
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám  
o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů: 
1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014  
o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
Rady 2000/383/SVV 
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014  
o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) 
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016  
o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních 
smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 
2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 
4. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných 
porušení tohoto nařízení příslušným orgánům." 
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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 a sdělení o odložení žádosti  
o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 3. října 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 informací v tomto 
znění: 
 
"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám  
o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů: 
1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014  
o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2000/383/SVV 
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014  
o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) 
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016  
o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a 
finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 
2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 
4. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo 
možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace.  
 
 Ad 1) 
 Ke srovnávací tabulce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU  
ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV, Vám Ministerstvo financí sděluje, že 
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gestorem transpozice této směrnice není Ministerstvo financí, ale Ministerstvo spravedlnosti, 
se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Vzhledem k tomu, že se Vaše žádost v tomto 
nevztahuje k působnosti Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 
5 písm. c) Zákona Vaši žádost o poskytnutí informací o d k l á d á.  
 
 Ad 2 a ad 4) 
 V příloze dopisu Vám zasíláme následující tabulky: 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014  
o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a k 
- prováděcí směrnici Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo 
možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům. 
 
 Ad 3) 
 Srovnávací tabulka k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze  
dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních 
nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně 
směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 je v tuto chvíli aktualizována 
s ohledem na přijetí zákona č. 204/2017 Sb. Tuto tabulku Vám poskytneme, jakmile bude 
vložena do systému ISAP, tedy v průběhu několika dní. 
 
 Závěrem Vám Ministerstvo financí doporučuje, abyste se v případě obdobných žádostí 
obracel přímo na Úřad vlády, který spravuje systém ISAP, tedy Informační systém pro 
aproximaci práva, který shromažďuje veškeré srovnávací tabulky. 
 
 
  
 


