"Rád bych Vás požádal o seznam všech zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si Váš
úřad nechal připravit od externích subjektů – advokátních kanceláři či kohokoli jiného – či se na
jejich vzniku nějakým způsobem nějaký takový externí subjekt podílel. Jde mi o období od
počátku roku 2014. K tomu Vás prosím uvést následující: 1) Jak se daný externí subjekt na
přípravě podílel? 2) Jak byl vybrán, proč a kdy? 3) Jakou odměnu za to daný subjekt dostal?"
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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 15. srpna 2017 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací (dále jen "Žádost") podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí
informací v tomto znění:
"Rád bych Vás požádal o seznam všech zákonů, novel zákonů či záměrů zákonů, které si Váš
úřad nechal připravit od externích subjektů – advokátních kanceláři či kohokoli jiného – či se
na jejich vzniku nějakým způsobem nějaký takový externí subjekt podílel. Jde mi o období od
počátku roku 2014. K tomu Vás prosím uvést následující: 1) Jak se daný externí subjekt na
přípravě podílel? 2) Jak byl vybrán, proč a kdy? 3) Jakou odměnu za to daný subjekt dostal?"
K výše uvedeným otázkám Vám Ministerstvo financí (dále jen "povinný subjekt")
sděluje, že od počátku roku 2014 do současnosti (tzn. v tomto volebním období) povinný
subjekt nezadal přípravu žádného zákona ani právního předpisu nižší právní síly externímu
subjektu, nevyužil spoluúčasti externích subjektů na přípravě věcných záměrů zákonů, zákonů
a jejich novel a tedy ani neposkytl za takovou činnost žádnou odměnu.

