
1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 a 2015 zabýval agendou 
ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)? 
 
2. Jaká náplň (příprava jakých novel, zákonů, metodických dokumentů atd.) byla předmětem 
činnosti těchto pracovníků v letech 2013 a 2015? (Postačí výpis hlavních činností) 
 
3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v letech 2013 a 2015 na tyto pracovníky včetně 
pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit, uveďte prosím 
podle jakého nařízení a do jaké platové třídy jsou tyto zaměstnanci zařazeni. 
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 V Praze dne 31.3. 2016 

 Č. j.: MF- MF-9144/2016/10-5/591 IK 
  

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

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen „MF“) bylo dne 6. března 2016 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: 
 
„1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků, který se v letech 2013 a 2015 zabýval agendou 
ekologických daní (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentů, atd.)? 
 
2. Jaká náplň (příprava jakých novel, zákonů, metodických dokumentů atd.) byla předmětem 
činnosti těchto pracovníků v letech 2013 a 2015? (Postačí výpis hlavních činností) 
 
3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v letech 2013 a 2015 na tyto pracovníky včetně 
pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit, uveďte prosím 
podle jakého nařízení a do jaké platové třídy jsou tyto zaměstnanci zařazeni.“ 
 
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
 Ad 1)  
 V roce 2013 se okruhem činností, které uvádíte, na MF vzhledem k náročnější agendě 
zabývalo 0,75 přepočteného pracovníka. V roce 2014 a 2015 se shodně jednalo o 0,25 
přepočteného pracovníka. 
 
Na Generálním ředitelství cel se ve všech třech letech jednalo o 0,25 přepočteného 
pracovníka. 
 
 Ad 2)  
 V letech 2014 a 2015 byly činnosti obsahově stejné. Z jejich širokého spektra uvádíme 
tyto: 
 
• příprava pozměňujících návrhů týkajících se částí čtyřicáté páté až čtyřicáté sedmé zákona č. 
261/2007 Sb., o stabilizaci  veřejných  rozpočtů  (např.  pozměňující   návrhy  k  zákonu 
č. 131/2015 Sb., k sněmovnímu tisku 418), následná účast na jednáních Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky a jejich výborů, 
• účast v národních pracovních skupinách (např. PS Teplárenství/CZT, PS Biopaliva), 



• účast v mezinárodních pracovních skupinách týkajících se zejména správné implementace  
a aktuálních problémů směrnic 2008/118/ES a 2003/96/ES, 
• spolupráci a usměrňování při zpracování metodického výkladu správce daně v oblasti 
energetických daní, 
• zodpovídání dotazů veřejnosti týkajících se legislativních procesů i praktických 
souvisejících problémů. 
 
 V roce 2013 byla nad rámec těchto činností připravována novela částí čtyřicáté páté  
a čtyřicáté šesté zákona č. 261/2007 Sb., která měla zavést uhlíkovou složku daně. Tento úkol 
byl však v únoru 2013 vládou ČR zrušen. Dále byla věnována pozornost činnosti související 
s návrhem na revizi směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů 
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Tento návrh byl v roce 2013 
projednáván v Pracovní skupině Rady pro daňové otázky (energetické daně). 
 
 Ad 3) 
 Průměrné mzdové měsíční náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění na 
všechny zaměstnance, kteří se na Ministerstvu financí zabývali agendou ekologických daní, 
dosáhly v letech 2013 a 2015 výše 30.830,- Kč a 10.705,- Kč. Uvedení zaměstnanci byli 
zařazeni do 14. platové třídy. 
 
 Na Generálním ředitelství cel v roce 2013 tyto činily průměrné měsíční náklady včetně 
sociálního a zdravotního pojištění 11 609,- Kč a v roce 2015  12 183,- Kč. Uvedení 
zaměstnanci byli zařazeni do 8. platové třídy. 
 


