Na jednání odborových organizací působících v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen
ÚSTR) s vedením Ústavu dne 16. 7. 2014 bylo náměstkem pro ekonomiku, provoz a informatiku
ÚSTR Jakubem Stránským sděleno, že Ministerstvu financí České republiky bude odeslán
správcem kapitoly 355 návrh rozpočtu na rok 2015. Dále nám bylo sděleno, že je Ministerstvem
financí ČR na rok 2015 plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355. V rozporu se Zákoníkem
práce odborové organizace nebyly informovány o návrhu rozpočtu na rok 2015 a nebyl s nimi ani
projednáván. Jak ukládá zákon č. 181/2007 Sb. tento návrh nebyl řádně projednán ani Radou
ÚSTR. Odborové organizace navíc disponují informací, týkající se právoplatného soudního
rozhodnutí, které navýšily výdaje ÚSTR v souhrnu o 1.139.609,- Kč. Tato částka byla patrně
uhrazena z prostředků určených Ministerstvem financí ČR k činnosti Ústavu. Předpokládáme,
že na úhradu této částky vedení Ústavu požádalo Ministerstvo financí ČR o rozpočtové opatření
přesunem svých finančních prostředků.
Proto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, si Vás Nezávislá odborová organizace Ústavu pro studium totalitních
režimů dovoluje požádat o poskytnutí následujících informací:
1) kopie návrhu rozpočtu na rok 2015, který správce kapitoly 355 zaslal Ministerstvu financí
České republiky a z něhož bude zřejmé, jakým způsobem je návrh strukturován a jak by měly být
jednotlivé položky finančně pokryty,
2) v jaké výši je Ministerstvem financí ČR plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355 na rok
2015 a kterých položek by se snížení přidělených financí mělo týkat,
3) zda bylo Ministerstvo financí ČR o skutečnosti právoplatného soudního
rozhodnutí a o vzniklé škodě ve výši 1.139.609,- Kč vedením ÚSTR informováno a z jakých
finančních prostředků hodlají škodu uhradit,
4) kopie žádosti ÚSTR o rozpočtové opatření v souvislosti se soudním rozhodnutím ve věci
likvidace škody, o přesunu rozpočtových prostředků, v jaké výši, včetně zdůvodnění přesunu
a použití financí..
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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
Na Ministerstvo financí (dále také „povinný subjekt“) bylo dne 7. srpna 2014 doručeno Vaše
podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požádali jste o poskytnutí následujících
informací:
"1) kopie návrhu rozpočtu na rok 2015, který správce kapitoly 355 zaslal Ministerstvu financí
České republiky a z něhož bude zřejmé, jakým způsobem je návrh strukturován a jak by měly
být jednotlivé položky finančně pokryty,
2) v jaké výši je Ministerstvem financí ČR plánováno snížení rozpočtu na kapitolu 355 na rok
2015 a kterých položek by se snížení přidělených financí mělo týkat,
3) zda bylo Ministerstvo financí ČR o skutečnosti právoplatného soudního rozhodnutí
a o vzniklé škodě ve výši 1.139.609,- Kč vedením ÚSTR informováno a z jakých finančních
prostředků hodlají škodu uhradit,
4) kopie žádosti ÚSTR o rozpočtové opatření v souvislosti se soudním rozhodnutím ve věci
likvidace škody, o přesunu rozpočtových prostředků, v jaké výši, včetně zdůvodnění přesunu
a použití financí."
K tomu povinný subjekt uvádí následující:
Ad 1) Kopii původního návrhu rozpočtu kapitoly 355 na rok 2014, který byl Ministerstvu
financí předložen dne 31. července 2014, Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu.
Ad 2) Po jednání zástupců kapitoly 355 s vedením Ministerstva financí zřejmě nedojde ke
snížení celkových výdajů kapitoly oproti schválenému rozpočtu na rok 2014, ale dojde
naopak k jejich mírnému navýšení.
Ad 3) a 4) Ministerstvo financí nebylo kapitolou 355 o Vámi uvedeném právoplatném
soudním rozhodnutí a o vzniklé škodě ve výši 1.139.606,- Kč informováno. Žádost
o rozpočtové opatření v této souvislosti nebyla v letošním roce kapitolou 355 na Ministerstvo
financí předložena.

