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Praha 1. 3. 2019   
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 17. února 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost, která se týká rozkladových komisí, je 
formulována takto: 

1) Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy 
počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí 
(senátů) více.  

2) Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří 
jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky.  

3) Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete.  

4) Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen 
rozkladovou komisí za rok 2018.  

5) Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové 
komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl?  

6) Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je 
jim za tuto práci vyplácena?  

7) Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise.  

8) Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované 
informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě 
dojde k ustanovení senátu ad hoc? 

K bodu 1), 2) a 3) Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že v rámci 
Ministerstva financí je zřízeno celkem 10 rozkladových komisí. Níže Vám 
Ministerstvo financí poskytuje jejich přehled spolu s předmětem činnosti jednotlivých 
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rozkladových komisí a jejich složením. Co se týče profesních životopisů členů 
rozkladových komisí, Ministerstvo financí disponuje dvěma životopisy – oba 
dokumenty Vám Ministerstvo financí zasílá v příloze. 

 

Rozkladová komise samostatného oddělení 9008 

Předmětem činnosti komise je projednávání a posuzování rozkladů podaných proti 
rozhodnutím vydaným podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Složení komise:  

− JUDr. Luboš Rendla – Ministerstvo financí 
− JUDr. Ing. Petr Doležal – externí odborník 
− Mgr. Ing. Robert Hurt – externí odborník 
− Mgr. František Korbel, Ph.D. – externí odborník 
− Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. – externí odborník 
− Mgr. Jaroslav Rozsypal – externí odborník 
− JUDr. Dana Římanová – externí odborník 
− Mgr. Aleš Smutný – externí odborník 
− Mgr. Aleš Šmíd – externí odborník 
− Mgr. Andrea Vacková – externí odborník 
− Mgr. Markéta Bernatová – Ministerstvo financí 

 

Rozkladová komise odboru 12 

Předmětem činnosti komise je projednání a posouzení rozkladů podaných proti 
prvoinstančním rozhodnutím Ministerstva financí vydaným ve správním řízení o 

1. žádosti o udělení předchozího souhlasu k vydání komunálních dluhopisů 
podle § 27 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2. uložení pokuty za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 3 zákona 
č. 250/2000 Sb., o financování územních rozpočtů, ve znění účinném  
do 31. března 2009, 

3. uložení pokuty za přestupek podle § 22b odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

4. návrhu na přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
nebo návratné finanční výpomoci z územního rozpočtu s právními předpisy 
podle § 165 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „správní řád“) a s tím souvisejícího rozhodnutí 
o předběžné otázce podle § 57 správního řádu 

5. návrhu na rozhodnutí sporu z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a projednání a posouzení žádostí o povolení nebo 
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nařízení přezkoumání rozhodnutí Ministerstva financí vydaného ve správním 
řízení, včetně navržení rozhodnutí a jeho odůvodnění. 

Složení komise: 

− Mgr. Lucie Horešovská – externí odborník 
− JUDr. Jarmila Hanslová – Ministerstvo financí 
− Ing. Anna Velíšková – externí odborník 
− JUDr. Adam Furek – externí odborník  
− Mgr. Vojtěch Láska, LL.M. – externí odborník                                                  
− prof. JUDr. Hana Marková, CSc. – externí odborník 
− Mgr. Lukáš Rothanzl – externí odborník 
− JUDr. Jana Jarešová, Ph.D. – externí odborník 

 

Rozkladová komise odboru 14 

Předmětem činnosti komise je řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím 
Ministerstva financí vydaným ve správních řízeních ve věcech výplaty příspěvků ze 
státního rozpočtu politickým stranám a politickým hnutím. 

Složení komise: 

− Mgr. et Mgr. Petr Horáček – externí odborník 
− Mgr. Jana Marešová – Ministerstvo financí 
− Mgr. Tereza Nedvídková – Ministerstvo financí 
− JUDr. Ivana Breburdová – externí odborník 
− Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D. – externí odborník 
− JUDr. Václav Henych – externí odborník 
− JUDr. Josef Panenka – externí odborník 

 

Rozkladová komise odboru 16 

Předmětem činnosti komise je projednávání řádných i mimořádných opravných 
prostředků podaných proti rozhodnutím Ministerstva financí vydaným ve správním 
řízení ve věci přestupků podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, a přestupků podle souvisejících předpisů. 

Složení komise:  

− Mgr. Věra Ondračková – externí odborník 
− Mgr. Šárka Němečková - externí odborník 
− JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. – externí odborník 
− JUDr. Jitka Rybová – externí odborník 
− JUDr. Ing. Petr Doležal – externí odborník 
− Ing. Želmíra Macková – externí odborník 
− JUDr. Jolana Hrazdírová – Ministerstvo financí   
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− Ing. Jaroslav Haman – Ministerstvo financí 

 

Rozkladová komise odboru 32 

Předmětem činnosti komise jako poradního orgánu ministra financí je řízení 
o rozkladech podaných proti rozhodnutím vydaným podle správního řádu v oblasti 
působnosti celních orgánů. 

Složení komise: 

− JUDr. Jiří Kroupa – Ministerstvo financí 
− Ing. Mgr. Soňa Kelnerová – Ministerstvo financí 
− JUDr. Dana Šrámková, Ph.D., MBA – externí odborník 
− Mgr. Zdeněk Richtr – externí odborník 
− JUDr. Jan Kaňák – externí odborník 
− JUDr. Tomáš Hlaváček – externí odborník  

 

Rozkladová komise odboru 36 

Předmětem činnosti komise je řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva 
financí vydaným ve správním řízení v oblasti stavebního spoření a penzijního 
připojištění a doplňkového penzijního spoření a rozklady podané v oblasti pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla. 

