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Ministerstvo financí ČR 

Oddělení 1002 – Vnější vztahy a komunikace, 

Oddělení 5602 – Interní audit 

Letenská 15 

118 10 Praha 

 

V Praze dne 7.8.2015 

           

Č.j.: MF-35200/2015/10-3/1475 IK 

 

 

Žadatel:    Asociace podnikatelů a manažerů, z.s. 

    IČ: 02445701 

    se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa 

    kontaktní adresa kanceláře: Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha 4 

zastoupena Radomilem Bábkem, předsedou 

 

 

 

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací – odmítnutí odložení žádosti 

 

 

 

 

 

 

Žadatel na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručil dne 27.7.2015 

Ministerstvu financí žádost o poskytnutí informací týkajících se propagace elektronické evidence 

tržeb.  

 

Dne 4.8.2015 bylo žadateli doručeno sdělení ministerstva financí o odložení výše zmíněné žádosti 

s odůvodněním, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Žadatel byl zárověň 

odkázán na Generální finanční ředitelství. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že Generální finanční ředitelství je přímo podřízenou organizační 

složkou Ministerstva financí ČR, odmítá žadatel odložení žádosti.  

V prvé řadě odkazujeme na princip součinnosti a dobré správy, explicitně vyjádřený v § 8 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu, podle něhož správní orgány dbají vzájemného souladu všech 

postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby, a 

vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy. Postup ministerstva financí v této věci byl v přímém 

rozporu s touto zásadou fungování veřejné správy a považujeme ho za obstrukční jednání.  

 

Dále také poukazujeme na fakt, že Ministerstvo financí je předkladatelem zákona o evidenci tržeb, 

k němuž se naše Žádost vztahuje. Konkrétně informace o propagačních materiálech navíc sdělil 

veřejnosti sám ministr financí Andrej Babiš. Není tedy pochyb, že ministerstvo financí má 

k dispozici informace, o jejichž poskytnutí žádáme. 
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Z výše uvedených důvodů odmítáme odložení naší žádosti a trváme na poskytnutí požadovaných 

informací ministerstvem financí ČR. Jako alternativu připouštíme postoupení naší žádosti 

ministerstvem financí Generálnímu finančnímu ředitelství a následné poskytnutí informací touto 

organizační složkou. 

 

 

Za Asociaci podnikatelů a manažerů, z.s. 

Radomil Bábek, předseda 


