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

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 3. srpna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Svou žádost formulujete takto: 

(T)ímto bych rád zdvořile požádal o informaci, zda ke dni doručení této žádosti 
probíhá legislativní proces ve věci zákona (event. zákonů), který dle záměru 
zpracovatele má nahradit zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů („nový zákon o daních z příjmů“). 

Pojem „legislativní proces“ je míněn v širokém slova smyslu, tzn. zahrnuje rovněž 
proces vymezený Legislativními pravidly vlády. 

Pokud tomu tak je, prosím zároveň o zaslání posledního uceleného výstupu 
legislativního procesu, míněno zejména věcného záměru nebo paragrafovaného 
znění návrhu zákona (zákonů), v elektronické podobě. 

 

V reakci na Vaši žádost Vám Ministerstvo financí sděluje, že legislativní proces ve 
smyslu Legislativních pravidel vlády ve věci nového zákona o daních z příjmů 
v současné době neprobíhá. 

Nad rámec Vaší žádosti Ministerstvo financí konstatuje, že návrh nového zákona  
o daních z příjmů byl v minulosti s různou mírou intenzity v rámci Ministerstva financí 
zpracováván, přičemž tento návrh nikdy nedospěl dále než do fáze přípravy  
(tj. nedospěl do fáze formálního legislativního procesu tak, jak jej upravují Legislativní 
pravidla vlády). Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů ve smyslu 
Legislativních pravidel vlády zpracováván nebyl. V dané věci byly vypracovány 
pouze pracovní verze věcného řešení nového zákona a jeho paragrafovaného znění. 

Informací se pro účely InfZ rozumí podle § 3 odst. 3 InfZ jakýkoliv obsah nebo jeho 
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo 
záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 

Za informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ však nelze považovat informaci, jejíž obsah 
není v dané chvíli konečný, resp. jejíž obsah bude dále zpracováván, měněn  
a upravován. Pracovní verze dokumentů a údaje v nich obsažené nelze proto označit 
za informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ. 

Ministerstvo financí s ohledem na vše shora uvedené uzavírá, že v posuzovaném 
případě by i požadavek na poskytnutí posledního uceleného výstupu legislativního 
procesu směřoval k poskytnutí informace, která není informací ve smyslu § 3 odst. 3 
InfZ.  
O poskytnutí posledního uceleného výstupu legislativního procesu však žádáte 
pouze v případě, že ke dni podání Vaší žádosti probíhá legislativní proces ve věci 
nového zákona o daních z příjmů. Nebyl proto důvod, aby Ministerstvo financí 
přistoupilo k vydání rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti v části tohoto požadavku. 

Pro úplnost Ministerstvo financí uvádí, že s koncepcí, principy a prvním souhrnem 
věcných řešení připravované nové právní úpravy v oblasti daní z příjmů byla 
veřejnost seznámena prostřednictvím dokumentu Souhrn řešení inovace regulace 
zdanění a zpojistnění příjmů, který je zveřejněn na internetových stránkách 
Ministerstva financí – konkrétně na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/o-
ministerstvu/verejne-diskuze/2016/verejna-konzultace-k-prvnim-resenim-pro-26405.  
Tento dokument slouží jako východisko pro formulaci konkrétních věcných řešení  
s tím, že veřejnost měla možnost se k němu prostřednictvím podnětů vyjádřit. Jedná 
se však o výstup mimo formální legislativní proces tak, jak jej předvídají Legislativní 
pravidla vlády. 
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