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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 11. ledna 2019 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 dle tohoto zákona tímto o: 
(zus = 182/1993 Sb.) 
dne 12.12.2018 byl ÚS doručen Návrh skupiny poslanců, která je tam veden jako Pl. 
ÚS 47/18 
z jeho obsahu je jasné že dle zus  k zaslání stanoviska a k možnému či jistému 
postavení účastníka budou vyzvány obě komory parlamentu  ČR, vláda (legislativní 
rada, MS, MPSV, MF?) a ochránkyně. 
Protože soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. má oslovit dotčené 
neprodleně a tito mají na zaslání stanoviska 30 dnů je toto stanovisko asi právě 
zpracováváno a v nejbližších dnech bude ÚS zasláno. 
 
Žádám tímto o zaslání jeho kopie." 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující. V materiálu na schůzi vlády  
č. 10/19 „Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod 
spisovou značkou Pl. ÚS 47/18 o návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení 
§ 67 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů“ vyslovilo Ministerstvo financí souhlas, aby vláda vstoupila do řízení 
vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 47/18. 
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Z věcného hlediska však Ministerstvo financí nebylo osloveno s žádostí o vyjádření 
k podání poslanců, a to vzhledem k tomu, že tato problematika spadá z hlediska 
věcného, metodického i legislativního do působnosti Ministerstva práce a sociálních 
věcí. 
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