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Praha 25. 10. 2018   

 
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 3. října 2018 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"). Ministerstvo financí 
svým dopisem ze dne 16. října 2018, č.j. MF-24000/2018/10-3/1010 IK, prodloužilo 
lhůtu pro vyřízení žádosti o deset dní v souladu s ust. § 14 odst. 7 písm. b) Zákona. 
Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 312 – 
Ministerstvo financí v sekci výdaje k 30. 9. 2018 v rozsahu: 
 
1.    Výdaje celkem 
a.    rozpočet po změnách 
b.    konečný rozpočet 
c.    skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018 
d.    plnění v % 
 
2.    Specifické ukazatele – výdaje,  
a.    rozpočet po změnách 
b.    konečný rozpočet 
c.    skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018 
d.    plnění v % 
 
3.    Jednotlivé položky 
a.    rozpočet po změnách 
b.    konečný rozpočet 
c.    skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018 
d.    plnění v %" 
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Informace požadované pod  body 1a. až 1.d a pod body 2.a. až 2.d. Vám zasíláme  
v tabulce "Plnění závazných ukazatelů k 30. 9. 2018 za kapitolu 312 – Ministerstvo 
financí". 

Informace požadované pod  body 3.a. až 3.d. Vám zasíláme v tabulce MIS-RIS: 
Rozklikávací rozpočet – Druhové třídění – VÝDAJE. 
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