
 
Pro potřeby studie o českých bezpečnostních elitách bych rád touto cestou  požádal o seznam 
ředitelů Finančně analytického útvaru od okamžiku jeho vzniku. Potřeboval bych, aby seznam 
obsahoval titul, případně hodnost, jméno a příjmení, datum jmenování do funkce a datum 
uvolnění z funkce, případně uvedení, jestli někdo útvar řídil z pověření. 
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 V Praze dne 30.12. 2015 

 
 Č. j.: MF-52518/2015/10-3/2472 IK 
  

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 19. prosince  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. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
Pro potřeby studie o českých bezpečnostních elitách bych rád touto cestou  požádal o seznam 
ředitelů Finančně analytického útvaru od okamžiku jeho vzniku. Potřeboval bych, aby seznam 
obsahoval titul, případně hodnost, jméno a příjmení, datum jmenování do funkce a datum 
uvolnění z funkce, případně uvedení, jestli někdo útvar řídil z pověření." 
 
 Požadované informace uvádím v následující tabulce: 
 
01.07.1996 – listopad 1997 Ing. Jiří Kudlík odd. 702 
listopad 1997 – 01.04.1998 Ing. Jaromír Neužil pověřený řízením sam. odd. 702 
01.04.1998 –  listopad 1998 Ing. Stanislav Kosík ved. sam. odd. 702, ředitel odboru 24 
listopad 1998 – 31.03.2009 Ing. Karel Korynta ředitel odb. 24 
15.4.2009 – 9.2.2014 JUDr. Milan Cícer ředitel odb. 24 
1.2.2014 - dosud Ing. Libor Kazda ředitel odb. 24 
 
 
 Dále k Vaší žádosti o zveřejnění požadované informace na internetových stránkách 
Ministerstva financí sděluji, že povinnému subjektu je dána povinnost zveřejňovat informace 
podle § 5 Zákona. Tzn., že informace, která je Vám tímto přípisem poskytnuta, bude 
povinným subjektem zveřejněna do 15 dnů od poskytnutí této informace v souladu s ust. § 5 
odst. 3) Zákona. 
 
 
 


