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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 9. července 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte 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 (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 
2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 
2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 
2007/64/ES 
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o 
uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 
90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES 
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o 
přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním 
dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení 
směrnice 2000/46/ES 
4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 
2006/48/ES a 2006/49/ES" 
 
 
Požadované tabulky Vám  Ministerstvo financí poskytuje v příloze tohoto dopisu. 
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Závěrem si dovoluji sdělit Vám následující informace. Vzhledem k tomu, že 
Ministerstvo financí zasílá návrh transpoziční tabulky Úřadu vlády ČR, kde je tento 
návrh nejdříve zkontrolován, případně jsou provedeny další kroky, které Ministerstvu 
financí nejsou známy a konečná podoba transpoziční tabulky je následně vložena do 
databáze ISAP, kam zaměstnanec Ministerstva financí nemá přístup, doporučujeme 
Vám s požadavky na poskytnutí transpozičních tabulek obracet se přímo na Úřad 
vlády ČR, který je správcem dané databáze.  
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