
Žadatel se tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.c o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, obrací na Ministerstvo financí České republiky (dále jen „povinný subjekt")a 
žádá o poskytnutí informací týkajících se finančních plnění, která byla v letech 2005 až 
2013poskytnuta obecně prospěšné společnosti Transparency International - Česká republika, 
o.p.s.,IČO: 272 15 814, se sídlem Praha 8, Chlumčanského 5/497, PSČ: 180 00 (dále jen 
„TIC).Žadatel konkrétně žádá o poskytnutí následujících informací: 

1) přehled všech finančních plnění, která byla povinným subjektem poskytnuta TIC v letech 2005 až 
2013 s uvedením data úhrady a titulu úhrady;  

2) kopie titulů, na jejichž základě byla TIC poskytnuta finanční plnění uvedená pod bodem 1 
(objednávky, faktury, smlouvy, rozhodnutí o poskytnutí dotace, atp.); 

3) kopie podkladů, na jejichž základě povinný subjekt rozhodl o poskytnutí finančního plnění TIC 
(návrh a rozpočet projektu, záměr aktivit, apod.); 

4) kopie výsledků činnosti TIC, které byly povinnému subjektu odevzdány v souvislosti s finančním 
plněním, které bylo TIC povinným subjektem poskytnuto (analýzy, školící dokumentace, průběžné 
zprávy či jiné výstupy z činnosti TIC pro povinný subjekt). 
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V Praze dne 10.   dubna 2013 
 

  
 Č. j.: MF-48494/2013/10 

 
  

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 27. března 2013 doručena  Vaše žádost,  
kterou podáváte  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informacích ohledně finančních plnění, 
která byla v letech 2005 – 2013 poskytnuta obecně prospěšné společnosti Transparency 
International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TIC“), se sídlem Chlumčanského 5/497, 180 
00 Praha 8. Žádáte konkrétně o tyto informace: 

 
1) přehled všech finančních plnění, která byla povinným subjektem poskytnuta TIC  

v letech 2005 až 2013 s uvedením data úhrady a titulu úhrady; 
 

2) kopie titulů, na jejichž základě byla TIC poskytnuta finanční plnění uvedená 
 pod bodem 1 (objednávky, faktury, smlouvy, rozhodnutí o poskytnutí dotace, atp.); 
 

3) kopie podkladů, na jejichž základě povinný subjekt rozhodl o poskytnutí finančního 
plnění TIC (návrh a rozpočet projektu, záměr aktivit, apod.); 
 

4) kopie výsledků činnosti TIC, které byly povinnému subjektu odevzdány v 
souvislosti s finančním plněním, které bylo TIC povinným subjektem poskytnuto (analýzy, 
školící dokumentace, průběžné zprávy či jiné výstupy z činnosti TIC pro povinný subjekt).  

 
 Dovolte, abych Vám sdělil, že Ministerstvo financí neeviduje v partnerech výše 
uvedenou obecně prospěšnou společnosti TIC, a proto ani žádné finanční plnění neexistuje. 
Ministerstvem financí nebyly TIC  ze státního rozpočtu poskytnuty žádné dotace. 
Z informačního systému CEDR vyplývá, že dotace TIC poskytlo v daných letech Ministerstvo 
vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí (viz příloha). 
 

S ohledem na výše uvedené Vám doporučuji obrátit se na věcně příslušné resorty,  
tj. na Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 a na Ministerstvo 
zahraničních věcí, se sídlem Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany. 
 
 
 


