
 
"Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí 
informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním 
rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad 
sázkovými hrami a loteriemi, a to: 
1. sdělení úplného jmenného seznamu členů zvláštní rozkladové komise včetně roku narození 
jednotlivých členů a obce jejich trvalého pobytu; 
2. sdělení funkce jednotlivých členů zvláštní rozkladové komise (kdo je jejím předsedou, 
tajemníkem a kdo zastává případné další funkce v zvláštní rozkladové komisi); 
3. sdělení, kteří členové zvláštní rozkladové komise jsou zaměstnanci Ministerstva financí  
a kteří členové komise jsou externími odborníky; 
4. sdělení, v čem spočívá odbornost členů zvláštní rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci 
Ministerstva financí; a 
5. sdělení, jaké odměny a/nebo jakékoliv jiné výhody, které jsou financovány z veřejných 
prostředků, jsou členům zvláštní rozkladové komise vypláceny či poskytovány za jejich činnost 
ve zvláštní rozkladové komisi, a to včetně uvedení výše a účelu těchto poskytnutých odměn 
a/nebo výhod a podmínek jejich poskytnutí." 
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 V Praze dne 25. 1. 2016 

 Č. j.: 2128/2016/10-5/138 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 15. ledna 2016 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 následujících informací: 
 
"Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí 
informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním 
rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad 
sázkovými hrami a loteriemi, a to: 
1. sdělení úplného jmenného seznamu členů zvláštní rozkladové komise včetně roku narození 
jednotlivých členů a obce jejich trvalého pobytu; 
2. sdělení funkce jednotlivých členů zvláštní rozkladové komise (kdo je jejím předsedou, 
tajemníkem a kdo zastává případné další funkce v zvláštní rozkladové komisi); 
3. sdělení, kteří členové zvláštní rozkladové komise jsou zaměstnanci Ministerstva financí  
a kteří členové komise jsou externími odborníky; 
4. sdělení, v čem spočívá odbornost členů zvláštní rozkladové komise, kteří nejsou 
zaměstnanci Ministerstva financí; a 
5. sdělení, jaké odměny a/nebo jakékoliv jiné výhody, které jsou financovány z veřejných 
prostředků, jsou členům zvláštní rozkladové komise vypláceny či poskytovány za jejich činnost 
ve zvláštní rozkladové komisi, a to včetně uvedení výše a účelu těchto poskytnutých odměn 
a/nebo výhod a podmínek jejich poskytnutí." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace: 
 Ad 1) 
 

Mgr. Jana Marešová 
 

1964 Praha předsedkyně 

JUDr. Dana Zíchová 
 

1950 Praha tajemnice 

Mgr. Markéta Mlčáková 
 

1987 Olomouc tajemnice, členka 

Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš 
 

1985 Rychvald tajemník 

Ing. Jan Báča 1949 Praha člen 



 
JUDr. Jan Bárta, CSc. 

 
1951 Praha člen 

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 
 

1981 Šumperk člen 

JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. 
 

1950 Brandýs nad Labem člen 

JUDr. Martin Klimpl 
 

1963 Praha člen 

Mgr. Jan Řehola 
 

1983 Praha člen 

Ing. Michal Morawski 
 

1945 Praha člen 

 
 Ad 2 a 3) 
 Zaměstnanci Ministerstva financí jsou předsedkyně Komise a tajemníci Komise. 
Zbývající členové jsou externí odborníci. 
 
 Ad 4) 
 Odbornost členů Komise, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva financí, spočívá  
v dlouholeté advokátní praxi, legislativní praxi, činnosti daňového poradce a auditora  
či experta na oblast právní teorie, zejména v oblasti správního a finančního práva, jakož  
i soudního znalce v oboru loterie a sázkové hry. 
 
 Ad 5) 
 Odměna externích členů Komise, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva financí,  
je stanovena ve výši 4 000 Kč za účast na zasedání Komise a 2 000 Kč v případě písemného 
vyjádření pro zasedání Komise, kterého se člen osobně nezúčastní. Odměna externích členů 
Komise vyplývá z Dohody o provedení práce, kterou uzavírají s Ministerstvem financí. 
Člence Komise, která je zaměstnankyní Ministerstva financí, není odměna přiznávána podle 
počtu jednání, jak je tomu v případě ostatních členů Komise. Odměna tedy není nárokovou 
složkou platu a je přiznávána, jako v případě ostatních zaměstnanců, v rámci objemu 
prostředků stanovených příslušnému útvaru Ministerstva financí. 
 
 


