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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 30. ledna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Ministerstvu financí kladete tyto 
dotazy: 

1) Pojišťují standardně ministerstva majetek České republiky, se kterým 
hospodaří, pouze pokud se jedná o povinnost danou zákonem (v případě 
služebních aut zákonným pojištěním odpovědnosti – viz § 70 odst. 4 
rozpočtových pravidel)? 

2) Je k jinému druhu pojištění (v případě služebních aut havarijní pojištění) nutný 
souhlas MF ČR ? 

3) Uděluje tento souhlas MF ČR zcela formálně nebo je tento souhlas podmíněn 
splněním nějakých kritérií a zdůvodněním efektivity a účelnosti takového 
pojištění? 

4) Pokud ano, jaká kritéria to konkrétně jsou? 
5) Zajímá MF ČR, kolik služebních vozů mají jednotlivá ministerstva pojištěna? 
6) Opravdu mohou mít ministerstva havarijně pojištěna úplně všechna služební 

vozidla ve svém vozovém parku, pokud nežádají o navýšení svého rozpočtu? 
7) Nepřenáší se tak na státní rozpočet úhrada škody na majetku státu v případě 

zavinění dopravní nehody řidiči služebních vozů? 

Vaše žádost navazuje na Vaše předchozí žádosti dle Zákona. Již Vám byl poskytnut 
přehled počtu havarijně pojištěných vozidel v majetku státu na jednotlivých 
ministerstvech. Ministerstvo financí nicméně nevede evidenci vydaných souhlasů. 
Údaje v přehledu, který Vám byl ze strany Ministerstva financí poskytnut v dopise ze 
dne 18. prosince 2018, č. j. MF-30060/2018/10-9, byly získány na základě přímých 
dotazů jednotlivým ministerstvům. 

Ministerstvo financí se Vám sdělilo, že ve vztahu k Vaší záležitosti je relevantní  
§ 70 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
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souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„rozpočtová pravidla“). Podle § 70 odst. 1 rozpočtových pravidel odst. 1 rozpočtových 
pravidel platí, že organizační složka státu může pojistit pouze majetek České 
republiky, se kterým hospodaří a to se souhlasem zřizovatele. Jak jsme Vám již 
sdělili, není pravidlem, že souhlas podle tohoto ustanovení uděluje Ministerstvo 
financí. 

V dopise Ministerstva financí ze dne 28. ledna 2019, č. j. MF-1336/2019/9008-5, je 
uvedeno následující: Ministerstvo financí uděluje souhlas s pojištěním majetku České 
republiky, žádá-li o tento souhlas správce rozpočtové kapitoly (jde o postup podle  
§ 64 odst. 2 rozpočtových pravidel). Když tedy chce nějaký majetek pojistit např. 
Ministerstvo spravedlnosti, tak požádá o souhlas Ministerstvo financí. Standardním 
požadavkem Ministerstva financí je, aby výdaje na pojistné neznamenaly požadavek 
na posílení finančních prostředků v příslušné kapitole. 

K tomu, co Vám již bylo sděleno, dodáváme, že souhlas s pojištěním majetku České 
republiky Ministerstvo financí uděluje dle § 64 odst. 2 a § 70 odst. 1 rozpočtových 
pravidel. Příslušné útvary Ministerstva financí tak činí na základě žádosti 
rozpočtových kapitol v jejich působnosti. Udělení souhlasu je podmíněno pravidlem, 
že pojištění majetku nemůže být důvodem k žádosti o dodatečné zvýšení rozpočtu 
kapitoly, a pravidlem, že tento majetek je majetkem ČR. 

Posouzení roční výše výdajů na havarijní pojištění služebních vozů, tj. posouzení 
z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti dle § 39 rozpočtových pravidel, je  
v působnosti příslušné rozpočtové kapitoly. Co se týče havarijního pojištění, platí, že 
musí být po dobu jeho platnosti hrazeno v rámci schváleného rozpočtu kapitoly  
a nemůže být důvodem k žádosti o dodatečné zvýšení rozpočtu kapitoly na daný rok. 
Podotýkáme, že se pojišťuje majetek státu, nikoli řidiči služebních vozidel. 

Povinný subjekt podotýká, že právním předpisem danou povinností poskytovat 
informace nelze dle Zákona rozumět povinnost odůvodňovat postupy povinného 
subjektu či povinnost poskytovat právní výklady a stanoviska. 
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