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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 23. 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: 

„dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení 
následujících informací: 
jak velké je vaše legislativní oddělení co se týče počtu zaměstnanců? A kolik 
pracovníků se zabývá připomínkováním návrhů jiných ministerstev v mezirezortním 
připomínkovacím řízení?“ 

Ministerstvo financí má v rámci odboru Legislativa a sporné agendy oddělení 
Všeobecná legislativa, které mj. zpracovává v rámci připomínkového řízení svodná 
stanoviska Ministerstva financí k návrhům právních předpisů připravených v gesci 
ostatních ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, a to v případech, kdy 
upravovaná problematika nesouvisí s věcnou působností jiného útvaru. Pro potřeby 
ostatních odborů vypracovává v připomínkovém řízení stanoviska ke všem návrhům 
právních předpisů, které jsou připravovány v gesci jiných ústředních správních úřadů, 
kde svodné stanovisko zpracovává odbor, s jehož věcnou působností návrh souvisí. 

 
Oddělení Všeobecná legislativa má v nyní celkem 10 zaměstnanců (z nichž 3 pracují 
pouze na zkrácený úvazek).  Připomínkováním návrhů právních předpisů se zabývá 
9 z nich. Zde je třeba poznamenat, že připomínkování právních předpisů 
zpracovaných jinými ministerstvy není jedinou činností, kterou se tito zaměstnanci 
zabývají. Do jejich pracovní náplně patři rovněž zpracování stanovisek pro jednání 
vlády a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, součinnost při tvorbě 
legislativních návrhů Ministerstva financí, součinnost při přípravě vnitřních předpisů 
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Ministerstva financí, agenda související s přípravou a kontrolou plnění Plánu 
legislativních prací vlády a řada dalších činností.  

K návrhům právních předpisů jiných ministerstev se rovněž vyjadřují i další odbory 
Ministerstva financí z hlediska věcné vazby na problematiku, která spadá do jejich 
působnosti. Rozsah tohoto posuzování je různý případ od případu a pracovníci 
věcných útvarů se k návrhům předpisů jiných ministerstev vyjadřují v různé intenzitě 
a četnosti. 
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