MINISTERSTVO FINANCÍ

PID: MFCRAXFGKW
Č. j.: MF-10847/2020/48-9

Praha 30. 4. 2020
Poskytnutí informací a sdělení o odložení části žádosti podle zákona o svobodném
přístupu k informacím
Vážená paní,
Ministerstvu financí byla dne 17. dubna 2020 doručena Vaše žádost 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:
Odpovědi prosím jednotlivě pro roky 2017, 2018 a 2019 a jednotlivě za všechny
podřízené jednotky, organizace a pod.
1) Kolik máte nebo jste měli bankovních účtů?
2) Kolik jste zaplatili na měsíčních poplatcích za vedení každého z těchto účtů?
3) Kolik jste zaplatili za podané příkazy za každý z těchto účtů?
4) Jaké jste měli další poplatky spojené s bankovním stykem a kolik to celkem je za
každý z těchto účtů?
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace:
Ad 1)
Ministerstvo financí mělo celkem:
121 bankovních účtů v roce 2017
123 bankovních účtů v roce 2018
127 bankovních účtů v roce 2019
Ad 2)
Za vedení účtů u České národní banky si podle platného Ceníku peněžních
a obchodních služeb ČNB účtuje měsíčně 10,00 Kč za vedení každého bankovního
účtu.
U bankovních účtů vedených mimo ČNB nejsou účtovány žádné poplatky za jejich
vedení.
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Ad 3)
Za provedené platební příkazy v kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa (dále jen
„VPS“) si Česká národní banka účtovala celkem:
2 575,80 Kč v roce 2017
2 545,20 Kč v roce 2018
3 376,80 Kč v roce 2019
U bankovních účtů vedených mimo ČNB nejsou účtovány žádné poplatky za platební
příkazy.
Ad 4)
Česká národní banka si účtovala poplatky za došlou úhradu:
příjmový účet kapitoly 398 – VPS:
2 876,80 Kč v roce 2017
1 964,00 Kč v roce 2018
1 017,60 Kč v roce 2019
výdajový účet kapitoly 398 – VPS:
43,20 Kč v roce 2017
28,20 Kč v roce 2018
26,80 Kč v roce 2019
Měsíčně Česká národní banka inkasuje z výdajového účtu kapitoly 398 – VPS paušál
ve výši 42 350,00 Kč za vyhotovení měsíčních, příp. ročních sestav, které se však
nevztahují přímo k bankovním operacím na příjmovém a výdajovém účtu kapitoly 398
– VPS.
Poplatky u bankovních účtů, které jsou vedeny v jiných bankách než v České národní
bance, jsou uvedeny v následující tabulce:
rok 2017
UniCredit Bank
- poplatky za platební karty
Komerční banka
- platby za SW e-Kurýr (směnky)
počet položek
částka za položku
- poplatky za inkaso směnek
počet položek
částka za položku
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rok 2018

rok 2019

6 685 Kč

0 Kč

0 Kč

36 000 Kč
12
3 000 Kč
1 885 Kč
13
145 Kč

33 000 Kč
11
3 000 Kč
1 160 Kč
8
145 Kč

36 000 Kč
12
3 000 Kč
3 480 Kč
24
145 Kč
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K části žádosti týkající se poskytnutí informací rovněž za „podřízené jednotky,
organizace a pod.“ Vám Ministerstvo financí sděluje, že tyto informace nemá ve své
dispozici. Tato část Vaší žádosti se nevztahuje k působnosti Ministerstva financí, ale
je třeba, abyste se obrátila přímo na tyto jednotlivé organizace, jejichž seznam včetně
kontaktů naleznete na internetových stránkách Ministerstva financi
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/primo-rizene-organizace.
S ohledem na shora uvedené Ministerstvo financí tuto část Vaší žádost podle § 14
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá.
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