
Prosím o informace o hospodaření ministerstva financí a to konkrétně pouze o hospodaření 
ústředního orgánu ministerstva financí v letech 2008-2013. 
 K bodu níže 1-5 zasílám v příloze tabulku pro srozumitelnost, co potřebuji, dle vzoru od MZP. 
Ve výkazu rozbor zaměstnanosti, který lze získat na webu, není bohužel rozdělena částka  
na platy a OPPP.   
K ostatním 6 bodům by mě stačilo zaslat bilanci příjmů a výdajů státního rozpočtu s níže 
uvedenými položkami, ale jen pro ústřední orgán MF (příloha vzor od MZP pro rok 2013). 
Jednotlivá vysvětlení k položkám zatím nepožaduji, zeptala bych se později konkrétně. 
Potřebovala bych ještě ujištění, že informace ve vašich závěrečných účtech zveřejněných  
na webu (v tabulkách k běžným a kapitálovým výdajům) se v odstavcích s názvem MF vztahují 
jen k ústřednímu orgánu. Děkuji. 
 
• Schválený počet zaměstnanců dle rozpočtu pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle skutečnosti pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Prostředky na platy a OPPP - zvlášť ukazatel prostředky na platy a zvlášť ukazatel ostatní 
platby za provedenou práci dle schváleného rozpočtu pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Prostředky na platy a OPPP - zvlášť ukazatel prostředky na platy a zvlášť ukazatel ostatní 
platby za provedenou práci dle skutečnosti pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Průměrný měsíční plat zaměstnance pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Kapitálové výdaje – hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 6111 programové vybavení, 
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (u této položky stručně, co především 
konkrétně obsahuje), 6121 budovy, haly, stavby (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně  
se především jednalo), 6122 stroje, přístroje a zařízené (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně 
se především jednalo), 6123 dopravní prostředky (pokud toto bylo pořízeno, k jakému 
konkrétnímu účelu), 6125 výpočetní technika 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5131 potraviny (pokud toto 
bylo pořízeno, k jakému konkrétnímu účelu), 5132 ochranné pracovní pomůcky, 5133 Léky  
a zdravotnický materiál, 5134 prádlo, oděv, obuv (jaké profese ze zaměstnanců ÚO MF toto 
používají), 5136 knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek (pokud 
toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 
(pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5151 a 5157 voda (studená, 
teplá), 5152 teplo, 5153 plyn, 5154 elektrická energie, 5155 pevná paliva, 5156 pohonné hmoty  
a maziva, 5159 nákup ostatních paliv a energií (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně  
se především jednalo) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5161 služby pošty, 5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací, 5163 služby peněžních ústavů, 5164, 5165 nájemné  
a nájemné za půdu (uvést alespoň podílem, kolik činilo nájemné v oblasti ICT – datová centra, 
komunikační infrastruktura, a kolik ostatní nájemné smlouvy, a co je především jejich 
předmětem), 5166 konzultační, poradenské a právní služby (co tyto služby především konkrétně 
zahrnovali, s jakými projekty souviseli především), 5167 služby školení a vzdělávání, 5168 
služby zpracovávání dat, 5169 nákup ostatních služeb (co do tohoto seskupení především patří, 



jak významnou částí např. provoz výpočetní techniky a inf. systémů, překlady, tlumočení, úklid, 
ostraha, doprava, odvoz odpadu atd.) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5171 opravy a udržování, 5172 
programové vybavení (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 5173 
cestovné (tuzemské i zahraničí), 5175 pohoštění (pokud toto bylo pořízeno, k jakým konkrétním 
účelům především), 5176 účastnické poplatky na konference, 5179 ostatní nákupy jinde 
nezařazené (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5194 věcné dary (pokud toto 
bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo, a k jakým účelům byly dary poskytnuty) 
 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257041111  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 6.11. 2014 
                   Č. j.: MF-70167/2014/21/1320IK 
 
 
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 21. října 2014 Vaši žádost podle zákona  č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Žádáte 
o poskytnutí následujících informací: 
 
"Prosím o informace o hospodaření ministerstva financí a to konkrétně pouze o hospodaření 
ústředního orgánu ministerstva financí v letech 2008-2013. 
 
K bodu níže 1-5 zasílám v příloze tabulku pro srozumitelnost, co potřebuji, dle vzoru  
od MZP. Ve výkazu rozbor zaměstnanosti, který lze získat na webu, není bohužel rozdělena 
částka na platy a OPPP.  
K ostatním 6 bodům by mě stačilo zaslat bilanci příjmů a výdajů státního rozpočtu s níže 
uvedenými položkami, ale jen pro ústřední orgán MF (příloha vzor od MZP pro rok 2013). 
Jednotlivá vysvětlení k položkám zatím nepožaduji, zeptala bych se později konkrétně. 
Potřebovala bych ještě ujištění, že informace ve vašich závěrečných účtech zveřejněných na 
webu (v tabulkách k běžným a kapitálovým výdajům) se v odstavcích s názvem MF vztahují 
jen k ústřednímu orgánu. 
 
