
V souladu s ustanoveními § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu  
k informacím"), tímto Žadatel uplatňuje vůči Ministerstvu, jako povinnému subjektu  
dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, právo na poskytnutí informací 
vztahujících se k jeho působnosti, konkrétně žádá Ministerstvo o poskytnutí následující 
informace: 
Jaké výše dosáhly dosavadní výdaje ministra financí, Ing. Jana Fischera CSc, uskutečněné 
prostřednictvím služební platební karty Ministerstva financí po dobu výkonu funkce ministra,  
tj. ode dne 10. července 2013? 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 3.2.2014 
                   Č. j.: MF-12957/2014/10/101 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Vážený pane, 
na Ministerstvo financí bylo dne 27. ledna 2014 doručeno Vaše podání se žádostí   
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů, které se týkají poskytnutí informací o tom, jaké výše dosáhly 
výdaje ministra financí Ing. Jana Fischera, CSc. uskutečněné prostřednictvím služební 
platební karty Ministerstva financí po dobu výkonu funkce ministra financí, tj. ode dne  
10. července 2013. 
 

datum úhrady  místo úhrady  účel cesty  Kč 

12.8.2013  Hergertova cihelna    2 195,00

19.8.2013  Mandarin Oriental    1 540,00

19.8.2013  Vojanův dvůr    969,00

23.8.2013  Malostranská beseda    575,00

27.8.2013  Belok, s.r.o.    1 178,00

3.9.2013  Belok, s.r.o.    495,00

5.9.2013  Vojanův dvůr    1 528,00

16.9.2013  Hergertova cihelna    2 270,00

19.9.2013  Cafe Imperial    775,00

24.9.2013  Vojanův dvůr    1 114,00

14.10.2013  Washington  Zasedání MMF + SB  33 143,29

17.10.2013  Vojanův dvůr    921,00

     



datum úhrady  místo úhrady  účel cesty  Kč 

4.11.2013  Luka a Luka, s.r.o.    1 160,00

5.11.2013  Hergertova cihelna    1 620,00

11.11.2013  Hergertova cihelna    2 185,00

21.11.2013  Vojanův dvůr    542,00

5.12.2013  Belok, s.r.o.    947,00

9.12.2013  Vojanův dvůr    1 433,21

17.12.2013  Belok, s.r.o.    798,00

20.12.2013  Belok, s.r.o.    755,00

      56 143,50

       

V měsíci červenci, kdy ministr financí neměl ještě platební kartu, byly platby hrazeny

 z platební karty vedoucího oddělení 1001 ‐ Zahraniční protokol ministra:  

18.7.2013  The Augustine Hotel    3 970,00 

29.7.2013  Campanulla    820,00 

      4 790,00 

 


