
 
 
Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona  
o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 
1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí roku 
2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu 
odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 
2015. 
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 V Praze dne 30.11. 2015 

 
 Č. j.: MF-53897/2015/10-2/2278 IK 
  

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 29. listopacu  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Prosím sdělte mi počet žádostí o informace vznesených na váš úřad podle zákona  
o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., které jste obdrželi zvlášť v období mezi 
1.1. a 31.12. 2013 a 1.1. a 31.12. 2014. Dále prosím uveďte počet žádostí v prvním pololetí 
roku 2015 (do 30.6. 2015). Pokud jsou informace k dispozici, poskytněte mi přehled počtu 
odmítnutých a nezodpovězených žádostí o informace, opět za rok 2014 a první pololetí roku 
2015." 
 
 K tomu Vám sděluji následující. Informace, které požadujete za rok 2013  
a 2014 jsou uvedeny ve Výročních zprávách o činnosti Ministerstva financí (dále jen 
"ministerstvo") v oblasti poskytování informací, které jsou zveřejněny na internetových 
stránkách ministerstva: 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/vysledky-
cinnosti. V roce 2015 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 bylo na ministerstvo doručeno 
celkem 243 žádostí podle Zákona, z toho bylo vydáno 19 rozhodnutí o odmítnutí žádosti  
a 14 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace. V letech 2013 až 2015 byly vyřízeny 
všechny žádosti o informace podle Zákona, žádná nebyla nezodpovězena. 
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