
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

MINISTERSTVO FINANCÍ  
  
  
 PID: MFCR8XSRML 

Č. j.: MF-19132/2018/10-7/780 IK 
 
 
 
 

 
Praha 7. 8. 2018   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a odložení 
žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 26. 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, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 
1. Seznam subjektů, kterým v průběhu insolvenčního řízení po zjištění jejich úpadku 
insolvenčním soudem poskytnulo Ministerstvo financí České republiky, nebo 
kterýkoliv subjekt řízený či ovládaný Ministerstvem financí České republiky, 
financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč, a to v období od 30. 6. 2008              
do 30. 6. 2018. Informaci žádáme včetně identifikace subjektu v úpadku, kterému 
bylo financování poskytnuto, a celkové výše poskytnutého financování. 
Financováním se rozumí úvěr, půjčka či jakákoliv jiná forma poskytnutí peněžních 
prostředků. Subjektem řízeným či ovládaným Ministerstvem financí České republiky 
se rozumí organizace, právnická osoba či jiná právní forma subjektu, v němž může 
Ministerstvo financí České republiky přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. 
2. Kopie smluv uzavřených se subjekty ve vztahu k poskytnutému financování dle 
bodu 1. výše.“ 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že neposkytlo žádné finanční prostředky 
subjektům v úpadku (v insolvenčním řízení).  
 
Ve věci poskytnutí informací, zda finanční prostředky poskytnuté subjektům  
v úpadku byly poskytnuty subjekty řízenými či ovládanými Ministerstvem financí, 
Vám Ministerstvo financí sděluje, že tyto informace nemá k dispozici, jelikož se 
nevztahují k jeho působnosti. Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, 
které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich 
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působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné 
instituce, přičemž působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. Se svou žádostí se proto obraťte přímo na jednotlivé 
subjekty.  

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) 
Zákona část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á. 
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