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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane inženýre, 

Ministerstvu financí byla dne 13. srpna 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

Na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím žádám 
o poskytnutí těchto informací: 

1. Žádám o poskytnutí vyjádření Ministerstva financí k řízení EU Pilot 7565/15/JUST. 

2. Kdy a s jakým závěrem bylo řízení EU Pilot 7565/15/JUST ukončeno? Poskytněte 
dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení zahájeno a dokument 
Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení ukončeno. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Co se týče bodu 1 Vaší žádosti, Ministerstvo financí Vám v příloze zasílá 
požadovaná vyjádření Ministerstva financí k řízení EU Pilot 7565/15/JUST a zároveň 
souhlasy s odesláním těchto vyjádření, jakožto odpovědí na žádosti Evropské 
komise. V této souvislosti Vás Ministerstvo financí upozorňuje, že v daném řízení 
Evropská komise požádala o doplňující informace, existují tedy dvě vyjádření 
Ministerstva financí, která se vztahují k řízení EU Pilot 7565/15/JUST. 

Co se týče bodu 2 Vaší žádosti, s ohledem na skutečnost, že původcem 
požadovaných informací je Evropská komise, je relevantní nařízení Evropského 
parlamentu a rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti 
k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (dále jen „nařízení“). 

Nařízení ve svém čl. 1 písm. a) zavádí pro Evropský parlament, Radu a Komisi 
legislativní zkratku „orgány“. Pro účely nařízení se dle čl. 3 písm. a) „dokumentem“ 
rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické 
formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka) o záležitosti, která se 
týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají do působnosti orgánu.  

Situaci, kdy členský stát obdrží žádost o dokument, který pochází od orgánu, upravuje 
čl. 5 nařízení. Podle tohoto článku platí: 
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Pokud členský stát obdrží žádost o dokument v jeho držení, který pochází od orgánu, 
konzultuje daný orgán, aby přijal rozhodnutí, které neohrozí dosažení cílů tohoto 
nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zveřejněn. 

Členský stát může místo toho orgánu žádost postoupit. 

Ministerstvo financí v souladu s čl. 5 nařízení postoupilo Vaši žádost v části bodu 2 
Evropské komisi k přímému vyřízení. 

Nad rámec výše uvedeného Vám Ministerstvo financí k bodu 2 žádosti sděluje, že pokud 
Evropská komise odpověď členského státu akceptuje a řízení ukončí, zpravidla sděluje 
tuto skutečnost členskému státu pouze prostřednictvím uzavření řízení v systému 
THEMIS. K  uzavření řízení z důvodu akceptace odpovědi došlo ve věci řízení EU Pilot 
7565/15/JUST dne 20. srpna 2019. V databázi THEMIS je řízení uzavřeno 
s konstatováním: On the basis of the information available at this stage, the Commission 
services accept the response submitted by the Member State. This however does not 
prevent the Commission services from reconsidering their position in case new 
developments arise/new elements are brought to their attention. 
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