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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 10. června 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: 

"dle stávajícího právního stavu je kladný rozdíl mezi přijatým pojistným z titulu 
pojistného odpovědnosti zaměstnavatelů a vyplacenými náhradami škod součástí 
příjmů státního rozpočtu a správní výdaje, případné záporné saldo, jsou výdajem 
státního rozpočtu. V této souvislosti si vás dovoluji na základě z. č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace: 
• Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 
2014 a 2018? 
• Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019? 
• Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má 
Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)? 
• Zda je kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu 
libovolně nakládat?" 

K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

"Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 
2014 a 2018?" 
 
Požadované informace naleznete v níže uvedené tabulce: 
 

 
 

"Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019?" 
 

ukazatel měr. jed. 2014 2015 2016 2017 2018
rozdíl mezi výnosy a náklady tis. Kč 2 249 078 2 719 900 2 076 500 2 510 432 3 203 540

zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
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Vzhledem k tomu, že pojišťovny vykazují ekonomické výsledky k 31. prosinci 
každého roku a Ministerstvu financí je sdělují do 31. března roku následujícího (podle 
již zrušené, avšak stále účinné právní úpravy § 205d zákona č. 65/1965 Sb.,  
zákoník práce, podle které se ve smyslu § 365 odst. 1 zákona č. 262/2006, zákoník 
práce, v platném znění, postupuje). S ohledem na výše uvedené bude mít 
Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici až po 31. březnu příštího roku. 
 
"Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má 
Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)?" a "zda je 
kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu libovolně 
nakládat?" 

Přebytky z hospodaření pojišťoven za předchozí rok jsou příjmem státního rozpočtu 
v běžném roce, konkrétně jsou odváděny na příjmový účet státního rozpočtu,  
do kapitoly VPS – Všeobecná pokladní správa. Vzhledem k průběžně 
financovanému systému úrazového pojištění bylo nespotřebované pojistné 
v minulých letech použito ve státním rozpočtu na jiné účely. Jedná se o příjem, který 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, nemá 
účelové určení. 
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