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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělení o odložení části žádosti 
podle § 14 odst. 5 písm. c) téhož zákona a oznámení o výši úhrady za poskytnutí 
informací podle § 17 odst. 3 podle téhož zákona 

Vážení, 

na Ministerstvo financí byla dne 15. srpna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Své požadavky formulujete takto: 

1) Jakým konkrétním způsobem plní či hodlá plnit a kdy a v čem Vláda ČR a Váš 
úřad usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, č. 653 ze dne 6. června 2019 

Blíže viz: Příloha č. 1: usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny č. 653 ze 
dne 6. června 2019 

2) Jaké má či měl Váš úřad uzavřeny smlouvy s advokátskými a poradenskými 
kancelářemi či firmami, ze kdy, předmět plnění, s kým, objem plnění, protihodnota  
v Kč, pod jakým č.j. či sp.zn. jsou tyto smlouvy jednotlivě evidovány, u koho a ze kdy 
a zda dotyčné smlouvy obsahují rozhodčí doložku. Pokud rozhodčí doložku obsahují, 
uveďte její znění. 

Shora uvedená data požadujeme u shora uvedených smluv, které byly účinné  
a platné počínaje dnem 1. 1. 1999 doposud, i když dotyčné smlouvy již byly 
ukončeny či jinak zanikly. 

3) Kolik právnicky vzdělaných osob má tabulkově Váš úřad a kolik je skutečná 
naplněnost, uveďte též názvy pozic, kde vyžadujete právnické vzdělání, popřípadě 
uveďte též právní útvary, které spadají do Vaší působnosti. 

Dále žádáme uvést, kolik prostředků (rozpočet) ročně, počínaje 1. 1. 1999 je 
vynakládáno na provoz právních útvarů či osob ve Vaší kompetenci a objem 
prostředků, který byl Vámi skutečně vynaložen, počínaje 1. 1. 1999 (stačí 
zaokrouhleně na tisíce Kč). 
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Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 27. srpna 2019,  
č.j.: MF-20577/2019/48-14, prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu 
pro poskytnutí informací o deset dní. 

 

K vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

 

V bodě 1) Vaší žádosti se tážete na plnění usnesení Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR č. 653 ze dne 6. června 2019 – k nezaplaceným podnikům 
privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 – 1998, ze strany 
vlády ČR a ze strany Ministerstva financí. Co se týče plnění předmětného usnesení, 
je nutné konstatovat, že toto usnesení není adresované Ministerstvu financí, a proto 
je Ministerstvo financí z logiky věci nijak neplní a ani plnit nemůže. Obsah 
předmětného usnesení – změna trestněprávních předpisů, se týká působnosti 
Ministerstva spravedlnosti.   

Co se týče plnění předmětného usnesení vládou ČR, konstatuje Ministerstvo financí, 
že podle § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, platí, že úkoly 
spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády 
České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením 
ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak 
rozhodne vláda, plní Úřad vlády České republiky. 

Podle § 2 odst. 1 InfZ platí, že povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, 
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Vámi požadovaná 
informace – jak plní vláda ČR konkrétní usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, se nevztahuje k působnosti Ministerstva financí. Pro zjištění požadované 
informace je třeba obrátit se přímo na Úřad vlády ČR. S ohledem na shora uvedené 
Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši žádost v bodě 1) v části, 
která se týká působnosti Úřadu vlády ČR, odkládá. 

 

V bodu 2) Vaší žádosti požadujete poskytnutí přehledu Vámi specifikovaných údajů  
o smlouvách, které byly od 1. ledna 1999 dosud (tzn. ke dni podání žádosti) 
uzavřeny mezi Ministerstvem financí a dle Vašich slov s advokátskými  
a poradenskými kancelářemi či firmami.  

Ministerstvo financí konstatuje, že v § 17 odst. 1 InfZ je stanoveno, že povinné 
subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, 
která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických 
nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Podle téhož ustanovení rovněž platí, že 
povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Pod pojmem „mimořádně rozsáhlé vyhledání informací“ je třeba rozumět případ, kdy 
vzhledem ke konkrétní situaci (poměrům povinného subjektu a žádosti žadatele) 
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bude vyhledání informací pro povinný subjekt představovat zátěž nad míru obvyklou, 
resp. bude se jednat o činnost časově náročnou, která se objektivně vzato vymyká 
běžnému poskytování informací a nejedná se o běžnou součást agendy povinného 
subjektu. 

Ve Vašem případě se vzhledem k níže uvedenému jedná o situaci mimořádně 
rozsáhlého vyhledání informací. Požadovaná úhrada je účtována v souladu se 
Sazebníkem úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Sazebník“), 
který je zveřejněn na internetových stránkách povinného subjektu – konkrétně na 
adrese: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/ 
sazebnik. 