Složení komise:  

− JUDr. Jiří Beran – Ministerstvo financí 
− Ing. Vendula Tomšová – Ministerstvo financí 
− Mgr. Zdeněk Richtr – externí odborník 
− JUDr. Tomáš Prokopec – externí odborník 
− Ing. Jan Báča – externí odborník 
− JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. – externí odborník 
− Mgr. Šárka Žižková – externí odborník 
− JUDr. Ing. Veronika Doležalová – Ministerstvo financí 
− JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. – externí odborník 

 

Rozkladová komise odboru 44 pro projednávání a objektivní posouzení rozkladů 
podaných proti prvoinstančním rozhodnutím Ministerstva financí, vydaných ve 
správním řízení ve věcech náhrad reemigrantům za majetek zanechaný na 
Zakarpatské Ukrajině, podle zákona č. 42/1958 Sb., 

Složení komise: 

− JUDr. Blanka Petrlíková – externí odborník  
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− JUDr. Sylva Dušková – externí odborník 
− JUDr. Alena Drdová – externí odborník  
− Mgr. Jiří Klein  - externí odborník 
− JUDr. Irena Šťáhlavská – externí odborník 
− Eva Hruboňová – Ministerstvo financí  

  

Rozkladová komise odboru 44 pro projednávání a objektivní posouzení rozkladů 
podaných proti prvoinstančním rozhodnutím Ministerstva financí, vydaným ve 
správním řízení ve věcech žádostí o zahájení správního řízení na vyplacení náhrady 
podle původních znárodňovacích předpisů, tj. dekretů prezidenta republiky č.  
100-103/1945 Sb. 

Složení komise: 

− JUDr. Blanka Petrlíková – externí odborník  
− JUDr. Milena Kadlecová – externí odborník  
− JUDr. Jarmila Fabiánová – externí odborník 
− JUDr. Marie Rezková – externí odborník 
− Mgr. Jiří Tvrdý – externí odborník 
− PhDr. Milan Třešňák – externí odborník 
− Eva Hruboňová – Ministerstvo financí 

 

Rozkladová komise odboru 71 

Předmětem činnosti komise je řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím 
vydaným podle správního řádu ve věci námitek podjatosti, o nichž bylo rozhodnuto 
usnesením ministra financí. 

Složení komise:  

− Mgr. Šárka Žižková – externí odborník 
− Mgr. Petr Hlásný – Ministerstvo financí 
− Mgr. Jan Novák – externí odborník 
− JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. – externí odborník 
− JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. – externí odborník 
− Mgr. Aleš Hradil – externí odborník 
− Mgr. Martina Chrástková – externí odborník 

 

Rozkladová komise odboru 73 

Předmětem činnosti zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti 
rozhodnutím Ministerstva financí vydaným ve správních řízeních ve věcech státního 
dozoru nad hazardními hrami dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve 
znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 
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podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, je projednání a posouzení rozkladů 
podaných proti rozhodnutím Ministerstva financí vydaným ve správním řízení ve 
věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve smyslu zákona  
č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, 
a navržení rozhodnutí, včetně jeho odůvodnění.  

Složení komise:  

− Mgr. Jana Marešová – Ministerstvo financí  
− Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. – externí odborník 
− JUDr. Zdeněk Karfík, CSc. – externí odborník 
− Mgr. Markéta Mlčáková – Ministerstvo financí 
− Ing. Michal Morawski – externí odborník 
− Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. – externí odborník 
− JUDr. Marie Koričanská, Ph.D. – externí odborník 
− Ing. Ilona Honová – Ministerstvo financí 
− Mgr. et Mgr. Alena Vágnerová – externí odborník 
− Ing. Juraj Kisztner – externí odborník 
− Ing. Mgr. Hana Krasulová – Ministerstvo financí 
− Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr – externí odborník 

 

Ve vztahu k bodu 4) Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí o částečném 
odmítnutí Vaší žádosti pod č. j. MF-4824/2019/9008-16. 

 

K bodu 5) Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že v roce 2018 nedošlo 
k situaci, že by účastník řízení namítal podjatost člena rozkladové komise.  

 

Co se týče odměňování členů rozkladových komisí (bod 6 vaší žádosti), Ministerstvo 
financí konstatuje následující: Neupravuje-li problematiku odměňování členů 
rozkladové komise jednací řád komise, platí, že odměna externích členů rozkladové 
komise je stanovena v dohodě o provedení práce, kterou tyto osoby uzavírají 
s Ministerstvem financí. Je pravidlem, že odměna za účast na jednání rozkladové 
komise činí 4 000 Kč, případně 2 000 Kč za předložení písemného vyjádření  
(v případě neúčasti na jednání rozkladové komise). V případě členů rozkladové 
komise, kteří jsou zaměstnanci Ministerstva financí, je odměna přiznávána jako  
v případě ostatních zaměstnanců v rámci prostředků stanovených příslušnému 
útvaru Ministerstva financí (§ 144 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 
znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů). 
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Co se týče bodu 7 Vaší žádosti, Ministerstvo financí Vám v příloze zasílá Vámi 
požadované dokumenty. 

 

K bodu 8 Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že k situaci, která je 
upravena v § 152 odst. 4 správního řádu, nedošlo. V případě potřeby by byl tento 
zvláštní senát ustanoven ad hoc.   

 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Požadované dokumenty byly poskytnuty. 
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