
"obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s vyhláškou 125/1993 Sb., 
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při  
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
 
Je mi známo, že k některým ustanovením předmětné vyhlášky byl Ministerstvem financí ČR dne 
7. července 1993 vydán výklad vedený pod č.j. 323/41384/1993. Žádám tímto o sdělení, zda byl 
tento výklad v minulosti novelizován, přípdně zda existují jiné dokumenty soužící  
k interpretaci či doplnění jmenované vyhlášky.(dále dotaz č. 1) 
 
Pokud ano, žádám zároveň o zaslání všech těchto aktuálně platných a účinných dokumentů, které 
Ministerstvo financí eviduje, v elektronické podobě do datové schránky, případně  
v tištěné podobě na adresu shora uvedeného sídla."(dále dotaz č. 2) 
. 
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 V Praze dne 27.5. 2016 

 Č. j.: MF- MF-17775/2016/10-4/1170 IK 
  

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

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 13. května 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Žádost"). Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
"obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s vyhláškou 125/1993 Sb., 
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při  
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
 
Je mi známo, že k některým ustanovením předmětné vyhlášky byl Ministerstvem financí ČR 
dne 7. července 1993 vydán výklad vedený pod č.j. 323/41384/1993. Žádám tímto o sdělení, 
zda byl tento výklad v minulosti novelizován, přípdně zda existují jiné dokumenty soužící  
k interpretaci či doplnění jmenované vyhlášky.(dále dotaz č. 1) 
 
Pokud ano, žádám zároveň o zaslání všech těchto aktuálně platných a účinných dokumentů, 
které Ministerstvo financí eviduje, v elektronické podobě do datové schránky, případně  
v tištěné podobě na adresu shora uvedeného sídla."(dále dotaz č. 2) 
   
 K dotazu č. 1: 
 Ve věci úpravy výkladu vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby 
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že oproti Vámi přiloženému výkladu  
ze dne 7. července 1993, Ministerstvo financí tento výklad nenovelizovalo a ani jiný 
nezpracovalo. Výklad právního předpisu přísluší soudu a Ministerstvo financí pouze zaujímá 
stanoviska ke konkrétním dotazům. 
 
 K dotazu č. 2: 
 S ohledem na odpověď k dotazu č. 1 je odpověď na tuto část Žádosti bezpředmětná. 
 
 
 
 


