
Dle 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádáme o poskytnutí informace, ke kterému dni nabyly právní moci rozhodnutí o 
rozkladech, kterými byly zrušeny povolení k provozování loterií a jiných podobných her: 
 
MF-61354/2014/34/2901-RK ze dne 22.7.2015 
MF-41500/2013/34-4 ze dne 12.8.2014) 
MF-63882/2014/34/2901-RK ze dne 28.5.2015 
MF-50373/201 3/34-3 ze dne 26.8.2014) 
MF-6751 1/2014/34/2901-RK ze dne 28.5.2015 
MF-60266/2013/34-2 ze dne 15.9.20 14) 
MF-59737/2014/34/2901-RK ze dne 15.5.2015 
MF-44329/2013/34-4 ze dne 29.7.2014) 
MF-59753/2014/34ĺ2901-RK ze dne 15.5.2015 
MF-44328/201 3/34-4 ze dne 30.7.20 14) 
MF-60275/2013/34-3 ze dne 1.8.2014. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
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 V Praze dne 5.8. 2015 
 
Č. j.: MF-35797/2015/10/1499 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 31. července  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informace, "ke kterému dni nabyly právní moci 
rozhodnutí o rozkladech, kterými byly zrušeny povolení k provozování loterií a jiných podobných her: 
 
MF-61354/2014/34/2901-RK ze dne 22.7.2015 
MF-41500/2013/34-4 ze dne 12.8.2014) 
MF-63882/2014/34/2901-RK ze dne 28.5.2015 
MF-50373/201 3/34-3 ze dne 26.8.2014) 
MF-6751 1/2014/34/2901-RK ze dne 28.5.2015 
MF-60266/2013/34-2 ze dne 15.9.20 14) 
MF-59737/2014/34/2901-RK ze dne 15.5.2015 
MF-44329/2013/34-4 ze dne 29.7.2014) 
MF-59753/2014/34ĺ2901-RK ze dne 15.5.2015 
MF-44328/201 3/34-4 ze dne 30.7.20 14) 
MF-60275/2013/34-3 ze dne 1.8.2014". 
  
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 

‐ rozhodnutí č.j. MF-61354/2014/34/2901-RK ze dne 22.7.2015 (rozhodnutí o zrušení IVT  
č.j. MF-41500/2013/34-4 ze dne 12.8.2014) nabylo právní moci dne 31. 7. 2015 

‐ rozhodnutí č.j. MF-63882/2014/34/2901-RK ze dne 28.5.2015 (rozhodnutí o zrušení IVT  
č.j. MF-50373/201 3/34-3 ze dne 26.8.2014) nabylo právní moci dne 10. 7. 2015 

‐ rozhodnutí č.j. MF-6751 1/2014/34/2901-RK ze dne 28.5.2015 (rozhodnutí o zrušení IVT  
č.j. MF-60266/2013/34-2 ze dne 15.9.20 14) nabylo právní moci dne 5. 7. 2015 

‐ rozhodnutí č.j. MF-59737/2014/34/2901-RK ze dne 15.5.2015 (rozhodnutí o zrušení IVT  
č.j. MF-44329/2013/34-4 ze dne 29.7.2014) nabylo právní moci dne 9. 6. 2015 

‐ rozhodnutí č.j. MF-59753/2014/34ĺ2901-RK ze dne 15.5.2015 (rozhodnutí o zrušení IVT  
č.j. MF-44328/201 3/34-4 ze dne 30.7.20 14) nabylo právní moci dne 9. 6. 2015 

‐ rozhodnutí č.j. MF-60275/2013/34-3 ze dne 1.8.2014 nabylo právní moci dne  
30. 8. 2014. 

 
 


