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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 28. 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 tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím o poskytnutí následujících informací vztahujících se k podnětům, které 
obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015                
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního 
jednání, a to na základě § 205 písm. d) zákona 234/2014 Sb., o státní službě. 

Konkrétně žádám o informace, jaký byl celkový počet podnětů, který prošetřovatel 
obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik z těchto podnětů bylo anonymních. 
Dále prosím o specifikaci počtu podnětů v uvedených letech, u nichž bylo podezření 
z protiprávního jednání potvrzeno. Závěrem prosím o doplnění informace, u kolika 
podnětů byla věc podle § 7 odst. 2 uvedeného nařízení poskytnuta orgánům činným 
v trestním řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení. 

V případě, že prošetřovatel řešil zvlášť složité případy (doba vyřízení přes 20 dnů), 
žádám tímto o stručný anonymizovaný popis povahy protiprávního jednání."  

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Za kalendářní rok 2016 obdržel prošetřovatel Ministerstva financí 1 anonymní 
oznámení ve smyslu nařízení vlády. Předmětné oznámení bylo po prošetření 
zhodnoceno jako nedůvodné. Při jeho samotném prošetření byla využita 40 denní 
lhůta, jelikož se jednalo o oznámení rozsáhlejšího charakteru, kdy jeho obsahem byly 
zejména skutečnosti vztahující se k výběrovým řízením, dále pak poukázání na 
možné porušení povinností konkrétního státního zaměstnance podle § 77 odst. 1 
písm. h), i) a t) zákona o státní službě. Za kalendářní rok 2017 prošetřovatel  
Ministerstva financí neobdržel žádné oznámení. Ohledně Vaší žádosti týkající se 
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postupu podle § 7 odst. 2 nařízení vlády Vám Ministerstvo financí sděluje, že tento 
postup nebyl aplikován. 
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