"S odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, jaká byla výše
částky, vyplacená ze státních prostředků (za každý rok a skupinu jednotlivě) v letech 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 jako mzda (sl. příjem) všem ústavním činitelům, státním zástupcům,
příslušníkům Policie ČR. Dále žádám o sdělení, jaká v těchto uvedených letech byla výše
inflace."
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V Praze dne 11.7. 2016
Č. j.: MF-23866/2016/10-4/1426 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 30. června 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 "Zákon"). Požádal jste o poskytnutí následujících
informací:
"S odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, jaká byla výše
částky, vyplacená ze státních prostředků (za každý rok a skupinu jednotlivě) v letech 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 jako mzda (sl. příjem) všem ústavním činitelům, státním
zástupcům, příslušníkům Policie ČR. Dále žádám o sdělení, jaká v těchto uvedených letech
byla výše inflace."
K tomu Vám Ministerstvo financí (dále jen "povinný subjekt") sděluje následující.
Poskytujeme Vám informace o platu ministrů pouze za povinný subjekt v následující tabulce:
Kalendářní rok

2010

2011

2012

2013

Služební příjem

1 785 800

1 466 400

1 636 400

877 704

12,0

12,0

12,0

6,5

Počet měsíců v roce

Od 11. července 2013 dosud je ministr financí současně místopředsedou vlády
a z tohoto důvodu jsou veškeré osobní náklady hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády. Ve věci
výplaty mezd ústavním činitelům se musíte obrátit na jednotlivé rezorty (ministerstva), ve
věci výplaty mezd státním zástupcům se musíte obrátit na Ministerstvo spravedlnosti se
sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 a ve věci výplaty mezd příslušníkům Policie ČR na
Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.
Míru inflace stanovuje Český statistický úřad se sídlem Na Padesátém 3268/81,100 82
Praha 10 a také ji zveřejňuje na svých internetových stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny.
S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona
část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á.

