
Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře ministra? 
Co všechno se z tohoto rozpočtu hradí? Prosím o vypsání jednotlivých položek a služeb. 
Jakých pět položek/služeb bylo v uplynulém roce nejnákladnějších? Prosím i o uvedení 
konkrétních částek. 
Má ministr ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se z něho platí? 
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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 bylo dne 6. března 2017 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 informací v tomto znění: 
 
Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře ministra? 
Co všechno se z tohoto rozpočtu hradí? Prosím o vypsání jednotlivých položek a služeb. 
Jakých pět položek/služeb bylo v uplynulém roce nejnákladnějších? Prosím i o uvedení 
konkrétních částek. 
Má ministr ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se z něho platí? 
 
 Požadované informace Vám Ministestvo financí (dále jen "ministerstvo") poskytuje  
v níže uvedené tabulce: 
 
 
 
 
  

Číslo 
řádku 

položka 
rozp. 
skladby   

rozpočet 
2016 

skutečnost 
roku 2016 

rozpočet 
2017 

            
1 5139 nákup mat. (např. kytice) 15 000 9 844 15 000 
2 5164 pronájem VIP salonku+technika 60 000 0 60 000 
3 5166 poradci ministra 2 500 000 1 200 000 2 500 000 
4 5166 odborné poradenství odb.10 1 000 000 0 500 000 
5 5175 pohoštění ministra 200 000 135 670 200 000 
6 5169 tlumočení pro MF 200 000 167 522 200 000 
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7 5175 pohoštění pro zahranič.návštěvy 430 000 344 909 250 000 
8 5194 věcné dary  26 000 8 501 26 000 

            
    C E L K E M 4 431 000 1 866 446 3 751 000 

 
Výdaje v řádcích 1 -5 se týkají působnosti ministra financí. 
Výdaje v řádcích 6 – 8 se vztahují k celému MF (prostředky jsou používány pro potřeby všech útvarů). 
 
 
 K poslednímu dotazu "Má ministr ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se  
z něho platí?" Vám ministerstvo sděluje následující: 
 
 Roční limit reprefondu samostatného oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra 
(dále jen "SO 9007") činí 200.000,- Kč (viz. položka č. 5 výše uvedené tabulky). Tyto 
finanční prostředky jsou určeny na nákup pohoštění pro pracovní a zahraniční návštěvy pana 
ministra financí. Z těchto prostředků se hradí například káva, čaj, voda, cukr, smetana. Jednou 
za rok přispívá ministr financí na společný raut po projednání Státního rozpočtu v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky. S finančními prostředky je nakládáno na základě 
Směrnice ministra financí č. 5/1997 – Hospodaření s prostředky na pohoštění a dary. V roce 
2016 bylo z rozpočtu SO 9007 skutečně čerpáno 135 670,- Kč. 
 
 
 
  
 


