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Praha 23. 7. 2019   

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení  
o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 15. července 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: 

„Dovoluji si požádat Ministerstvo financí o poskytnutí informace podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace ohledně 
rozhodování ve věci udělení souhlasu Komise pro cenné papíry s nabídkami 
převzetí:  
  
1) V jakém časovém období a na jakém odboru a oddělení Komise pro cenné papíry 
působil Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977)?  
2) Jaké oddělení komise (popřípadě užší skupina v rámci jednotlivého oddělení) se 
podílelo na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?  
3) Jaké osoby byly zařazeny do tzv. užší skupiny, která se podílela na rozhodování  
o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?  
4) Podílel se Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977) na:  
a. přijetí a zpracování žádosti o udělení souhlasu č.j. 45/N/1084/2004/1; 
b.přípravě nebo zpracování podkladů, včetně žádosti o doplnění informací, ve 
správním řízení o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1, jehož výsledkem bylo udělení 
souhlasu;  
c. vydání rozhodnutí o udělení souhlasu Komise pro cenné papíry  
č.j. 45/N/1084/2004/1? 
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5)S ohledem na jeho pracovní zařazení, měl Ing. Tomáše Buus (datum narození: 
31.3.1977) možnost seznámit se s podklady pro rozhodování o udělení souhlasu ve 
správním řízení č.j. 45/N/1084/2004/1?“ 
 

K jednotlivým bodům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1) 

Pan Ing. Tomáš Buus byl v době od 9. 9. 2002 do 29. 2. 2004 zaměstnán v Komisi 
pro cenné papíry jako odborný referent odboru emisí cenných papírů, místem výkonu 
práce byla Praha 1, Washingtonova 7. 

V Komisi pro cenné papíry měl pan Ing. Tomáš Buus uzavřenu dohodu o pracovní 
činnosti v období od 4. 2. 2002 do 23. 8. 2002, na základě které vykonával 
administrativní práce v oddělení nabídek převzetí odboru emisí cenných papírů.  

Ad 2) až 5) 

Pokud se týká poskytnutí informací ve vztahu k dokumentu evidovaným pod  
č.j. 45/N/1084/2004/1, Vám Ministerstvo financí sděluje, že dokument nebyl ve 
Správním archivu Ministerstva financí dohledán.  

Podle čl. III (Přechodná ustanovení) bodu 5 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů 
v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění pozdějších 
předpisů, bylo Ministerstvo financí povinno vypořádat závazky některých 
zaměstnanců Komise pro cenné papíry: 

„5. Zaměstnanci Komise se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají 
zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 
těchto zaměstnanců přecházejí z Komise na Českou národní banku. Práva  
a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr 
ke Komisi skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádává 
Ministerstvo financí.“ 

Lze se proto domnívat, že uvedený spis je uložen u České národní banky, která je 
právním nástupcem Komise pro cenné papíry, a tudíž se Vaše žádost v těchto 
bodech nevztahuje k působnosti Ministerstva financí. Obraťte se proto na věcně 
příslušný povinný subjekt, tj. Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28,  
115 03 Praha 1. 
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S ohledem na výše uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona 
Vaši žádost v bodech 2) až 5) o poskytnutí informací o d k l á d á. 
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