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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  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 27. 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: 

"Zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení fondu národního majetku došlo ke zrušení 
fondů národního majetku a vzniku zvláštních účtů privatizace. 
Do novelizace zákona č. 178/2005 Sb., provedené zákonem č. 308/2018 Sb., bylo 
možné prostředky použít k taxativně vymezeným účelům. 
Dle § 5 odst. 3 písm. c) v souladu s rozhodnutím vlády mimo jiné k převodu do 
státního rozpočtu, převodům na státní fond dopravní infrastruktury a k převodu na 
státní fond rozvoje bydlení. 
V této souvislosti bych Vás rád požádal o následující údaje: 
Zůstatky zvláštních účtu za posledních deset let (r. 2009 včetně). 
Přehled převodů dle § 5 odst. 3 písmena c) zákona za posledních deset let (r. 2009 
včetně) rozdělených dle jednotlivých bodů (účelové vázanosti)." 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. V souladu s ust. § 6 
odst. 1 Zákona může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, 
místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání 
zveřejněné informace. Vámi požadované informace jsou od roku 2009 do roku 2017 
zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí v jednotlivých státních 
závěrečných účtech, příloha I. – Informace o postupu privatizace a o stavu a použití 
prostředků vedených na zvláštních účtech (dle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení 
Fondu národního majetku, v platném znění): 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu 

mailto:podatelna@mfcr.cz
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/plneni-statniho-rozpoctu


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

 
Státní závěrečný účet za rok 2018 ještě nebyl schválen, jeho projednávání 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky můžete sledovat zde: 
 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=472 
 
Vzhledem k tomu, že požadujete rovněž informace vztahující se k právě 
probíhajícímu roku, je odpověď týkající se této části Vaší žádosti bezpředmětná. 
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