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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 15. února 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Vaše žádost je formulována takto:  

(P)ro účely zpracování mé bakalářské práce, která se týká  zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o následující informace: 

Otázky se týkají roku 2020 
1. počet podaných žádostí o informace 
2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- způsob vyřízení 
4. počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

- způsob vyřízení 
5. počet podaných žalob ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
- způsob vyřízení 

6. počet poskytnutých náhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí výhradní licence 

7. počet stížností podaných podle § 16a 
- důvody podání 
- způsob vyřízení 

8. počet informací vydaných za úhradu nákladů  
- vybráno celkem Kč  

9. počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí informace v letech 2015 
– 2020. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
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Podle § 18 odst. 1 odst. 1 InfZ platí, že každý povinný subjekt musí vždy do 1. března 
zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle tohoto zákona, která obsahuje zákonem vyjmenované 
údaje. Je zřejmé, že Vaše žádost z větší části vychází z formulací tohoto ustanovení. 
Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 
2020 je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí, konkrétně na 
adrese: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-
dle-zakona-106-1999/vyrocni-zpravy/2020/vyrocni-zprava-o-cinnosti-ministerstva-f-
41035.  

Ve vztahu k bodu 3. a 7. Vaší žádosti je třeba pro úplnost upozornit, že v případě řízení 
o opravných prostředcích podle InfZ je Ministerstvo financí správním orgánem 
nadřízeným Generálnímu finančnímu ředitelství, Generálnímu ředitelství cel 
a Finančnímu analytickému úřadu. Pokud máte zájem o údaje podle bodu 3. a 7., které 
se týkají též těchto subjektů (tzv. rezortních organizací Ministerstva financí), 
Ministerstvo financí Vám doporučuje obrátit se přímo na tyto subjekty. 

Níže Vám poskytujeme požadované údaje za rok 2020, které se vztahují k Ministerstvu 
financí jako povinnému subjektu: 

V roce 2020 bylo podáno celkem 301 žádostí podle InfZ. V této souvislosti je třeba 
poznamenat, že z § 13 odst. 3 InfZ plyne, že se evidují pouze žádosti písemné. 
Zároveň bylo v roce 2020 vydáno celkem 49 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 
o informace a 37 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace.  

Proti rozhodnutím o odmítnutí (či částečném odmítnutí) žádosti podle InfZ, které vydá 
Ministerstvo financí jako povinný subjekt, je možné podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení 
s § 83 odst. 1 a § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, podat rozklad; odvolání se nepodávají. V roce 2020 bylo podáno celkem 
14 rozkladů. V 8 případech bylo podaným rozkladům vyhověno – rozhodnutím 
ministryně financí bylo rozhodnutí povinného subjektu (či jeho část) zrušeno a věc byla 
Ministerstvu financí vrácena k novému projednání. Ve zbývajících případech byly 
rozklady zamítnuty. 

V roce 2020 byla podána 1 žaloba ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. O žalobě nebylo dosud 
rozhodnuto.  

V roce 2020 nedošlo k poskytnutí žádné výhradní licence ve smyslu InfZ. 

Co se týče bodu 7. Vaší žádosti, je možné uvést totéž, co je obsaženo ve výroční 
zprávě (bod D.):  

V roce 2020 bylo podáno celkem 9 stížností na postup Ministerstva financí při 
vyřizování žádosti o informace. 

Ve 2 případech bylo stížnosti vyhověno: 

- V prvním případě byla podána stížnost podle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ; bylo 
namítáno, že  požadované informace nebyly poskytnuty, aniž by bylo vydáno 
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rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tato stížnost byla vyřízena v rámci tzv. 
autoremedury tak, že požadované informace byly poskytnuty. 

- Ve druhém případě byla podána stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) InfZ; 
stížnost směřovala proti odložení části žádosti. Této stížnosti bylo nadřízeným 
orgánem vyhověno – Ministerstvu financí bylo přikázáno žádost v příslušné 
části vyřídit. Následně byla zbývající část požadovaných informací žadateli 
poskytnuta. 

Ve zbývajících 7 případech nebylo stížnosti vyhověno, neboť nebyla oprávněná: 

- v 5 případech bylo namítáno, že požadovaná informace nebyla poskytnuta, aniž 
by bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (příp. její části), 

- ve 2 případech byla stížnost podána proti výši úhrady oznámené podle § 17 
odst. 3 InfZ. 

Pro úplnost je možné dodat, že v roce 2020 byly dále podány další 3 stížnosti, které 
však byly podány předčasně. Nejednalo se proto o stížnosti podle §16a InfZ. 

V bodě 8. Vaší žádosti se tážete na počet informací vydaných za úhradu nákladů; dále 
se ptáte, kolik bylo vybráno celkem Kč. V roce 2020 poskytlo Ministerstvo financí 
informace po zaplacení úhrady ve smyslu § 17 odst. 1 InfZ v 5 případech. Žadatelé 
v roce 2020 zaplatili Ministerstvu financí celkově 22 920 Kč za náklady spojené 
s vyřízením jejich žádosti podle InfZ. 

Váš poslední požadavek zní: počet případů, kdy byla překročena lhůta pro poskytnutí 
informace v letech 2015 – 2020. Celkový počet případů, kdy došlo k překročení lhůty 
pro vyřízení žádosti podle InfZ – § 14 odst. 5 písm. d) ve spojení s § 14 odst. 7 InfZ, 
za časové období let 2015 – 2020 je 40 případů (jedná se o marginální počet, neboť 
Ministerstvo financí za dané časové období vyřizovalo více než 2 000 žádostí). 
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