
Jmenný seznam (tj. jméno, příjmení, titul) všech členů rozkladové komise, včetně jejího předsedy 
a tajemníka, která se zabývá posouzením rozkladů podaných proti rozhodnutím Ministerstva 
financí, kterými se ruší platně vydaná povolení k provozu z důvodu jejich rozporu s regulačními 
obecně závaznými vyhláškami vydanými dle ust. § 50 odst. 4 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. a) z.č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydaným ve správním řízení ve věcech 
státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve smyslu zákona a navržení rozhodnutí, vč. 
jeho odůvodnění. (§ 152 zák. č. 500/2004 Sb.). 
• V kolika případech v roce 2013, 2014 a 2015 rozhodl ministr stejným způsobem, jaký mu 
doporučila svým návrhem rozkladová komise a v kolika případech rozhodl odlišným způsobem? 
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 V Praze dne 3.3. 2015 
 
Č. j.: MF-10332/2015/9002/529 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane,  
 

na Ministerstvo financí bylo dne 26. února 2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"• Jmenný seznam (tj. jméno, příjmení, titul) všech členů rozkladové komise, včetně jejího předsedy  
a tajemníka, která se zabývá posouzením rozkladů podaných proti rozhodnutím Ministerstva financí, 
kterými se ruší platně vydaná povolení k provozu z důvodu jejich rozporu s regulačními obecně 
závaznými vyhláškami vydanými dle ust. § 50 odst. 4 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. a) z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydaným ve správním řízení ve věcech státního dozoru 
nad sázkovými hrami a loteriemi ve smyslu zákona a navržení rozhodnutí, vč. jeho odůvodnění.  
(§ 152 zák. č. 500/2004 Sb.). 
• V kolika případech v roce 2013, 2014 a 2015 rozhodl ministr stejným způsobem, jaký mu 
doporučila svým návrhem rozkladová komise a v kolika případech rozhodl odlišným způsobem?" 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. 
 
 Ad první odrážka: 
 Jmenný seznam členů výše uvedené rozkladové komise: 

 
 Mgr. et Mgr. Petr Horáček, předseda 
 JUDr. Dana Zíchová, tajemník 
 Mgr. Markéta Mlčáková, tajemník 
 Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš, tajemník 
 Ing. Jan Báča 
 JUDr. Jan Bárta 
 JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
 JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. 
 JUDr. Martin Klimpl 
 JUDr. Jana Louková 
 JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. 
 Ing. Michal Morawski 
 
 Ad druhá odrážka: 
 
počet rozhodnutí ministra financí o rozkladu v roce 2013 – 170  
počet rozhodnutí ministra financí o rozkladu v roce 2014 – 1 103  
počet rozhodnutí ministra financí dosud podepsaných v roce 2015 – 33  
 
 Ve všech případech rozhodnutí podepsaných v letech 2013-2015 ministr financí rozhodl 
shodně s návrhem rozkladové komise. 


