
Pokud se budu zabývat důvodem rozhodnutí nejvyššího soudu, nebyla soudem zrušena povinnost 
uhradit vymáhanou částku oprávněnému. To je na tom státní pokladna tak špatně, že nehradí své 
závazky, když na druhou stranu rozdává příspěvky, aniž ví kam. Tím požaduji v souladu  
se zákonem 106/1999 Sb. přehled mezinárodních organizací, kam jsou zasílány členské 
příspěvky s výší příspěvku a doplnění významu pro stát. 
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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Vážený pane, 
 
dne 14. listopadu 2013 jste se obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Mimo jiné se na Ministerstvo financí obracíte s žádostí o přehled mezinárodních 
organizaci, do kterých ČR hradí příspěvky, s výší příspěvku a doplnění významu pro stát. 
Během uplynulých dvou let provedlo Ministerstvo financí společně s Ministerstvem 
zahraničních věcí a ve spolupráci se všemi orgány státní správy rozsáhlou inventuru 
veškerých příspěvků a plateb do mezinárodních organizaci. V této souvislosti byla přijata 
usnesení vlády č. 581/2012 a Č. 317/2013. Výsledkem této dlouhodobé práce je kompletní 
seznam příspěvků ČR do mezinárodních organizací spolu s přijatými opatřeními, která 
omezují případný nárůst plateb. 
Kompletní přehled Vám na Vaši žádost zasilám v přiloze.  
Vtéto souvislosti si dovoluji upozornit. že za jednotlivé příspěvky plně odpovídá věcný 
gestor. Tudíž Váš dotaz ohledně doplnění významu pro stát přísluší každému jednotlivému 
plátci a gestorovi, nikoliv však Ministerstvu financi. V této souvislosti doporučujeme obrátit 
se na jednotlivé gestory. V opačném případě bychom Vám, vzhledem k náročnosti  
a mimořádné meziresortní koordinaci v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 a 3 zákona 
106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
§7 Nařízení vlády č. 173 ze dne 29. března 2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních 
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, účtovali 
dle platného Sazebníku úhrad Ministerstva financí 300 Kč za hodinu práce při zjištění těchto 
informaci. Vpřípadě Vašeho zájmu bychom Vám zaslali podrobnou kalkulaci za vyhotovení 
informace. 


