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Poskytnutí informací a sdělení o odložení části žádosti podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Vážení, 
 
Ministerstvu financí byla dne 2. prosince 2021 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: 
 
„Žádáme tímto o poskytnutí seznamu projektů a jejich příjemců financovaných 
z programů řízených či administrovaných Ministerstvem financí či jím zřizovanými 
a přímo i nepřímo řízenými organizacemi, v jejichž kontrolách a auditech bylo 
identifikováno zjištění, a to v letech 2020 a 2021. Data prosíme ve strukturované formě 
(ve strojově čitelném formátu viz § 3 (7), tedy MS Excel, CSV, či jiný vhodný SW) 
a obsahující nejméně následující údaje (ve formě dle § 4a (1)): 
Seznam požadovaných položek: 
1. název projektu 
2. číslo projektu 
3. výzva, ze které byl projekt podpořen 
4. příjemce (název, IČO, kontaktní e-mail). 
Pokud nebude možné některá data ze zákonného důvodu poskytnout např. z důvodu 
GDPR (s odkazem § 3 (6) pak prosíme o doprovodnou informaci – sdělení důvodu 
odepření u každé konkrétní položky viz seznam požadovaných položek výše), prosíme 
o zaslání alespoň té části dat dle požadavku, která je možné poskytnout a nikoli 
o zamítnutí žádosti jako celku.“ 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že neeviduje žádné projekty dle Vaší 
specifikace, u kterých by bylo v letech 2020 - 2021 v rámci kontrol anebo auditů  
identifikováno zjištění. Zároveň však upozorňujeme, že kontrolní činnost čerpání 
dotací prováděná u daňových subjektů je v kompetenci místně příslušných finančních 
úřadů (Ministerstvo financí proto informací o zjištění nemusí disponovat). 
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Dále Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí poskytuje veřejnou finanční podporu 
i jinou formou, která však neodpovídá specifikaci Vašeho požadavku (nejedná se 
o programy, projekty či nejsou vypisovány výzvy).  
 
K části žádosti, která se týká požadovaných informací o programech zřízených či 
administrovaných Ministerstvem financí či jím zřizovanými a přímo i nepřímo 
řízenými organizacemi Vám sdělujeme následující. S touto částí žádosti je třeba se 
obrátit přímo na tyto organizace, které jsou samostatnými povinnými subjekty podle 
zákona č. 106/1999 Sb. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. totiž 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. Tato část Vaší žádosti přitom do působnosti Ministerstva 
financí nespadá.  

S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost v této části podle § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 
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