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

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 18. července 2019 doručena Vaše žádost  
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“). Prostřednictvím své 
žádosti žádáte o poskytnutí jednacích řádů, statutů nebo jiných obdobných pravidel, 
kterými se řídí zejména fungování a organizace poradní komise zřízené podle  
§ 194 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů. Dále žádáte o poskytnutí seznamu členů této poradní komise včetně 
informace o jejich zaměstnání a specializaci. 

 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

V § 194 zákona č.  361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že o odvolání (rozkladu),  
v obnoveném řízení, v přezkumném řízení a o námitkách proti služebnímu hodnocení 
rozhoduje služební funkcionář na základě návrhu poradní komise. Dále platí, že 
členy poradní komise jmenuje a pravidla jejího jednání stanoví služební funkcionář, 
pro kterého poradní komise připravuje návrh rozhodnutí. 

V souladu s tímto ustanovením byla jako jeden z poradních orgánů ministra financí 
zřízena poradní komise, jejímž předmětem je příprava rozhodnutí o odvolání 
(rozkladu), v obnoveném řízení, v přezkumném řízení a o námitkách proti 
služebnímu hodnocení ve věcech souvisejících se služebním poměrem příslušníků 
Celní správy České republiky (dále jen „poradní komise“). 

 

V příloze Vám Ministerstvo financí zasílá zřizovací listinu a jednací řád poradní 
komise.  
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Co se týče druhé části Vaší žádosti, Ministerstvo financí konstatuje, že členy poradní 
komise jsou mimo osob, které působí na Ministerstvu financí, i externí odborníci. Ve 
vztahu k externím členům poradní komise však Ministerstvo financí nemá k dispozici 
podrobnější údaje o jejich specializaci. Z tohoto důvodu bylo vydáno rozhodnutí  
o částečném odmítnutí Vaší žádosti – č. j. MF-18327/2019/48-8. Níže Vám 
Ministerstvo financí sděluje údaje dle Vaší specifikace, kterými disponuje. 

Personální složení poradní komise je následující: 

- Ing. Ota Schupke – předseda poradní komise; Ministerstvo financí, zařazen do 
odboru 39 – Správní činnosti, oddělení 3902 – Správní činnosti v oblasti daní, 
cel a hazardních her II, vedoucí oddělení 

- Mgr. Jaroslav Kratochvíl – místopředseda poradní komise; Ministerstvo 
financí, zařazen do odboru 39 – Správní činnosti, oddělení 3902 – Správní 
činnosti v oblasti daní, cel a hazardních her II, zástupce vedoucího oddělení 

- Mgr. Jana Cairolová – tajemnice poradní komise; Ministerstvo financí, 
zařazena do odboru 39 – Správní činnosti, oddělení 3902 – Správní činnosti  
v oblasti daní, cel a hazardních her II 

- JUDr. Zbyněk Lubovský, Ph.D.; Ministerstvo financí, zařazen do odboru 39 – 
Správní činnosti, oddělení 3902 – Správní činnosti v oblasti daní, cel  
a hazardních her II 

- Mgr. Jiří Totín, externí odborník; Ministerstvo vnitra, Odbor legislativy  
a koordinace předpisů   

- Mgr. Luboš Tichý, externí odborník; Ministerstvo vnitra, Odbor legislativy  
a koordinace předpisů 

- Mgr. Ing. Karel Hron, externí odborník; starobní důchodce 
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