
SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD 
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
 
              V Praze 6.3.2014 
 
 
 
 Dne 20.2.2014 obdržel Specializovaný finanční úřad žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Žadatel požadoval informace, zda v současné době povinný subjekt vede či v minulosti vedl 
jakékoliv řízení s některým z provozovatelů zahraničních internetových sázkových kanceláří, 
které na svých internetových stránkách nabízejí své služby občanům České republiky 
v českém jazyce, a kterými jsou např.: 

www.bet365.com 
www.bet-at-home.com 
cz.expekt.com 
cz.unibet.com 
www.sportingbet.cz 
betway.com 
cz.betclic.com 
www.bwin.com 
 

(dále také „provozovatelé“) a to spolu s informací, o jaký subjekt šlo, jaký typ řízení byl 
veden včetně předmětu tohoto řízení, z jakých důvodů bylo příslušné řízení zahájeno a 
s jakým výsledkem bylo případně skončeno, tj. zejména zda takovému provozovateli byla 
uložena pokuta a v jaké výši. V případě, že probíhající řízení s některým z uvedených 
subjektů dosud nebylo skončeno, žádá zároveň o sdělení jeho výsledku poté, co tomu tak 
bude. 
 
Na základě této žádosti Specializovaný finanční úřad sdělil tyto údaje: 
 
Specializovaný finanční úřad byl zřízen ke dni 1.1.2012,  a to na základě zákona č. 531/1990 
Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl k datu 
1.1.2013 nahrazen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále také 
„zákon o finanční správě“). Ze znění § 11 zákona o finanční správě, účinného od 1.1.2013 
vyplývá, že od tohoto data je Specializovaný finanční úřad v rámci Finanční správy České 
republiky jediným orgánem příslušným k výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými 
hrami (dále také „SD“). Pro úplnost se uvádí, že Specializovaný finanční úřad vykonává také 
správu odvodu z loterií a jiných podobných her, ovšem již nikoliv u všech subjektů, u nichž je 
oprávněn vykonávat SD, nýbrž jen u vybraných subjektů definovaných v ustanovení § 11 
odst. 2 písm. a) až g) a i) zákona o finanční správě. 

 
K žádosti SFÚ sdělil, že povinný subjekt nevedl a ani v současné době nevede s výše 
specifikovanými provozovateli řízení. S ohledem na tuto skutečnost nemohly být další  
požadované informace sděleny. 
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