
Vážený pan
Ing. Jan Fischer, CSc., ministr
Ministerstvo financí
Letenská 525/15
11800 Praha

Odpověď na Váš dopis
č. j. 10/38 750/2011-RK

ze dne
21. 4. 2011

Naše značka
RP 28/2013

Praha
11. 10. 2013

Otevřený dopis – výzva ke smírnému řešení sporu o informace

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás tímto zdvořile oslovit otevřeným dopisem ve věci žádosti o informace o hos-
podaření zrušené České konsolidační agentury, jejíž působnost přešla na Ministerstvo financí.
Váš předchůdce ve funkci ministra financí, Ing. Miroslav Kalousek (TOP09), odepřel poskytnutí
informaci o seznamu dlužníků, jejichž dluhy byly státem za výhodných podmínek odkoupeny za
peníze daňových poplatníků.

Žádost byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dů-
vodem odepření informace bylo údajné obchodní tajemství České konsolidační agentury, resp.
Ministerstva financí. Považujeme za absurdní, aby byl veřejný úřad nositelem obchodního ta-
jemství a aby z toho důvodu Ministerstvo financí utajovalo dluhy soukromých osob, které uhra-
dilo z veřejných prostředků.

Rozhodnutí Ministerstva financí o odepření informace ani rozhodnutí ministra financí Ing. Mi-
roslava Kalouska nemá oporu v platném zákoně o svobodném přístupu k informacím, jak po-
drobněji zdůvodňuje rozklad adresovaný Ministerstvu financí a správní žaloba podaná na Mi-
nisterstvo financí v této věci u Městského soudu v Praze (viz přílohy). Lze se jen domnívat, zda
za vydáním rozhodnutí Ministerstva financí tehdy stály tlaky skupin, v jejichž zájmu bylo utajení
skutečnosti, že byly jejich dluhy uhrazeny z veřejných prostředků.

Dosavadní neposkytování informací je nejen v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k in-
formacím, ale také zcela zbytečně vytěžuje kapacitu žadatele a soudů. Městský soud v Praze
projednává žalobu v této věci již více než dva roky. Přitom náklady na právní zastoupení v soud-
ním sporu i na jeho vedení ponese patrně stát. Naléhavě Vás žádám, abyste využil všech zá-
konných možností ke zvrácení uvedeného rozhodnutí, aby mohly být informace občanům zpří-
stupněny. Česká pirátská strana i já osobě apelujeme zejména na Vaši volební kampaň, jakož
i na průhlednost hospodaření veřejné správy, jíž jste ve volební kampani přikládal mimořádný
význam.

Podle § 62 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, může správní orgán po podání
správní žaloby vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navr-
hovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Protože
uvedené ustanovení zákona je plně použitelné i na tento případ, vyzývám Vás tímto, abyste
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na místo rozhodnutí svého předchůdce Ing. Miroslava Kalouska v této věci nově rozhodl podle
§ 101 písm. b), e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, sdělil tento svůj záměr soudu a poža-
dované informace mi poskytl.

Žádám o sdělení Vašeho stanoviska do 7 dnů od obdržení tohoto dopisu, a to prostřednic-
tvím datové schránky. Ačkoliv jsem přesvědčen, že přiložené podklady dostatečně výmluvně
prokazují pravdivost výše uvedených tvrzení, nabízím Vám za účelem vyjasnění skutečností
v uvedené věci osobní schůzku.

S pozdravem

Mgr. Bc. Jakub Michálek
1. místopředseda Pirátů

Přílohy

1. Rozhodnutí ministerstva financí o odepření informací ze dne 17. 3. 2011

2. Rozklad proti rozhodnutí ze dne 26. 3. 2011

3. Rozhodnutí ministerstva financí o rozkladu ze dne 22. 4. 2011

4. Žaloba na ministerstvo financí
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