
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bychom Vás rádi 
požádali o poskytnutí informací, týkajících se údajů, které ministerstvo financí, resp. jemu 
podřízená organizace Specializovaný finanční úřad („SFÚ“) získala v rámci realizovaného 
hloubkového šetření. 
 
Vzhledem k tomu, že si SFÚ vyžádal od dotčených subjektů informace na základě § 12 odst. 1) 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a požadoval detailní informace ohledně výše nákupních  
a prodejních cen jednotlivých položek potravin, vč. poskytovaných slev, a tyto informace mu 
byly poskytnuty, zpracovává ministerstvo financí údaje z tohoto šetření a připravuje podklady pro 
navazující zprávu. Vzhledem k tomu, že je ministerstvo povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 
1) z.č. 106/1999 Sb. a zároveň se nejedná o informace spadající pod § 2 odst. 3, ani odst. 4) z.č. 
106/1999 Sb., rádi bychom Vás požádali o poskytnutí agregovaných dat, spočívajících v uvedení 
průměrné ceny jednotlivých šetřených komodit dle segmentu původu a to tuzemsko a dovoz. 
Chápeme, že šetřená data se vztahují k určitému časovému úseku a tento při hodnocení údajů 
budeme brát do úvahy". 
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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  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. února 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bychom Vás rádi 
požádali o poskytnutí informací, týkajících se údajů, které ministerstvo financí, resp. jemu 
podřízená organizace Specializovaný finanční úřad („SFÚ“) získala v rámci realizovaného 
hloubkového šetření. 
 
Vzhledem k tomu, že si SFÚ vyžádal od dotčených subjektů informace na základě § 12 odst. 1) 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a požadoval detailní informace ohledně výše nákupních  
a prodejních cen jednotlivých položek potravin, vč. poskytovaných slev, a tyto informace mu 
byly poskytnuty, zpracovává ministerstvo financí údaje z tohoto šetření a připravuje podklady 
pro navazující zprávu. Vzhledem k tomu, že je ministerstvo povinným subjektem ve smyslu § 2 
odst. 1) z.č. 106/1999 Sb. a zároveň se nejedná o informace spadající pod § 2 odst. 3, ani 
odst. 4) z.č. 106/1999 Sb., rádi bychom Vás požádali o poskytnutí agregovaných dat, 
spočívajících v uvedení průměrné ceny jednotlivých šetřených komodit dle segmentu původu a 
to tuzemsko a dovoz. Chápeme, že šetřená data se vztahují k určitému časovému úseku a tento 
při hodnocení údajů budeme brát do úvahy". 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující.  
V příloze dopisu Vám zasíláme požadované informace o agregovaných údajích spočívajících 
v uvedení průměrné ceny jednotlivých komodit šetřených Specializovaným finančním úřadem 
(dále jen "SFÚ") podle segmentu původu, a to tuzemsko a dovoz. 
 
 Pro doplnění ministerstvo uvádí, že se nejedná o informace, které SFÚ získal  
od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě § 12 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se na ně vztahuje 
povinnost mlčenlivosti. Jde o informace, které vznikly činností povinného subjektu  
při prováděných analytických pracích. 


