
"Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejícími informacemi: 
-informaci pro pana ministra k navrhované úpravě zaokrouhlování srážkové daně u úroků  
z účtů a dluhopisů z ledna 2012 
- dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl 
- informace pro pana ministra k problematice zdaňování úrokových výnosů z „korunových“ 
dluhopisů z roku 2014 
- dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl." 
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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  
 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 20. dubna 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: 
 
"Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejícími informacemi: 
-informaci pro pana ministra k navrhované úpravě zaokrouhlování srážkové daně u úroků  
z účtů a dluhopisů z ledna 2012 
- dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl 
- informace pro pana ministra k problematice zdaňování úrokových výnosů z „korunových“ 
dluhopisů z roku 2014 
- dokument či zápis z porady, na jehož základě výše uvedený referát vznikl." 
 
 Požadované dokumenty Vám Ministerstvo financí zasílá v příloze dopisu vyjma 
dokumentu či zápisu z porady, na jehož základě vznikla informace pro pana ministra  
k navrhované úpravě zaokrouhlování srážkové daně u úroků z účtů a dluhopisů (referátník 
pod č.j. MF-22620/2012/15), jelikož žádný takový dokument neexistuje. V tomto období 
probíhaly práce na úpravě textů pozměňovacích návrhů do novely zákona o daních z příjmů  
v rámci změn zákona o investičních pobídkách, souběžně probíhala jednání daňové  
a rozpočtové sekce vedené příslušnými náměstky, pro které byly připravovány potřebné 
podklady a v rámci těchto činností zřejmě vyvstala potřeba informovat současně i tehdejšího 
ministra o vývoji. 
 
 
 
  
  
 


