
 
"1. Jaká poměrná část hrubého domácího produktu náleží obcím a jaká krajům  (nominálně  
a procentuálně) v období let 2012-2015? 
 
2. Jaký je poměr mezi vlastními zdroji a ústředními příjmy v celkovém  financování (tedy mezi 
tím, co získaly obce z vlastních zdrojů a tím, co obce a kraje obdržely ze zdrojů ostatních) obcí a 
krajů za období let 2012 –2015? 
 
3. Jaká byla výše příjmů obcí z místních poplatků, správních poplatků a daně z nemovitostí  
v letech 2012-2015? 
 
4. Jaká byla výše účelově vázaných a účelově nevázaných příjmů obcí a krajů  v letech 2012-
2015?" 
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Věc:  Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a 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 7. prosince 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: 
 
"1. Jaká poměrná část hrubého domácího produktu náleží obcím a jaká krajům  (nominálně  
a procentuálně) v období let 2012-2015? 
 
2. Jaký je poměr mezi vlastními zdroji a ústředními příjmy v celkovém  financování (tedy mezi 
tím, co získaly obce z vlastních zdrojů a tím, co obce a kraje obdržely ze zdrojů ostatních) 
obcí a krajů za období let 2012 –2015? 
 
3. Jaká byla výše příjmů obcí z místních poplatků, správních poplatků a daně z nemovitostí  
v letech 2012-2015? 
 
4. Jaká byla výše účelově vázaných a účelově nevázaných příjmů obcí a krajů  v letech 2012-
2015?" 
 
 K dotazu pod bodem 1) Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
 Působnost Ministerstva financí je vymezena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní 
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Vzhledem k tomu, že Vaše žádost  
se nevztahuje k působnosti Ministerstva financí, obraťte se na věcně a místně příslušný orgán, 
tj. Český statistický úřad se sídlem Na Pdesátem 3268/81, 100 82 Praha 10. 
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 Z tohoto důvodu Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši žádost  
o poskytnutí informací v tomto bodě o d k l á d á. 
 
 K dotazům pod body 2) až 4) Vám Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s ust. § 6 
odst. 1 Zákona může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí 
informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Vámi 
požadované informace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí 
http://monitor.statnipokladna.cz/ 
a 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/ciselnik-ucelovych-znaku. 
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