
Žádáme vás o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, jaké jsou náklady vašeho ministerstva na 1 kilometr u služebních vozidel. Máme na 
mysli zejména pořizovací cenu vozidla, roční odpisy na provoz takového vozidla, mzdové 
náklady a veškeré další náklady související s provozem vozidel, která vlastníte. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 

 V Praze dne 4. 2. 2015 
 
Č. j.: MF-4684/2015/9002/214 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Na Ministerstvo financí bylo dne 27. ledna  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Požádal jste o poskytnutí informací, "jaké jsou náklady vašeho ministerstva na 1 kilometr  
u služebních vozidel. Máme na mysli zejména pořizovací cenu vozidla, roční odpisy na provoz 
takového vozidla, mzdové náklady a veškeré další náklady související s provozem vozidel, která 
vlastníte." 
  
 K tomu Vám sděluji následující. Náklady na 1 kilometr služebních vozidel Ministerstva 
financí se v roce 2013 pohybovaly v průměru 7,60 Kč/ 1 km a v roce 2014 v průměru 9,17 Kč/ 1 km. 
Jedná se o veškeré provozní náklady přepočtené na jeden ujetý kilometr. V této částce nejsou 
zahrnuty mzdové náklady, protože služební vozidla řídí převážně „řidiči-referenti“, kterým za výkon 
této činnosti nepřísluší mzdová náhrada.  Pokud se jedná o řidiče z povolání, mají tito řidiči paušální 
plat. Z tohoto důvodu by byl údaj nákladů na 1 km se započítanými mzdovými náklady velmi 
zkreslující.  
 
 Závěrem si dovoluji upozornit na skutečnost, že autodopravu státní instituce nelze srovnávat  
s taxislužbou, protože slouží pouze pro pokrytí služebních jízd zaměstnanců Ministerstva financí  
a rozhodně není komerční autodopravou koncipovanou tak, aby vytvářela zisk. 
 


