
Žádám vás o poskytnutí níže uvedených informací, které vycházejí z kontrolní akce NKU č. 
13/35, která upozornila na nehospodárné vynakládání peněz na MF v letech 2010-2013 v 
souvislosti s analýzami z oblasti hazardu, jež byly zadávány externím subjektům. Žádám o 
zaslání jmen osob, které se na těchto analýzách podílely. Nebyl uveden přesný název daných 
analýz, avšak v každém ze čtyř případů je uvedena přesná částka i popis daného kontraktu, podle 
něhož je možné je dohlédat. 
Žádám tedy: 
1. Jména osob, které zpracovaly v roce 2013 právní analýzu v otázkách alternativ postupu MF  
ve věci rušení a změn povolení k provozování loterií a jiných podobných her, za niž MF zaplatilo 
1 464 399 Kč. 
2. Jména osob, které v roce 2013 zpracovaly analýzu v oblasti technického, organizačního, 
finančního a legislativního řešení státního dozoru přes centrální informační systém, za niž MF 
zaplatilo 877 250 Kč. 
3. V letech 2010-2012 vynaložilo MF 823 711 Kč za metodickou a analytickou podporu  
ve vztahu 
k činnostem dle zákona o loteriích (např. zpracování analýz, podíl na návrhu zákona, IT podpora 
IS SDSL), které zajišťoval externí dodavatel (fyzická osoba). Můžete uvést jméno tohoto 
dodavatele? 
4. MF vynaložilo v období let 2011-2013 finanční prostředky ve výši 785 328 Kč za audit 
systému kvality procesů dle zákona o loteriích a dalších právních předpisů. Tyto audity byly v 
roce 2011 zajišťovány externím pracovníkem na základě smlouvy o provedení poradenských 
služeb a v letech 2012 a 2013 na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr. I v tomto 
případě mě zajímá autor zmíněného auditu. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Ministerstvo financí obdrželo dne 24. září 2014 Vaši žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž  
se domáháte poskytnutí následujících informací: 
 
"obracím se na Vás podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádám vás  
o poskytnutí níže uvedených informací, které vycházejí z kontrolní akce NKU č. 13/35, která 
upozornila na nehospodárné vynakládání peněz na MF v letech 2010-2013 v souvislosti  
s analýzami z oblasti hazardu, jež byly zadávány externím subjektům. Žádám o zaslání jmen 
osob, které se na těchto analýzách podílely. Nebyl uveden přesný název daných analýz, avšak 
v každém ze čtyř případů je uvedena přesná částka i popis daného kontraktu, podle něhož  
je možné je dohledat. 

Žádám tedy: 

1. Jména osob, které zpracovaly v roce 2013 právní analýzu v otázkách alternativ postupu 
MF ve věci rušení a změn povolení k provozování loterií a jiných podobných her, za niž  
MF zaplatilo 1 464 399 Kč. 

2. Jména osob, které v roce 2013 zpracovaly analýzu v oblasti technického, organizačního, 
finančního a legislativního řešení státního dozoru přes centrální informační systém, za niž 
MF zaplatilo 877 250 Kč. 

3. V letech 2010-2012 vynaložilo MF 823 711 Kč za metodickou a analytickou podporu  
ve vztahu k činnostem dle zákona o loteriích (např. zpracování analýz, podíl na návrhu 
zákona, IT podpora IS SDSL), které zajišťoval externí dodavatel (fyzická osoba). Můžete uvést 
jméno tohoto dodavatele? 

4. MF vynaložilo v období let 2011-2013 finanční prostředky ve výši 785 328 Kč za audit 
systému kvality procesů dle zákona o loteriích a dalších právních předpisů. Tyto audity byly  
v roce 2011 zajišťovány externím pracovníkem na základě smlouvy o provedení poradenských 
služeb a v letech 2012 a 2013 na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr.  
I v tomto případě mě zajímá autor zmíněného auditu." 

 
 



 K jednotlivým dotazům Vám sděluji následující: 
 
 ad 1) Uvedenou analýzu vypracovaly právnické osoby Institut kontroly, o.p.s., 
IČ 24168742 a Weil Gotshal & Manges s.r.o., advokátní kancelář, IČ 25621050. 
 
 ad 2) Uvedenou analýzu vypracovala právnická osoba Ernst & Young, s.r.o., IČ 26705338. 
 
 ad 3) Uvedenou metodickou a analytickou podporu poskytovala fyzická osoba 
Mgr. Valerie Bulířová, IČ 71766006. 
 
 ad 4) Uvedený audit vypracovala fyzická osoba Ing. Iva Dvorská, IČ 65206347.  
K tomu je nutno uvést, že Ing. Dvorské bylo vyplaceno celkem pouze 320 000 Kč, zbývající částka 
465 328,- Kč byla použita na úpravy funkcionality Informačního systému pro Státní dozor  
nad loteriemi a sázkami (IS SDSL) v souvislosti s novelizací zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
 
 
 


