
Žádám o poskytnutí následujících informací: 
1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad - Ministerstvo financí k 1. 1. 2014? 
2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014? 
3. Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci rozpočtových 
položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014? 
4. Kolik vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v rámci 
rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014? 
5. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 
z 16. 12. 2008 k datu 1. 1.2014? 
6. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády  
č. 1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014? 
7. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace  
a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014? 
8. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu 
úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257041111  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 6.10. 2014 
                   Č. j.: MF-64951/2014/21/1201IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Ministerstvo financí obdrželo dne 22. 9. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
kterou jste požádal o poskytnutí následujících informací: 

„1. Kolik vozidel vlastnil váš úřad - Ministerstvo financí k 1. 1. 2014? 

2. Kolik vozidel najímal váš úřad k 1. 1. 2014? 

3. Kolik vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a organizace v rámci 
rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014? 

4. Kolik vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu úřadu, a organizace v 
rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014? 

5. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel vlastnil váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 
1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1.2014? 

6. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel najímal váš úřad podle bodu II. Usnesení vlády č. 
1592 z 16. 12. 2008 k datu 1. 1. 2014? 

7. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel vlastnily vašemu úřadu podřízené organizace a 
organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1. 2014? 

8. Kolik „ekologicky přátelských" vozidel najímaly organizace, které jsou podřízené vašemu 
úřadu, a organizace v rámci rozpočtových položek vašeho úřadu k 1. 1.2014?“. 

 
K tomu Vám sdělujeme následující: 
 
ad 1) Ke dni 1. 1. 2014 vlastnilo Ministerstvo financí celkem 35 vozidel. 

ad 2) Ke dni 1. 1. 2014 mělo Ministerstvo financí dlouhodobě pronajato 27 vozidel. 

ad 5) Ke dni 1. 1. 2014 vlastnilo Ministerstvo financí 3 „ekologicky přátelská“ vozidla podle 
bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008. 

 



ad 6) Ke dni 1. 1. 2014 dlouhodobě pronajímalo Ministerstvo financí 27 „ekologicky 
přátelských“ vozidel podle bodu II. Usnesení vlády č. 1592 z 16. 12. 2008.   

ad 3), 4), 7), 8) Podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto 
zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, 
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.  Podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
se Vámi požadované informace pod uvedenými body 3), 4), 7) a 8) nevztahují k působnosti 
Ministerstva financí, ale k působnosti Celní správy ČR, Finanční správy ČR, Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Státní tiskárny cenin, které mají vlastní rozpočty a 
vlastní strategii nákupu vozidel, a z tohoto důvodu se Vaše žádost o poskytnutí informací 
v těchto bodech o d k l á d á. 

 

 


