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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 7. srpna 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: 

"Žádám Vás o zaslání informací k poradcům, kteří pracují k dnešnímu dni 6. srpnu 
2018 pro vaše ministerstvo. Konkrétně Vás žádám o zaslání následujících údajů: 
1. Jméno poradce 
2. V čem vašemu ministerstvu radí 
3. Jaká je jeho měsíční odměna 
4. Na jaké výhody ještě od ministerstvo má: třeba služební auto, mobilní telefon,  
IT technika atd. (prosím o konkrétní soupis těchto výhod)". 

K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje následující 
informace. 

Ad 1. - 3. 

Ministerstvo zveřejňuje v návaznosti na vládní strategii boje s korupcí seznam 
poradců, poradních orgánů, advokátů a advokátních kanceláří na svých oficiálních 
internetových stránkách. Jedná se o jedno z protikorupčních opatření, posilujících 
transparentnost ve veřejném sektoru. 

Seznam ministerstvo pravidelně uveřejňuje za předchozí pololetí vždy k 15. únoru a 
k 15. srpnu. 

Poslední aktuální seznam je zpracován za období prvního pololetí 2018 a zveřejněn 
na níže uvedených internetových stránkách ministerstva: 
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https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/poradni-organy-a-poradci-
mf/2018/seznam-poradnich-organu-poradcu-advokatu-32640. 

Tento seznam Vám rovněž zasíláme v příloze dopisu. 

Ad 4. 

Poradci ministerstva mají nárok na technické vybavení, které potřebují k řešení úkolů 
vyplývajících ze smlouvy uzavřené s ministerstvem po dobu trvání této smlouvy. 
Rozsah tohoto nároku je vždy určen konkrétní smlouvou a vnitřními předpisy 
ministerstva. Za uvedeným účelem jim ministerstvo zapůjčuje prostředky 
informačních technologií (stolní počítač, notebook, telefon), se kterými jsou poradci 
povinni zacházet s péčí řádného hospodáře. 
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