• Schválený počet zaměstnanců dle rozpočtu pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle skutečnosti pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Prostředky na platy a OPPP - zvlášť ukazatel prostředky na platy a zvlášť ukazatel ostatní 
platby za provedenou práci dle schváleného rozpočtu pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Prostředky na platy a OPPP - zvlášť ukazatel prostředky na platy a zvlášť ukazatel ostatní 
platby za provedenou práci dle skutečnosti pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Průměrný měsíční plat zaměstnance pro rok 2008-2013 pro ÚO MF 
• Kapitálové výdaje – hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 
2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 6111 programové vybavení, 
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (u této položky stručně, co především 
konkrétně obsahuje), 6121 budovy, haly, stavby (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně   
se především jednalo), 6122 stroje, přístroje a zařízené (pokud toto bylo pořízeno, o co 
konkrétně se především jednalo), 6123 dopravní prostředky (pokud toto bylo pořízeno,  
k jakému konkrétnímu účelu), 6125 výpočetní technika 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost  
pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5131 potraviny 
(pokud toto bylo pořízeno, k jakému konkrétnímu účelu), 5132 ochranné pracovní pomůcky, 
5133 Léky a zdravotnický materiál, 5134 prádlo, oděv, obuv (jaké profese ze zaměstnanců  
ÚO MF toto používají), 5136 knihy, učební pomůcky a tisk, 5137 drobný hmotný dlouhodobý 



majetek (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo), 5139 nákup 
materiálu jinde nezařazený (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především jednalo) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost  
pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5151 a 5157 voda 
(studená, teplá), 5152 teplo, 5153 plyn, 5154 elektrická energie, 5155 pevná paliva, 5156 
pohonné hmoty a maziva, 5159 nákup ostatních paliv a energií (pokud toto bylo pořízeno,  
o co konkrétně se především jednalo) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-
2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5161 služby pošty, 5162 služby 
telekomunikací a radiokomunikací, 5163 služby peněžních ústavů, 5164, 5165 nájemné  
a nájemné za půdu (uvést alespoň podílem, kolik činilo nájemné v oblasti ICT – datová 
centra, komunikační infrastruktura, a kolik ostatní nájemné smlouvy, a co je především jejich 
předmětem), 5166 konzultační, poradenské a právní služby (co tyto služby především 
konkrétně zahrnovali, s jakými projekty souviseli především), 5167 služby školení  
a vzdělávání, 5168 služby zpracovávání dat, 5169 nákup ostatních služeb (co do tohoto 
seskupení především patří, jak významnou částí např. provoz výpočetní techniky a inf. 
systémů, překlady, tlumočení, úklid, ostraha, doprava, odvoz odpadu atd.) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost  
pro rok 2008-2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5171 opravy  
a udržování, 5172 programové vybavení (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně  
se především jednalo), 5173 cestovné (tuzemské i zahraničí), 5175 pohoštění (pokud toto bylo 
pořízeno, k jakým konkrétním účelům především), 5176 účastnické poplatky na konference, 
5179 ostatní nákupy jinde nezařazené (pokud toto bylo pořízeno, o co konkrétně se především 
jednalo) 
• Běžné výdaje - hodnoty schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost pro rok 2008-
2013 pro ÚO MF položky výkazu o plnění příjmů a výdajů: 5194 věcné dary (pokud toto bylo 
pořízeno, o co konkrétně se především jednalo, a k jakým účelům byly dary poskytnuty)" 
 
Rozbor zaměstnanosti (k bodu 1-5) a bilanci příjmů a výdajů (k bodu 6-11 Vaší žádosti) Vám 
zasílám v příloze tohoto dopisu. Údaje uváděné v tabulkách ve sloupcích "MF" zahrnují 
příjmy a výdaje Ministerstva financí jako organizační složky státu (MF ústředního orgánu).  
 
V této souvislosti je však nutné upozornit, že objemy běžných výdajů se netýkají pouze 
provozních výdajů spojených s vytvořením podmínek pro činnost MF a kapitálové výdaje 
nezahrnují pouze investiční výdaje z titulu správy majetku nezbytného pro dislokaci 
zaměstnanců MF, ale že v těchto objemech představují významný podíl prostředky určené  
na pořízení, obnovu a provozování rozsáhlých informačních systémů sloužících pro potřeby 
celé veřejné správy. Je to např. Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), 
Evidenční dotační systém (CEDR), IS Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS), IS pro 
kontrolu stavební spoření (IS KSP), Automatizovaný rozpočtový informační systém (ARES), 
Informační systém auditního orgánu (ISAO), IS pro státní dozor nad penzijními společnostmi, 
IS Státní dozor nad loteriemi a sázkami, IS Finanční kontrola ve veřejné správě a samosprávě 
a další.  
 
Z rozpočtu MF jsou dále hrazeny výdaje spojené s arbitrážními spory z titulu údajného 
porušení dohod o podpoře a ochraně investic (dvoustranné mezinárodní dohody), náhrady 
škod ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zejména v souvislosti  
s výkonem působnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR, ale i např. Magistrátu  



pro hl. m. Prahu, kdy žalovaná je Česká republika - MF), tisk a distribuce finančních tiskopisů 
pro potřeby daňové správy (poskytovány bezplatně).  
 
Z rozpočtu MF je také uvolňována dotace Radě pro veřejný dohled nad auditem  
k zabezpečení jejích provozních výdajů. V rámci realizace projektů spolufinancovaných  
z finančních mechanismů EHP/Norsko a z Programu švýcarsko-české spolupráce jsou 
propláceny granty na vybrané projekty různým obecně prospěšným společnostem, obcím, 
zdravotnickým zařízením a dalším. 
 
 
 
 
 

 


