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Žádost o informace 
 
 
Vážení, 
 
Ministerstvo spravedlnosti dne 26. 2. 2023 obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „InfZ“), kterou se dotazujete, zda „jsou Benešovy dekrety stále písemnou součástí 
českého právního řádu a jak má občan rozumět často používanému výrazu „jsou vyhaslé“. 
 
K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  
 
Podle § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující  
se k jejich působnosti, přičemž Ministerstvo spravedlnosti plní úkoly v oblastech  
dle § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Dle citovaného zákona je Ministerstvo spravedlnosti ústředním orgánem státní správy  
pro soudy a státní zastupitelství, pro probaci a mediaci, pro střet zájmů, pro vězeňství, 
vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou 
Česká republika, zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností na porušení Úmluvy  
o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu  
o občanských a politických právech a koordinuje provádění rozhodnutí příslušných 
mezinárodních orgánů a poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a uspokojuje 
majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních prostředků z majetkových 
trestních sankcí. 
 
Váš dotaz se však týká problematiky Sbírky zákonů, přičemž z výše uvedeného zákona 
vyplývá, že Ministerstvo spravedlnosti nemá ve své kompetenci správu Sbírky zákonů,  
a proto není věcně příslušné k vyjadřování se k této problematice. Proto je třeba obrátit  
se s Vaší žádostí na příslušný orgán státní správy, do jehož věcné působnosti daná 
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problematika spadá a který je jejím gestorem, tedy na Ministerstvo vnitra, jež je rovněž 
samostatným povinným subjektem ve smyslu InfZ. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Jacek Morávek 
vedoucí oddělení styku s veřejností  

Ministerstva spravedlnosti ČR 
 
 
 


		jmoravek@msp.justice.cz
	2023-02-07T09:31:35+0100
	Ministerstvo spravedlnosti ČR
	Mgr. Jacek Morávek
	Elektronický podpis




