přes existující mojeID

 Synchronizace dat v mojeID, základní a úplné registrace
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Integrace mojeID
1. fáze

Hráč má 2 možnosti:

 Zadání existujícího účtu mojeID

 Vytvoření nového účtu mojeID

Existující mojeID:

 Kontrola údajů hráčského účtu vs
údaje mojeID

 Převzetí informací o validaci a věku

Nové mojeID:

 Vytvoření nového účtu v mojeID

 Generování účtu mojeID

Registrace mojeID
tlačítko

Volba
„Zadání existujícího 

loginu“

Volba
„Registrace nového 

loginu“

Nový login?
AnoNe

Zadání loginu a hesla 
mojeID

Validace Hráče
(volání API mojeID)

Přesměrování k 
registraci mojeID

Registrace do mojeID

Přesměrování do 
Účtenkové loterie

Vyplnění registračních údajů
Zadání ověřovacích PINů

Vygenerování PDF s instrukcemi

Konec

Start
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Vyplacení výhry na bankovní účet

Údaje potřebné pro vyplacení výhry v hotovosti:
 Bankovní účet

 U výher nad 10 000 + včetně: účet mojeID

Předpoklady pro vyplacení výhry v hotovosti
 Výherní účtenka

 Hráčský účet s potřebnými údaji (úplná registrace, bankovní účet)

 U výher nad 10 000 + včetně: validovaný účet mojeID + věk alespoň 18 let

Ověření vyplacení výhry a zaslání výhry na bankovní účet

Systém ÚL údaje vyhodnotí a vrátí jednu z možných odpovědí:

 Údaje souhlasí a výhru je možné vyplatit + vygeneruje MultiCash pro vyplacení výhry na bankovní účet

 Údaje nesouhlasí, výhru není možné vyplatit

 U výher nad 10 000 + včetně: kontrola validity hráčského účtu mojeID
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Hráčský účet, totožnost, vyplacení

Základní 
registrace

Úplná 
registrace

bankovní účet

hotovost

Výplata

Email
+420 xxx xxx xxx

SMS validační kód
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Roman Cinkais | 21.6.2017


