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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. března 2019 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: 

"pro potřeby mé bakalářské práce na téma "Rozpočtové určení daní" bych ráda 
získala informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 
Jedná se o aplikaci Monitoring. 
 
Prosím o informaci, zda při volbě "Kraj", např. Středočeský kraj, dále volba "profil za 
kraj - rozpočet", systém monitoring zobrazí celková data pouze za kraj nebo i za 
jednotlivé obce v kraji? 
 
V aplikaci monitor je sice volba "zvol konkrétní obec", ale bohužel systém 
neumožňuje výstup za všechny obce. Bylo by možné taková data získat? 
 
Konkrétně se jedná o daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 
transfery a to za roky 2007,2008,2012,2013,2016,2017 a 2018 dle jednotlivých obcí v 
Kč." 
 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 
 
K dotazu "zda při volbě "Kraj", např. Středočeský kraj, dále volba "profil za kraj - 
rozpočet", systém monitoring zobrazí celková data pouze za kraj nebo i za jednotlivé 
obce v kraji?" Vám Ministerstvo financí sděluje, že při volbě „profil kraje“ se zobrazí 
data pouze za kraj (krajský úřad) bez obcí v daném kraji. 
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K části žádosti, kdy požadujete informace za jednotlivé obce, Vám Ministerstvo 
financí poskytuje tyto informace za roky 2012, 2013, 2013, 2017 a 2018. Za roky 
2007 a 2008 je možné data získat z informačního systému MONITOR pouze 
jednotlivě za každou obec zvlášť. 
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