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Poskytnutí informací a odložení části žádosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím  

Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 5. března 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:  

(D)ovoluji se na Vás opět obrátit v rámci projektu transparentního informování 
veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat 
o poskytnutí následujících informací: 

• informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, 
osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně 
odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů 
a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny 
za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem 
spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění 
mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích: 

 ministryně 

 náměstek ministra 

 náměstek pro řízení sekce 02 – Provozní 

 náměstek pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit 

 náměstkyně pro řízení sekce 05 – Daně a cla 

 náměstek pro řízení sekce 06 – Veřejné rozpočty 

 náměstkyně pro řízení sekce 07 – Mezinárodní vztahy a finanční trhy 

 náměstek pro řízení sekce 08 - Státní tajemník 

 náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu 



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 

a to za kalendářní rok 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti 
s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2019  
do 31.12.2019). 

O poskytnutí informací žádáte v této struktuře: pozice – sekce – plat – odměny – jiné 
funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců. 

Popisujete, proč o dané informace žádáte, jste si rovněž vědoma nálezu Ústavního 
soudu ze dne 17. října 2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16 (dále jen „platový nález“). 
Výslovně žádáte o zaslání požadovaných informací v anonymizované podobě,  
bude-li anonymizace nutná. 

 

K části Vaší žádosti, která se týká ministryně financí, Vám Ministerstvo financí 
sděluje následující: 

Ministryně financí působila ve své funkci po celý kalendářní rok 2019. 

Co se týče údajů o vyplacených platech a odměnách ministryně financí, Ministerstvo 
financí konstatuje, že relevantní je zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších 
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých 
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších 
předpisů. V § 37 odst. 1 tohoto zákona je stanoveno, že plat a další náležitosti podle 
tohoto zákona poskytuje orgán, v němž představitel nebo soudce vykonává svoji 
funkci, kancelář komory Parlamentu, Úřad vlády České republiky a Kancelář 
prezidenta republiky. Ministerstvo financí tudíž ministryni plat a odměny neposkytuje. 
Jedná se proto o informaci, která nespadá do působnosti Ministerstva financí. V této 
věci je třeba obrátit se na Úřad vlády. Nad rámec Ministerstvo financí podotýká, že 
stanovení platu členovi vlády je upraveno v § 11 zákona č. 236/1995 Sb. 

S ohledem na uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost v části týkající se 
vyplacených platů a odměn ministryně financí podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Co se týče benefitů spojených s výkonem funkce ministryně financí, Ministerstvo 
financí uvádí, že uzavřelo s ministryní financí dne 29. ledna 2018 smlouvu o užívání 
bytové jednotky, jejímž předmětem je přenechání bytové jednotky včetně 
příslušenství a vybavení do užívání. S užíváním bytové jednotky je spojeno 
i poskytování souvisejících služeb (dodávka elektrické energie, plynu, vody a odvod 
odpadní vody – stočné, likvidace srážkových vod, likvidace odpadu, vytápění, úklid 
společných prostor budovy a služby technického provozu, kterými se rozumí 
zejména drobná údržba). Smlouva je uzavřena na dobu výkonu funkce uživatele jako 
člena vlády vůči poskytovateli. 

V souladu s § 66 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, je užívání bytové jednotky bezúplatné. Výdaje za uživatele 
hradí poskytovatel, jak plyne z § 6 odst. 2 a § 37 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb. 

Jízdy mistryně financí zajišťovala Ochranná služba Policie České republiky. 
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K části Vaší žádosti, která se týká náměstků, Vám Ministerstvo financí sděluje 
následující: 

Co se týče platů a odměn náměstků a počtů měsíců ve funkci za rok 2019, 
Ministerstvo financí Vám tyto údaje poskytuje v anonymizované podobě 
v následujícím přehledu. 

osoba 
vyplacený plat (bez 

odměn) 
vyplacené odměny 

počet měsíců ve funkci

náměstek 1 1 107 183 Kč 270 000 Kč 12 

náměstek 2 1 468 759 Kč 330 000 Kč 12 

náměstek 3 1 596 059 Kč 280 000 Kč 12 

náměstek 4 1 485 424 Kč 400 000 Kč 12 

náměstek 5 1 547 274 Kč 420 000 Kč 12 

náměstek 6 1 690 113 Kč 452 000 Kč 12 

náměstek 7 1 709 415 Kč 452 000 Kč 12 

náměstek 8 1 673 487 Kč 752 000 Kč 12 

 

Co se týče benefitů spojených s výkonem funkce náměstka, náměstci využívali 
služební vozidla s přiděleným řidičem. Výjimkou je náměstek pro řízení sekce 08 – 
Státní tajemník, který služební vozidlo využíval bez přiděleného řidiče. Náměstci 
využívali služební vozidlo po celý kalendářní rok 2019, pouze náměstek pro řízení 
sekce 02 – Provozní využíval služební vozidlo 11 kalendářních měsíců (od února 
2019 do prosince 2019).  

Dále výslovně žádáte o poskytnutí údajů o odměnách za působení v dozorčích 
orgánech. V první řadě Ministerstvo financí upozorňuje, že se v tomto případě 
nejedná o benefit spjatý s výkonem funkce náměstka. Dále je třeba stejně jako 
v případě platu ministryně financí zdůraznit, že pokud je náměstkům vyplácena 
odměna za působení v dozorčích orgánech, tuto odměnu nevyplácí Ministerstvo 
financí. Vyplácí je subjekt, v němž náměstek působí. Z tohoto důvodu se jedná 
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o informace, které nespadají do působnosti Ministerstva financí. Informace by 
případně spadaly do působnosti příslušných subjektů, v nichž náměstci působí, 
jedná-li se o povinné subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  

S ohledem na uvedené Ministerstvo financí Vaši žádost v části týkající se 
vyplacených odměn za působení v dozorčích orgánech podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

 

Výslovně žádáte o poskytnutí informací v anonymizované podobě, nebyl proto 
důvod, aby Ministerstvo financí přistoupilo k vydání rozhodnutí o odmítnutí Vaší 
žádosti v části, která se týká chráněných osobních údajů. Pro poskytování informací 
o odměňování příjemců veřejných prostředků ve smyslu § 8b zákona č. 106/1999 Sb. 
je relevantní platový nález, čehož jste si vědoma. S ohledem na závěry platového 
nálezu není možné bez dalšího poskytovat informace o konkrétních částkách 
vyplacených konkrétním osobám – jedná se o poskytování osobních údajů.  

V souladu s platovým nálezem je při poskytování informací o platech a odměnách 
konkrétních osob nutné v každém individuálním případě provést tzv. test 
proporcionality, resp. jeho modifikaci („platový test“) a teprve jsou-li splněny všechny 
podmínky dovozené Ústavním soudem (bod 125 odůvodnění platového nálezu), lze 
informaci zpřístupnit.  

Vzhledem k tomu, že žádáte o poskytnutí informací v anonymizované podobě, 
Ministerstvo financí Vám výše poskytlo maximum možných požadovaných informací 
s tím, že zároveň chrání osobní údaje jednotlivých fyzických osob. Co se týče 
zdůvodnění vyplacených odměn (mimořádných či cílových), Ministerstvo financí 
konstatuje, že tato zdůvodnění jsou v posuzovaném případě formulována tak, že je 
možné dovodit, ke které konkrétní osobě se daný důvod vyplacení odměny vztahuje. 
Proto tato zdůvodnění není možné poskytnout v anonymizovaném přehledu, který 
požadujete. 

 


