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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážená paní, 
 
Ministerstvu financí byla dne 23. listopadu 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost je formulována takto: 
 
„obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od 
pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení 
epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,  
 
Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva financí 
k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců 
Ministerstva financí (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje 
z domova.“ 
 
Ke dni 27. listopadu 2020 pracuje na Ministerstvu financí celkem 1 279 zaměstnanců. 

K výkonu práce z domova Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Pokud nemusí 
být agenda nutně vykonávána na pracovišti, umožňuje Ministerstvo financí nadále jako 
jedno z preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 výkon práce/služby 
z jiného místa. Využití této možnosti je v kompetenci jednotlivých představených, kteří 
mají za úkol zajistit plnou funkčnost všech svých útvarů za minimalizace rizika šíření 
onemocnění COVID-19 (pořádání jednání formou telekonferencí, směnný režim, 
upřednostnění elektronické formy komunikace). Ministerstvo financí v této situaci 
zajišťuje veškerou svou agendu prostřednictvím výkonu služby/práce z jiného místa 
až u 60 % zaměstnanců.  
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Ke dni podání Vaší žádosti pracuje na Ministerstvu financí ve střídavém režimu, tzn. 
v kombinaci výkonu činnosti z jiného místa a výkonu činnosti na pravidelném pracovišti 
1 245 zaměstnanců. 
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