
„Žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových 
jednotek musí být patrno: 
a) datum prodeje;    
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);  
c) obytná plocha bytové jednotky v m2; 
d) kupní cena prodávané nemovitosti“ 
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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 (dále jen také „ministerstvo“) bylo dne 4. 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 (dále jen "Zákon"). Požádal 
jste o poskytnutí následujících informací: 
 
„Žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových 
jednotek musí být patrno: 
a) datum prodeje;    
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);  
c) obytná plocha bytové jednotky v m2; 
d) kupní cena prodávané nemovitosti“ 
 

Vzhledem k tomu, že Vámi uvedený dotaz nebyl dostatečně specifikován, resp. z jeho 
znění není zřejmé, jaké konkrétní informace jsou požadovány a jak se tento dotaz vztahuje k 
působnosti Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“), byl jste dne 7. dubna 2017 dopisem 
s č. j. MF-11140/2017/10-2/962 IK prostřednictvím emailové komunikace vyzván k upřesnění 
žádosti o poskytnutí informací podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) Zákona. Svým druhým 
podáním ze dne 10. dubna 2017 jste svou žádost upřesnil následujícím způsobem: 

 
„Žádám o seznam bytových jednotek, které: 
(i) se nacházely ve vlastnictví Ministerstva financí jakožto prodávajícího; 
(ii) se nacházely na území hlavního města Prahy; 
(iii) byly prodány v době od r. 1990 do r. 2017 
 
Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být dále patrno:  
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a) datum prodeje;    
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území hlavního 
města Prahy);  
c) obytná plocha bytové jednotky v m2; 
d) kupní cena prodávané nemovitosti.“ 

  
K tomu Vám ministerstvo sděluje, že ministerstvo v požadovaném období 

nerealizovalo žádný prodej bytových jednotek na území hlavního města Prahy a v dohledné 
době ani žádný prodej bytových jednotek nepřipravuje.  

 
  
 
 
 


