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 “ Loterie je  

absolutní úspěch.

Peter Kažimír 
ministr financí SR 

(deník Handelsblatt, 11. březen 2014)



 Situace

Stabilizace výběru daní a boj s daňovými podvody patří mezi jednu z priorit Minis-

terstva financí SR. Ministerstvo věnuje velké množství energie na vytvoření zdravého 

podnikatelského prostředí. Taktéž vynakládá značné množství finančních prostředků 

na vzdělávání veřejnosti a realizuje mnohá legislativní a jiná opatření na zamezení daňo-

vých podvodů. Na podporu svých priorit se ministerstvo rozhodlo zrealizovat inovativní 

a v západním světě doposud nerealizovaný projekt Národní bločkové loterie. Realizací 

pověřilo státem vlastněnou obchodní společnost TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Řešení

Naše společnost připravila webovou 

aplikaci na registraci bločků a hráčů. 

Vzhledem k současným trendům 

využívání mobilních aplikací jsme 

připravili i verzi pro operační systémy 

Android,  Apple iOS a   Microsoft 

Windows Phone. Řešení bylo hostované 

v  datovém středisku významného 

telekomunikačního operátora a bylo 

připravené na extrémní zátěž.

Profil zákazníka

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je obchodní společností, která 

provozuje číselné loterie a internetové hry tvořící státní loterii a jiné 

hazardní hry podle zákona č. 171/2005 Sb. o hazardních hrách a o změně  

a doplnění některých zákonů ve znění nejnovějších předpisů.

Společnost provozuje státní loterii a další hazardní hry na základě individuálních 

licencí udělených Ministerstvem financí Slovenské republiky.

Koncový zákazník

TIPOS,  
národná lotériová  
spoločnosť, a. s.
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Primárním cílem projektu Národní bločkové loterie bylo zefektivnit výběr DPH elimi-

nací podvodného chování některých obchodníků, kteří nevydávali nebo nesprávně 

vydávali bločky při nákupech v obchodech a za realizaci služeb. Jejich zákazníci, de 

facto občané Slovenské republiky, byli motivováni si aktivně žádat pokladní bloč-

ky. Tyto si mohli následně registrovat v systému Národní bločkové loterie a vyhrát 

atraktivní ceny, od finanční odměny až po auto. Sekundárním cílem bylo vzdělávání 

obyvatelstva o férovém přístupu k výběru DPH a zvýšení finanční gramotnosti. 

Naše společnost je dlouhodobým partnerem společnosti TIPOS, pro kterou jsme 

realizovali velké množství webových projektů. Vzhledem na dosavadní velmi dobré 

spolupráci a celonárodnímu významu byl pro nás projekt Národní bločkové loterie 

velkou výzvou. Projekt měl velkou medializaci a byla na něj kladena velká očekávání, 

jak už ze strany státu, tak ze strany médií a veřejnosti. Spuštění projektu provázela 

rozsáhlá informační kampaň, která připravovala veřejnost na začátek loterie. Ten byl 

stanovený na 16. září 2013.

Naše společnost připravila webovou aplikaci na registraci bločků a hráčů. Vzhledem 

k současným trendům využívání mobilních aplikací jsme připravili i verzi pro operační 

systémy Android, Apple iOS a Microsoft Windows Phone. Řešení bylo hostované 

v datovém středisku významného telekomunikačního operátora a bylo připravené 

na extrémní zátěž.

Start projektu provázelo významné mediální pokrytí, přičemž rezonoval v hlavních 

zprávách ve všech relevantních médiích. Spuštění projektu bylo obrovským úspě-

chem, jehož dokladem jsou i následující vybrané statistické informace:

Aby bylo možné představit si realizovanou zátěž, v den spuštění bylo ve špičce v 19.30 

hod. současně připojeno přes 30 000 uživatelů. Za první měsíc bylo na Finanční 

správě SR zaevidováno přes 2 100 podnětů na podezření z podvodného chování při 

manipulaci s bločky, cožh je sedminásobné zvýšení oproti stavu před loterií.

Cíle

Průběh projektu

Národní bločková loterie

PRVNÍ DEN  
PROJEKTU

PRVNÍ MĚSÍC  
PROJEKTU

KONEC 
 ROKU 2013

Počet zobrazení  
webové stránky 2,5 milionu 42 milionů 52 milionů

Počet registrovaných 
uživatelů 50-tisíc 300-tisíc 450-tisíc

Počet unikátních 
návštěvníků 25-tisíc 1 milion

Počet registrovaných 
bločků 500-tisíc 13 milionů více než  

39,4 milionu



Od března do konce srpna 2013 jsme 

dostali cca 300 podnětů. Po spuštění 

Národní bločkové loterie začátkem září počet 

nahlášených bločků stoupl sedminásobně a 

do 21. 10. 2013 občané nahlásili cca 2 180 

bločků, 

Patrícia Macíková 
mluvčí Finanční správy 
Zdroj: Aktuality.sk

Jádro aplikace bylo postaveno na platformě Microsoft, konkrét-

ně na Windows Server 2008 R2 Standard a Microsoft SQL 

Server 2008 R2. Infrastruktura byla umístěná v housingovém 
centru a připravená na (na slovenské poměry) extrémní zátěž. 

Na základě penetrace mobilních zařízení jsme v první fázi uvolnili 

verzi pro mobily a tablety na platformách Android a Apple, 

v druhé fázi na platformě Windows Phone. Společným jme-
novatelem vývoje všech platforem byl společný vývoj. Využili 

jsme nástroj Xamarin Studio, který nám umožnil napsat mobilní 
aplikace v jazyce C#, obvyklém pro vývoj v prostředí Microsoft, 

a přenést je do prostředí Android a Apple.

Použité technologie
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Mobilní aplikace Národní bločkové loterie patřily mezi nejsta-

hovanější a velmi dobře hodnocené mobilní aplikace v rámci 
slovenských distribučních kanálů.

Počty stažení ke konci roku 2013:

Google Android 50 000 stažení

Apple iOS 19 500 stažení

Windows Phone 2 500 stažení*

* verze pro Windows Phone byla uvedená do provozu 

v druhé fázi NBL

Atraktivitu Národní bločkové loterie chce ministerstvo zvýšit 
dalšími zlepšeními. Nové produkty by měly být zaměřené 
na malé provozy v maloobchodě a restauracích, například 
prostřednictvím zvýšení cen v druhé šanci.

Další novinkou by mohla být možnost registrace faktur, ale 
i účinnější využívání dat, která bločková loterie produkuje  
v masovém měřítku, při kontrolní činnosti finanční správy a více 
tak přispět k lepšímu výběru daní na Slovensku.

Pokud jde o technologické inovace, diskutuje se o využití QR 
kódů při registraci bločků, čímž by se úplně minimalizovala 
časová zátěž při registraci bločku a atraktivnost loterie by se 

zvýšila zejména pro mladší generaci. 

Budoucnost aplikace

• Nejintenzivnější start IT projektu na Slovensku z po-

hledu zájmu uživatelů a zátěže.

• Osvěta mezi obyvateli.

• Sedminásobné zvýšení počtu podnětů na kontroly za 

první měsíc provozu.

• Popularizace myšlenky férového přístupu obchod-

níků k DPH.

• Za minimální náklady se občané SR stali kontrolóry 

výběru DPH.

• Mobilní přístup k registraci.

• Webová platforma je postavená na technologiích 

Microsoft.

• NBL patří mezi nejstahovanější a velmi dobře hodno-

cené mobilní aplikace na slovenském trhu.

Dosáhli jsme  
významné benefity 
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