Ve vztahu k bodu 2) Vaší žádosti bylo zjištěno, že získat Vámi požadované údaje by 
bylo možno jejich vyhledáním v Centrální evidenci smluv vedené v informačním 
systému AvisME. Ke dni 28. srpna 2019 bylo v Centrální evidenci smluv zaevidováno 
celkem 10 779 smluv. V Centrální evidenci smluv není možné vyhledat např. pouze 
skupinu smluv o poskytování poradenství či skupinu smluv uzavřených mezi 
Ministerstvem financí a advokátními kancelářemi. To znamená, že v posuzovaném 
případě by bylo nutno každou ze smluv, která je zaevidována (resp. záznam o této 
smlouvě), projít a vyhodnotit, zda se jedná o smlouvu, která odpovídá Vaší 
specifikaci. Pokud ano, bylo by třeba vyhledat a zpracovat jednotlivé údaje 
požadované žadatelem. Na vzorku 50 smluv (záznamů v Centrální evidenci smluv) 
bylo shledáno, že průměrně prohlédnutí a „zpracování“ jedné smlouvy – dat, která 
jsou ve vztahu k jedné smlouvě zaznamenána v Centrální evidenci smluv, zabere 
zaměstnanci Ministerstva financí 5 minut. Jednomu zaměstnanci Ministerstva financí 
by tudíž činnost spočívající ve vyhledání Vámi požadovaných údajů zabrala celkem 
898 hodin mimořádně rozsáhlého vyhledání informací. 

Dle Sazebníku činí sazba za každou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledání 
informací 350 Kč. S ohledem na § 17 odst. 3 InfZ Vám Ministerstvo financí 
oznamuje, že úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu  
§ 17 odst. 1 InfZ v posuzovaném případě s ohledem na uvedené činí celkem  
314 300 Kč. 

Tuto částku je možno uhradit na účet Ministerstva financí. Bankovní spojení pro tyto 
účely je následující: č. ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol: 11191053. 

Vyřízení Vaší žádosti v bodě 2) přesně dle Vašich požadavků je vázáno na uhrazení 
příslušné částky za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Je na Vašem uvážení, 
zda tuto částku uhradíte, či nikoli. V případě, že daná částka nebude uhrazena, 
Ministerstvo financí Vaši žádost v příslušné části odloží. 

Proti výši úhrady můžete podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) InfZ podat do  
30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení stížnost ministryni financí 
prostřednictvím Ministerstva financí.  

Ministerstvo financí pro úplnost upozorňuje, že povinný subjekt má vždy možnost 
považovat žadatelovu žádost za jeden celek. Ve vztahu k institutu mimořádně 
rozsáhlého vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ to znamená, že je-li byť  
i jen část požadovaných informací nutné mimořádně rozsáhle vyhledávat, pak platí, 
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že o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací se jedná ve vztahu k celé žádosti  
a povinný subjekt může podmínit úhradou nákladů vydání všech informací. 

V posuzovaném případě nicméně Ministerstvo financí požaduje úhradu pouze ve 
vztahu bodu 2) žádosti. Zároveň Ministerstvo financí konstatuje, že na svých 
internetových stránkách v návaznosti na vládní strategii boje s korupcí od roku 2013 
dvakrát ročně zveřejňuje seznam svých poradních orgánů, poradců, advokátů  
a advokátních kanceláří spolu se souvisejícími údaji – a to vždy za předcházející 
pololetí. Tyto seznamy lze dohledat prostřednictvím internetové stránky 
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/poradni-organy-a-poradci-
mf. Předmětné seznamy obsahují část údajů, které v bodě 2) žádosti požadujete. 
V souladu se zásadou vstřícnosti a dobré správy Vám tyto seznamy Ministerstvo 
financí zasílá v příloze s tím, že, jak již bylo uvedeno, ve vztahu k vyřízení bodu 2) 
žádosti je požadována výše vypočtená úhrada. 

 

 

V první části bodu 3) Vaší žádosti žádáte poskytnout následující: Kolik právnicky 
vzdělaných osob má tabulkově Váš úřad a kolik je skutečná naplněnost, uveďte též 
názvy pozic, kde vyžadujete právnické vzdělání, popřípadě uveďte též právní útvary, 
které spadají do Vaší působnosti. 

Vzhledem k formulaci celého Vašeho požadavku předpokládáme, že pod pojmem 
„počet právnicky vzdělaných osob, které má tabulkově Ministerstvo financí“ máte na 
mysli počet tabulkových míst v systemizaci Ministerstva financí, u nichž je 
vyžadováno výhradně právnické vzdělání. Je možné říci, že systemizovaná místa,  
u kterých je požadavek na pouze právnické vzdělání, jsou zařazena do útvarů, které 
jsou v systemizaci míst vyhodnoceny jako právní útvary. V přiložené tabulce Vám 
Ministerstvo financí poskytuje Vámi požadovaný přehled právních útvarů, aktuální 
počet systemizovaných míst v nich obsažených a aktuální počet míst obsazených. 
Co se týče názvů pozic, u nichž je vyžadováno právnické vzdělání, Ministerstvo 
financí konstatuje, že názvy pozic jsou odvozeny od služebních označení státních 
zaměstnanců, která vycházejí z platové třídy na konkrétním služebním místě. 
V tomto případě jsou tedy názvy daných pozic ministerský rada či vrchní ministerský 
rada. 

V další části bodu 3) Vaší žádosti žádáte poskytnout následující: (K)olik prostředků 
(rozpočet) ročně, počínaje 1. 1. 1999 je vynakládáno na provoz právních útvarů či 
osob ve Vaší kompetenci a objem prostředků, který byl Vámi skutečně vynaložen, 
počínaje 1. 1. 1999 (stačí zaokrouhleně na tisíce Kč). 

V přiložené tabulce Vám Ministerstvo financí poskytuje Vámi požadovaný přehled. 
Ministerstvo financí však má k dispozici pouze údaje od 1. ledna 2004. Ve vztahu 
k požadovaným údajům za časové období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2003 
bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti, rozhodnutí ze dne  
6. září 2019, č. j. MF-20577/2019/48-21. 
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