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

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 16. července 2019 doručena Vaše žádost podle  
§ 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění 
pozdějších předpisů, která je zároveň koncipována jako žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „InfZ“). 

Vaše žádost je formulována takto: 

Žádám Vás o zaslání zprávy o plnění zásad odměňování vedoucích zaměstnanců  
a členů orgánů těchto společností a uvedení konkrétních informací o tom, jakou 
odměnu obdržela která osoba v orgánech těchto společností. Podle zpravodajského 
serveru Novinky.cz má ve státních a polostátních firmách příjem nad 1,8 milionu 
ročně 174 lidí v 35 společnostech zřizovaných šesti ministerstvy (v této souvislosti 
odkazujete na internetovou stránku https://www.novinky.cz/domaci/488409-miliony-
rocne-bere-ve-statnich-firmach-174-manazeru.html?fbclid=IwAR3DmwA6Y2k-
j4OquhMIpCbhJBirG12K5GM0QFzkz8ioT58eDXW4MOqne8M). 

Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 29. července 2019,  
č.j.: MF-18278/2019/48-4, prodloužilo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ lhůtu 
pro poskytnutí informací o deset dní. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Po Ministerstvu financí požadujete poskytnutí informace, která byla určena členům 
vlády – informaci o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců  
a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu 
včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo 
ministerstvem (dále jako „Zásady“). Zásady byly schváleny usnesením vlády ČR  
č. 606 ze dne 29. července 2015. 

V příloze Vám Ministerstvo financi zasílá Vámi požadovaný dokument – informaci  
o plnění Zásad, která byla dne 7. listopadu 2018 projednána ve vládě ČR.   

mailto:podatelna@mfcr.cz


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 

Pro úplnost Ministerstvo financí dodává, že usnesením vlády ČR č. 835 ze dne  
12. prosince 2018 byla schválena aktualizace Zásad. Další informace o plnění 
Zásad bude vládě ČR Ministerstvem financí předložena do 31. října 2019.  

Ve vztahu k Vašemu dalšímu požadavku – uvedení konkrétních informací o tom, 
jakou odměnu obdržela která osoba v orgánech těchto společností, bylo vydáno 
rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti – č.j.: MF-18278/2019/48-7. 

S pozdravem 

 

 

 ………..……………………………… 
 Mgr. Miloš Nagy 
 ředitel odboru 
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