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•
Ing. Veronika KRAMAŘÍKOV Á, MBA

ředitelka Kabinetu ministra financí

V Praze dne/I října 2013

PID: MFCR3XMCPL
Č.j.: MF-103 680/2013/10/1501 IK

Počet listů: 2

Vážený pane,

na Ministerstvo financí byla dne 12. října 2013 doručena Vaše datová zpráva nazvaná

"Otevřený dopis - výzva ke smírnému řešení sporu o informace" ve věci neposkytnutí

informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném

znění, týkajících se poskytnutí seznamu všech pohledávek spravovaných bývalou Českou

konsolidační agenturou v rámci její činnosti obsahující jména osob dlužníků, jejich

jednoznačné identifikační číslo, ulici a město, PSČ, peněžité vyčíslení pohledávky a údaje, zda

byla pohledávka splacena nebo převedena jinému subjektu, případně jméno osoby, které byla

převedena, a částku, za jakou byla převedena, a to k listopadu 2002 a k datu podání žádosti,

tj. ke dni 9. března 2011, č.j. MF-32 085/2011/10/777 IK. K tomu Vám sděluji následující:

V současné době probíhá soudní řízení ve věci žaloby, kterou jste podal proti

rozhodnutí ministra financí ze dne 21. dubna 2011, čj. 10/38 750/2011-RK. Tímto

rozhodnutím byl zamítnut Váš rozklad, který jste podal proti rozhodnutí ministerstva financí,

jímž byla odmítnuta Vaše žádost o poskytnutí informace.

Podle našich informací vrátil Nejvyšší správní soud věc k Městskému soudu v Praze,

který bude ve věci dále jednat.
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Ministerstvo financí i nadále trvá na tom, že jeho postup je v souladu se zákonem,

a proto chce vyčkat rozhodnutí soudu s tím, že za daných okolností nevidí důvod pro jiné

řešení věci.

Spozdravem

Česká pirátská strana

Mgr. Bc. Jakub Michálek

Dalimilova 457/6

J 30 00 Praha 3
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