
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o 
poskytnutí informace, zda vůbec Ministerstvo financí v průběhu roku 2014 až doposud poskytlo 
stanovisko Ministerstvu vnitra, a pokud ano, o zaslání jeho elektronické kopie. Předmětné 
stanovisko mělo být poskytnuto Ministerstvu vnitra na jeho žádost (formu neznáme) ve věci 
řešení otázek výkonu zřizovatelských funkcí vůči Policejní akademii ČR popř. obecně řešit 
otázky rozdílu oprávnění ,,zřizovatele" a oprávnění organizace ,,vykonávající úkoly zřizovatele". 
To vše by se mohlo rovněž týkat přímo otázek oprávnění  k nakládání s areálem Policejní 
akademie ČR. 
Lituji, že vám nemohu poskytnout bližší identifikátor, který by usnadnil hledání žádané 
písemnosti, neboť Ministerstvo vnitra nám tyto informace neposkytlo".  
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Na Ministerstvo financí bylo dne 5. ledna 2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Požádali jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí 
informace, zda vůbec Ministerstvo financí v průběhu roku 2014 až doposud poskytlo stanovisko 
Ministerstvu vnitra, a pokud ano, o zaslání jeho elektronické kopie. Předmětné stanovisko mělo být 
poskytnuto Ministerstvu vnitra na jeho žádost (formu neznáme) ve věci řešení otázek výkonu 
zřizovatelských funkcí vůči Policejní akademii ČR popř. obecně řešit otázky rozdílu oprávnění 
,,zřizovatele" a oprávnění organizace ,,vykonávající úkoly zřizovatele". To vše by se mohlo rovněž 
týkat přímo otázek oprávnění k nakládání s areálem Policejní akademie ČR. 
Lituji, že vám nemohu poskytnout bližší identifikátor, který by usnadnil hledání žádané písemnosti, 
neboť Ministerstvo vnitra nám tyto informace neposkytlo".  
 
 K tomu vám, že Ministerstvo financí vyjádřilo dne 22. ledna 2015 na základě operativního 
konzultačního dotazu Ministerstvu vnitra obecně formulované stanovisko s tímto věcným obsahem: 
 
Pokud vzhledem k ne zcela jednoznačné právní kvalifikaci zřízení Policejní akademie (zřizovací 
listinou dle rozpočtových pravidel, při současné existenci speciálního zákona, bez vzájemné 
provazby), která je však dnes pozitivně organizační složkou státu, na niž se dle zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, přeměnila z původní rozpočtové organizace, hodlá Ministerstvo vnitra ve vztahu k této 
organizační složce státu využít institutu opatření podle § 20 cit. zákona, pak právě § 53 odst. 2 cit. 
zákona je za této ne zcela jasné situace okolo vzniku Policejní akademie dostatečnou (preventivní) 
oporou pro závěr, že tak učinit skutečně může. Bude-li pak v rámci opatření odkazováno na § 20, 
doporučujeme současně odkázat na § 53 („... ve spojení s § 53 odst. 2 zákona ...“). 
 
Pro úplnost dodávám, že jinými informacemi v naznačené problematice Ministerstvo financí 
nedisponuje. 
 
  
 
 


