
Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstvo financí, 
a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady  
z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun. 
Dále žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Ministerstva financí ke konci roku 
2014 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu. 
 



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 7.7. 2015 
 
Č. j.: MF-30238/2015/10-4/1303 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 24. června  2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstvo financí, a to 
k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). 
Informace prosím poskytněte za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun. 
Dále žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Ministerstva financí ke konci roku 2014 
a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu". 
 
 Požadované informace k první části žádosti uvádím v tabulce níže: 
 
 skutečnost za účetní jednotku MF v mil. Kč

 rok 2014 rok 2013 
518 ostatní služby  
521 mzdové náklady 
549 ostatní náklady 

4 323 
  706 

       100 398 

6 302 
                  652 
           106 068 

 
Výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2014 -1 522 332 mil. Kč 
 
 Ke druhé části dotazu Vám sděluji, že na Ministerstvu financí byl  k 31. prosinci 2014 
celkový počet zaměstnanců 1 467. 
 
 


