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Věc: Doručování podání Specializovanému finančnímu úřadu (dále také „SFÚ“) 
v souvislosti s výkonem státního dozoru 
 
 

Od 1.1.2013 SFÚ vykonává jako jediný finanční úřad v České republice státní dozor  
nad loteriemi a jinými podobnými hrami (dále také „SD“) dle § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„zákon o loteriích“). Doručování podání SFÚ v souvislosti s výkonem SD je častým 
předmětem dotazů odborné veřejnosti. Proto jsme odpovědi na tyto dotazy zobecnili a 
vzhledem k celorepublikovému dopadu je tímto zveřejňujeme na internetu Finanční správy 
České republiky. 
 

Pro úplnost je nutno uvést, že SFÚ 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 č. 
456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

   

Podání ve věci výkonu SD lze vůči SFÚ platně učinit takto: 
 

a)  datovou zprávou (v elektronické podobě): 
 

• do datové schránky Specializovaného finančního úřadu 7cs8cge 
• prostřednictvím aplikace EPO – Elektronická podání pro Finanční správu, 

kterou naleznete na www.daneelektronicky.cz 
 

SFÚ disponuje pouze jednou datovou schránkou. Z toho je zřejmé, že nelze 
prostřednictvím datové schránky doručovat podání přímo jednotlivým oddělení SD, která jsou 
v rámci Specializovaného finančního úřadu zřízena. Nicméně je organizačně zajištěno, že 
všechna podání učiněná prostřednictvím datové schránky i aplikace EPO jsou neprodleně 
předávána kompetentnímu pracovníku vykonávajícímu SD. Proto podání učiněná datovou 
zprávou (datová schránka, aplikace EPO) již duplicitně nezasílejte v listinné podobě 
případně e-mailem do sídla SFÚ v Praze ani jednotlivým oddělením SD. 

 
Často se setkáváme s doručováním podání na e-mailovou adresu podatelny SFÚ, tj. 

podatelna4000@fs.mfcr.cz nebo e-mailové adresy jednotlivých pracovníků SD. K tomu 
sdělujeme, že podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „správní řád“) je možno podání učinit písemně nebo ústně do protokolu 
anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že 
podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je 
možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, 
telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.  



Z uvedeného vyplývá, že pokud je podání zasláno na e-mailovou adresu podatelny SFÚ 
podatelna4000@fs.mfcr.cz s uznávaným elektronickým podpisem, je tento postup v souladu 
s citovaným ustanovením správního řádu.  
  

Účinně doručit podání vůči SFÚ však nelze jeho zasláním na e-mailovou adresu 
jednotlivých pracovníků, neboť tento způsob komunikace nevyvolává účinky podání podle 
správního řádu (blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu 1 Ans 5/2010-172 ze dne 
16.12.2010). 

 
 

b) písemně (v listinné podobě): 
 

• do sídla SFÚ v Praze, tj. nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
• níže uvedeným oddělením SD zabývajícím se agendou SD  

 
Písemnosti v listinné podobě, které byly do konce roku 2012 zasílány jednotlivým 

oddělením SD, doporučujeme vzhledem ke snadnější vzájemné informovanosti zasílat i 
nadále na kontaktní adresy níže uvedených oddělení SD. Písemnosti doručené přímo 
mimopražským oddělením SD již nezasílejte duplicitně do sídla SFÚ v Praze. Zrovna 
tak písemnosti zaslané do sídla SFÚ v Praze již nezasílejte duplicitně mimopražským 
oddělením. Je totiž organizačně zajištěno, že všechna podání doručená v listinné podobě 
Specializovanému finančnímu úřadu jsou neprodleně předávána kompetentnímu pracovníku 
vykonávajícímu SD. 

 
c) ústně do protokolu 

 
• na adrese níže uvedených oddělení zabývajících se agendou SD  

 
 
Závěr: Platn ě učinit podání vůči SFÚ je možné jedním z výše uvedených způsobů, 
přičemž je nadbytečné a nežádoucí jedno „bezvadné“ podání učinit současně více 
způsoby nebo ho zasílat na více adres SFÚ. 
   
 
 

Pro informaci uvádíme přehled jednotlivých oddělení SFÚ zabývajících se agendou 
SD včetně adres pro případné doručování pošty v listinné podobě: 

• Oddělení SD I. (pro hlavní město Prahu), doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 
170 00 Praha 7, adresa pro osobní jednání: Českomoravská 29, 190 00 Praha 9 

• Oddělení SD II. (pro Středočeský kraj), doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 
170 00 Praha 7, adresa pro osobní jednání: Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4  

• Oddělení SD v Plzni (pro Plzeňský kraj), kontaktní adresa: nám. Českých bratří 8,  
      306 16 Plzeň 
• Oddělení SD v Karlových Varech (pro Karlovarský kraj), kontaktní adresa: Západní 

19, 360 01 Karlovy Vary 
• Oddělení SD v Ústí nad Labem (pro Ústecký kraj), kontaktní adresa: Dlouhá 3359, 

400 21  Ústí nad Labem 
• Oddělení SD v Liberci (pro Liberecký kraj), kontaktní adresa: 1. máje 97, 

460 02  Liberec 



• Oddělení SD v Hradci Králové (pro Královehradecký kraj a Pardubický kraj), 
kontaktní adresa: Horova 17, 502 00 Hradci Králové 

• Oddělení SD v Českých Budějovicích (pro Jihočeský kraj), kontaktní adresa: 
Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice 

• Oddělení SD v Ostravě (pro Moravskoslezský kraj), doručovací adresa: Jurečkova 
940/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, adresa pro osobní jednání: Tyršova 13,  

      700 39 Moravská Ostrava 
• Oddělení SD v Olomouci (pro Olomoucký kraj), kontaktní adresa: Lazecká 22,  
      791 11 Olomouc – Lazce 
• Oddělení SD v Brně (pro Jihomoravský kraj), kontaktní adresa: Příkop 25,  
      604 23 Brno 
• Oddělení SD ve Zlíně (pro Zlínský kraj), kontaktní adresa: Třída Tomáše Bati 21,  
      762 86  Zlín 
• Oddělení SD v Jihlavě (pro Kraj Vysočina), kontaktní adresa: Tolstého 2,  
      586 01 Jihlava 
• Oddělení správní v Praze, doručovací adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 

7, adresa pro osobní jednání: Českomoravská 29, 190 00 Praha 9  
• Oddělení správní v Ostravě, kontaktní adresa: Jurečkova 940/2, 702 00 Ostrava - 

Přívoz 
 
 

V případě dotazů týkajících se doručování, nás můžete kontaktovat na e-mail 
jan.vytejcek@fs.mfcr.cz nebo na telefonu +420281027301. 
 
 
 
 
 
              Ing. Jan Ronovský 
                        ředitel 
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