„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“

Vážený pan
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

V Praze dne 15. října 2018

Vážený pane ministře,
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) je nevládní nezisková
organizace zabývající se korupcí a transparentností veřejné správy, mj. v oblasti dotační
politiky. TI se v této souvislosti dlouhodobě věnuje též tématům praní špinavých peněz,
daňových úniků a odkrývání skutečných majitelů právnických osob.
Na konci září 2018 informoval zpravodajský server Aktuálně.cz o tom, že jste zadal
zpracování analýzy tzv. nového finančního nařízení EU [Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018], především pak těch ustanovení,
která se týkají střetu zájmů.1
Dne 3. října 2018 požádala TI o zmíněnou analýzu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
Ministerstvo zemědělství, jelikož se jevilo z uvedeného článku jako zřejmé, že analýza byla
hrazena z veřejných prostředků. Ministerstvo zemědělství ovšem dne 11. října 2018 rozhodlo
o odmítnutí žádosti TI s odůvodněním, že daným dokumentem nedisponuje a ani jím
disponovat nemusí.
Ze shora uvedených důvodů by Vás TI chtěla požádat o objasnění, kdo byl oficiálním
zadavatelem předmětné analýzy a z jakých prostředků byla hrazena. V případě, že by se
jednalo o analýzu hrazenou z veřejných prostředků, připomíná TI zákonnou povinnost
dokument poskytnout postupem dle InfZ.
Pokud by se jednalo o analýzu hrazenou z prostředků soukromých subjektů (Vašich či
obchodních společností s Vámi spjatých), je zřejmé, že ji sice Ministerstvo zemědělství
poskytnout nemůže, ale vzhledem k faktu, že se vede rozsáhlá veřejná debata o otázkách
střetu zájmů ve vztahu k poskytování prostředků z veřejných zdrojů, považuje TI za vhodné,
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analýzu či její zásadní části poskytnout odborníkům i laické veřejnosti právě pro účely vedení
co nejvěcnější diskuze.
S pozdravem

…………………………………………………
Transparency International – Česká republika, o.p.s.
David Ondráčka
ředitel
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