
1) Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních Ministerstvo financí ČR podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2013 přijalo (do října 2013, 
případně v roce 2012), 
 
2) kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních MF ČR podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím v roce 2013 (do října 2013, případně v roce 2012) odmítlo, respektive 
odepřelo poskytnout informace s odkazem na právní úpravu nahlížení do spisu dle § 38 správního 
řádu (§ 38 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů), 
 
3) jakou metodikou se MF ČR řídí, případně jak postupuje, v případě žádosti o informace  
ze spisů o správních řízeních probíhajících a správních řízeních ukončených. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 8.11.2013 
                   Č. j.: MF-108582/2013/10/1585 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Vážená paní, 
Ministerstvo financí obdrželo dne 6. listopadu 2013  Vaši žádost, kterou podáváte   ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění   pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“), týkající se poskytnutí následujících  informací: 
 
1) Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních Ministerstvo financí ČR podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2013 přijalo (do října 
2013, případně v roce 2012). 
 
Ministerstvo financí od roku 2012 do 31. října 2013 nepřijalo žádnou žádost ve smyslu 
Zákona, která se týkala poskytnutí informace ze spisu o správním řízení. 
 
2) Kolik žádostí o informace ze spisů o správních řízeních MF ČR podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím v roce 2013 (do října 2013, případně v roce 2012) odmítlo, respektive 
odepřelo poskytnout informace s odkazem na právní úpravu nahlížení do spisu dle § 38 
správního řádu (§ 38 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
  
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí nepřijalo žádnou žádost ve smyslu Zákona, která se 
týkala poskytnutí informace ze spisu o správním řízení, neodmítlo ani neodepřelo poskytnout 
informace s odkazem na plrávní úpravu nahlížení do spisu podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění. 
 
3) Jakou metodikou se MF ČR řídí, případně jak postupuje v případě žádosti o informace ze 
spisů o správních řízeních probíhajících a správních řízeních ukončených. 
 
Ministerstvo financí nemá žádnou metodiku týkající se nahlížení do spisů o správních 
řízeních ve smyslu Zákona, ať už probíhajících či ukončených, a postupuje v souladu  
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


