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SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD 
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
 
 
 
               V Praze dne 18.8.2014 
 

 
 

Dne 30. 7. 2014 obdržel Specializovaný finanční úřad žádost podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“). Na základě podané žádosti byly sděleny následující 
informace: 
 

 

 Celkový počet kontrol vykonaných Specializovaným finančním úřadem jakožto 
orgánem státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o loteriích), v roce 2013 u 
všech provozovatelů loterií a jiných podobných her byl 19.646.  

 Celkový počet kontrol vykonaných Specializovaným finančním úřadem jakožto 
orgánem státního dozoru dle zákona o loteriích v roce 2013 u žadatele byl 604. 

 Počet ukončených kontrol provedených Specializovaným finančním úřadem jakožto 
orgánem státního dozoru dle zákona o loteriích v roce 2013 s kontrolním nálezem – 
„porušení povinností provozovatele“ u všech provozovatelů loterií a jiných podobných 
her byl 828. 

 Počet ukončených kontrol žadatele provedených Specializovaným finančním úřadem 
jakožto orgánem státního dozoru dle zákona o loteriích v roce 2013 s kontrolním 
nálezem – „porušení povinností provozovatele“ u žadatele byl 35. 

 Počet správních řízení o udělení pokuty za porušení povinností provozovatele 
zahájených v roce 2013 Specializovaným finančním úřadem jakožto orgánem 
státního dozoru dle zákona o loteriích u všech provozovatelů loterií a jiných 
podobných her byl 220.  

 Počet správních řízení o udělení pokuty za porušení povinností provozovatele 
zahájených v roce 2013 Specializovaným finančním úřadem jakožto orgánem 
státního dozoru dle zákona o loteriích u žadatele byl 15. 

 Počet příkazních řízení o udělení pokuty zahájených v roce 2013 Specializovaným 
finančním úřadem jakožto orgánem státního dozoru dle zákona o loteriích u všech 
provozovatelů loterií a jiných podobných her byl 243. 

 Počet příkazních řízení o udělení pokuty zahájených v roce 2013 Specializovaným 
finančním úřadem jakožto orgánem státního dozoru dle zákona o loteriích u žadatele 
byl 11.  

 Celkový objem pokut uložených Specializovaným finančním úřadem jakožto orgánem 
státního dozoru dle zákona o loteriích v roce 2013 u všech provozovatelů loterií a 
jiných podobných her byl v případě příkazních řízení 2.345.000,- Kč a celková výše 
pokut uložených ve správním řízení byla 13.911.000,- Kč. 

 Celkový objem pokut uložených Specializovaným finančním úřadem jakožto orgánem 
státního dozoru dle zákona o loteriích v roce 2013 u žadatele byl v případě příkazních 
řízení 104.000,- Kč a celková výše pokut uložených ve správním řízení byla 220.000,- 
Kč. 

 

 


