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Poskytnutí informací a odložení části žádosti podle zákona o svobodném přístupu  
k informacím 
 
 
Vážený pane, 

Ministerstvu financí byla dne 3. března 2020 doručena Vaše žádost 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: 

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto 
žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a 
Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících 
evropských předpisů: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 
2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými 
akciemi 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 
2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu 
dlouhodobého zapojení akcionářů“. 

 

K poskytnutí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 
11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech 
s kótovanými akciemi Vám Ministerstvo financí sděluje následující.  
 
Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 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. Působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Předmětná směrnice spadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti, nikoliv 
Ministerstva financí. 
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S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí první část Vaší žádosti podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
 
V příloze dopisu Vám Ministerstvo financí zasílá transpoziční tabulku Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se 
mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. 
 
Závěrem si Vám Ministerstvo financí dovoluje sdělit, že transpoziční tabulky jsou 
uloženy v databázi ISAP. Vzhledem k tomu, že správcem této databáze je Úřad 
vlády České republiky, doporučujeme Vám, abyste se s požadavky na poskytnutí 
transpozičních tabulek obracel přímo na tuto instituci, jak Vám již bylo sděleno 
dopisem Ministerstva financí ze dne 18. července 2018, č. j. MF-17645/2018/10-4. 
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