
Na Ministerstvo financí bylo dne 4. října 2013 doručeno podání se žádosti o poskytnutí informací  

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, týkající se informací, 

zda Ministerstvo financí České republiky eviduje jakékoli žádosti o poskytnutí dotace, subvence 

či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, tak i EU či jiných veřejných 

zdrojů, popř. vede nebo vedlo Ministerstvo financí České republiky jakékoli řízení o poskytnutí 

dotací, subvencí či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, tak i EU  

či jiných veřejných zdrojů s občanským sdružením TJ TATRAN RAKO Rakovník, a to i když 

bylo takové řízení zamítnuto, odmítnuto, zastaveno nebo návrh na jeho zahájení byl vzat zpět. 

 

II. 

Pokud je odpověď na bod č. I. této žádosti kladná, dovoluji si Vás požádat o sdělení ISPROFIN 

takových žádostí či jiných identifikačních údajů (č.j. apod.) takových řízení, se sdělením údajů  

o tom, kdy a kým bylo dané řízení zahájeno nebo v něm bylo pokračováno, včetně sdělení údajů 

o osobě, která vystupovala v takovém řízení jako zmocněnec subjektu, se kterým nebo pro který 

bylo řízení vedeno. Rovněž si dovoluji požádat o sdělení, jak bylo s takovou žádostí 

Ministerstvem financí České republiky naloženo, zejména, nikoli však výlučně, zdali jí bylo 

vyhověno, byla odmítnuta, zamítnuta nebo vzata zpět účastníkem či podatelem.  

 

III. 

Pokud bude odpověď na bod č. I této žádosti kladná, dovoluji si Vás požádat o poskytnutí kopií 

veškerých podání, žádostí, rozhodnutí a dalších dokumentů, které se k takovým řízením byť 

 i nepřímo vztahují. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Ve výše uvedené věci jste se obrátil na Ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí níže 
specifikovaných informací týkajících se případných žádostí předložených na Ministerstvo 
financí občanským sdružením TJ TATRAN RAKO Rakovník, IČ:47016795, se sídlem 
Šamotka 246, 269 01 Rakovník. Konkrétně bylo požádáno o poskytnutí těchto informací:  
 
I.  
Informaci o tom, zda Ministerstvo financí České republiky eviduje jakékoli žádosti o 
poskytnutí dotace, subvence či jiné formy finanční podpory jak z finančních prostředků ČR, 
tak i EU či jiných veřejných zdrojů, popř. vede nebo vedlo Ministerstvo financí České 
republiky jakékoli řízení o poskytnutí dotací, subvencí či jiné formy finanční podpory jak z 
finančních prostředků ČR, tak i EU či jiných veřejných zdrojů s občanským sdružením TJ 
TATRAN RAKO Rakovník, a to i když bylo takové řízení zamítnuto, odmítnuto, zastaveno 
nebo návrh na jeho zahájení byl vzat zpět. 
 
II. 
Pokud je odpověď na bod č. I. této žádosti kladná, dovoluji si Vás požádat o sdělení 
ISPROFIN takových žádostí či jiných identifikačních údajů (č.j. apod.) takových řízení,  
se sdělením údajů o tom, kdy a kým bylo dané řízení zahájeno nebo v něm bylo pokračováno, 
včetně sdělení údajů o osobě, která vystupovala v takovém řízení jako zmocněnec subjektu,  
se kterým nebo pro který bylo řízení vedeno. Rovněž si dovoluji požádat o sdělení, jak bylo  
s takovou žádostí Ministerstvem financí České republiky naloženo, zejména, nikoli však 
výlučně, zdali jí bylo vyhověno, byla odmítnuta, zamítnuta nebo vzata zpět účastníkem  
či podatelem.  
 
III. 
Pokud bude odpověď na bod č. I této žádosti kladná, dovoluji si Vás požádat o poskytnutí 
kopií veškerých podání, žádostí, rozhodnutí a dalších dokumentů, které se k takovým řízením 
byt' i nepřímo vztahují. 
 
Ministerstvo financí od 2.února 2004 eviduje veškerou došlou poštu v elektronickém systému 
spisové služby (EPD – evidence pohybu dokumentů). Písemnosti adresované ministerstvu  
je možné zaslat na Ministerstvo financí poštou nebo osobně odevzdat na podatelně 
Ministerstva financí. Veškeré písemnosti jsou podatelnou opatřeny číslem jednacím a tím 
zaevidovány v EPD a přiděleny věcně příslušnému odboru. K Vámi požadovaným 
informacím sděluji: 



- při využití standardních databázových dotazů (klíčových slov apod.) nebyly v systému 
EPD nalezeny žádné písemnosti, které by TJ TATRAN RAKO Rakovník zaslal v období 
od února 2004 do 3.10.2013 na Ministerstvo financí. 

- Vzhledem k tomu, že odpověď na první otázku je negativní, není možné na zbývající dvě 
otázky odpovědět.  

 
 
 
 
 


