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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážení, 

Ministerstvu financí bylo dne 4. prosince 2019 doručeno Vaše podání, adresované 
řediteli odboru 17 – Kontrola, jehož součástí je i žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Vaše podání je formulováno takto: 

(V) návaznosti na naše podání a Vaše dopisy č.j. MF-30601/2018/1705-4 
z 18.12.2019 a č.j. MF-30601/2018/1705-8 z 9.4.2019 bychom se rádi zeptali, zda 
je předmětná kontrola zařazena do plánu kontrolní činnosti odboru 17 – Kontrola 
pro rok 2020, případně, zda v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti v průběhu 
druhého pololetí tohoto roku vznikla disponibilní kapacita pro výkon této kontroly 
ještě v roce 2019. Předpokládáme totiž, že za dva měsíce obdrží Ministerstvo 
zemědělství od Vinařského fondu obdobnou žádost o poskytnutí podpory státu jako 
v předchozích letech a Ministerstvo zemědělství ji bezprostředně poté obdobně jako 
v předchozích letech bez bližšího zkoumání jejího souladu se zákonem  
č. 321/2004 Sb. vyhoví. 

Současně si Vás dovolujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o poskytnutí 
informací, které Ministerstvo financí obdrželo od Ministerstva zemědělství za 
účelem případného vyloučení možnosti provedení následné veřejnosprávní kontroly 
z úrovně Ministerstva financí. 

Co se týče první části Vašeho podání, Ministerstvo financí konstatuje, že subjekt 
Vinařský fond byl zařazen do kontrolního plánu odboru 17 – Kontrola pro rok 2020. 
Kontrolní termín zahájení kontrolní akce zatím určen není; předpokládá se, že 
kontrola bude zahájena v rámci prvního pololetí roku 2020. 

V působnosti odboru 17 – Kontrola je provádění následné veřejnosprávní kontroly. 
Následná veřejnosprávní kontrola je vykonávána dle § 11 odst. 4 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, až po vyúčtování veřejných finančních 
prostředků, v případě obdrženého podnětu tzn. až po provedení závěrečného 
vyhodnocení akce. Pokud v čase zahájení kontroly budou k dispozici informace 
týkající se dotace poskytnuté a vyúčtované v roce 2020, může být tato rovněž 
zahrnuta do předmětu ověření.  
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Co se týče Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., Ministerstvo financí Vám 
v příloze zasílá dokumenty, které obdrželo od Ministerstva zemědělství ve Vámi 
specifikované věci. 

Ve vztahu k chráněným osobním údajům, které jsou obsaženy v jednom 
z poskytnutých dokumentů, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší 
žádosti – č. j. MF-31778/2019/48-6. Jedná se o údaje bankovního poradce, který za 
banku jednal s Vinařským fondem. Pro úplnost Ministerstvo financí podotýká, že 
předmětný dokument byl Ministerstvu financí zaslán v souvislosti se dvěma 
žádostmi Vinařského fondu, proto je i Vám zasílán dvakrát. Zároveň je tento 
dokument součástí dalšího z poskytovaných dokumentů (další žádosti Vinařského 
fondu).  
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