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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážená paní magistro, 

Ministerstvu financí byla dne 16. ledna 2021 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: 

„na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, žádám o zaslání níže uvedených informací týkajících se krizových 
opatřeních vydaných Vládou ČR dne 21. 10. 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1078, 1079, 
1080). 
Uvedenými opatřeními byl výrazně omezena lidská práva a svobody občanů České 
republice, a celkově omezen společenský život v našem státě. Zajímá proto, na 
základě jakých dat a informací ministerstvo, resp. ministryně na zasedání Vlády ČR 
při hlasování rozhodovala o přijetí těchto krizových opatření.  
Žádám Vás proto o poskytnutí zdravotnických, epidemiologických, ekonomických či 
sociologických dat, modelů či jiných predikcí vývoje současné situace, z nichž 
ministryně při hlasování na zasedání Vlády ČR vycházel, a na jejichž základě se 
rozhodla hlasovat pro o vydání krizových opatření – Usnesení vlády č. 1078, 1079, 
1080, resp. co bylo východiskem Vlády ČR pro přijetí těchto opatření. 
Z jakých dalších podkladů ministerstvo vycházelo při hodnocení ekonomických, 
sociologických a kulturních dopadů a přímých i nepřímých nákladů a přímých 
i nepřímých přínosů přijímaných krizových opatření? 
Konkrétně nad rámec výše uvedeného žádám o informaci: 
• Jakou finanční hodnotu Ministerstvo financí přisuzuje jednomu zachráněnému životu 
(myšleno život zachráněný tím, že jsou nastolena shora uvedená opatření)? 
• Jaké je ekonomické vyjádření snížení hodnoty života člověka, který se např. 
v domově seniorů nemůže setkávat se svými blízkými, jak Ministerstvo financí 
vyčísluje pokles kvality života z důvodu shora uvedených opatření? 
• Kolik podnikatelských provozoven, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být 
zcela uzavřeno? 
• O kolik klesne výnos na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dle předpokladu 
MF ze října 2020, z důvodu uzavření provozoven? 
• Kolik nepodnikatelských zařízení, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být 
podstatně omezeno (volnočasové kluby a spolky – sportovci, kynologové, včelaři, 
Sokol, Pionýr, a další)? 
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• Kolik zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, pracuje v uzavřených 
provozovnách? 
• Kolik z těchto zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 
registrováno na Úřadu práce? 
• Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, ukončí do 
konce roku 2020 činnost, z důvodu uzavření provozoven? 
• Kolik z těchto podnikatelů, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 
registrováno na Úřadu práce? 
• Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se dostane 
do druhotné platební neschopnosti z důvodu uzavření provozoven, se kterými 
doposud spolupracovali? 
• Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se pokusí 
vstoupit do insolvence z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud 
spolupracovali? 
 
Žádám Vás také o sdělení, zda některé z výše uvedených podkladů připravilo přímo 
ministerstvo zdravotnictví, případně které z těchto podkladů připravili externí 
konzultanti a konkrétně kteří, a které podklady.“ 
 
Ministerstvo financí svým dopisem ze dne 28. ledna 2021, č. j. MF-1655/2021/48-6, 
odložilo žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. v těchto bodech: 
 
• Kolik nepodnikatelských zařízení, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být 
podstatně omezeno (volnočasové kluby a spolky – sportovci, kynologové, včelaři, 
Sokol, Pionýr, a další)? 
• Kolik podnikatelských provozoven, dle předpokladu MF ze října 2020, muselo být 
zcela uzavřeno? 
• Kolik zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, pracuje v uzavřených 
provozovnách? 
• Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, ukončí do 
konce roku 2020 činnost, z důvodu uzavření provozoven? 
• Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se dostane 
do druhotné platební neschopnosti z důvodu uzavření provozoven, se kterými 
doposud spolupracovali? 
• Kolik OSVČ a kolik právnických osob, dle předpokladu MF ze října 2020, se pokusí 
vstoupit do insolvence z důvodu uzavření provozoven, se kterými doposud 
spolupracovali? 
• Kolik z těchto zaměstnanců, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 
registrováno na Úřadu práce? 
• Kolik z těchto podnikatelů, dle předpokladu MF ze října 2020, bude k 31. 12. 2020 
registrováno na Úřadu práce? 
 
Ke zbývajícím bodům žádosti prodloužilo ministerstvo v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb. lhůtu pro poskytnutí informací o deset dní. 
 
K jednotlivým bodům Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

„na základě ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, žádám o zaslání níže uvedených informací týkajících se krizových 
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opatřeních vydaných Vládou ČR dne 21. 10. 2020 (Usnesení Vlády ČR č. 1078, 1079, 
1080). 
Uvedenými opatřeními byl výrazně omezena lidská práva a svobody občanů České 
republice, a celkově omezen společenský život v našem státě. Zajímá proto, na 
základě jakých dat a informací ministerstvo, resp. ministryně na zasedání Vlády ČR 
při hlasování rozhodovala o přijetí těchto krizových opatření.  
Žádám Vás proto o poskytnutí zdravotnických, epidemiologických, ekonomických či 
sociologických dat, modelů či jiných predikcí vývoje současné situace, z nichž 
ministryně při hlasování na zasedání Vlády ČR vycházel, a na jejichž základě se 
rozhodla hlasovat pro o vydání krizových opatření – Usnesení vlády č. 1078, 1079, 
1080, resp. co bylo východiskem Vlády ČR pro přijetí těchto opatření. 
Z jakých dalších podkladů ministerstvo vycházelo při hodnocení ekonomických, 
sociologických a kulturních dopadů a přímých i nepřímých nákladů a přímých 
i nepřímých přínosů přijímaných krizových opatření? 
 
Ministryně financí při hlasování na zasedání vlády České republiky vychází ze všech 
informací, které má v danou dobu k dispozici; tyto informace přitom může získat nejen 
před zasedáním vlády, ale též v jeho samotném průběhu.  

Ministryně financí měla před hlasováním o Vámi uváděných usneseních k dispozici 
zejména níže uvedené podklady o pravděpodobném vývoji ekonomiky v roce 2020 a 
2021 a o očekávaném vývoji veřejných rozpočtů, zveřejněné na níže uvedených 
internetových stránkách: 

− Makroekonomické predikce České republiky (září 2020): 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-
predikce/2020/makroekonomicka-predikce-zari-2020-39418 

− vývoj veřejných financí České republiky: 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1067&CT1=0 

− pokladní plnění státního rozpočtu České republiky za leden až září 2020, včetně 
realizované pomoci domácnostem firmám, podnikatelům a navýšených výdajů 
do zdravotnictví: 
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pokladni-plneni-sr-39597 

− pokladní plnění územních rozpočtů za leden až srpen 2020: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-
obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2020/zprava-o-vyvoji-
rozpoctoveho-hospodareni-39637 

− hospodaření zdravotních pojišťoven za leden až srpen 2020: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rozpoctove-ramce-statisticke-
informace/fiskalni-udaje/fondy-socialniho-zabezpeceni/zdravotni-
pojistovny/2020/hotovostni-toky-a-saldo-hospodareni-zp-m-37700 

− celosvětová ekonomická prognóza Mezinárodního měnového fondu (říjen 
2020) na další roky: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-
outlook-october-2020 

− fiskální prognóza Mezinárodního měnového fondu (říjen 2020) na další roky: 
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https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/09/30/october-2020-
fiscal-monitor 

− oproti zářijové makroekonomické predikci Ministerstva financí byly známy 
zpřesněné údaje z národních účtů https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr, údaje 
o registrovaných počtech nezaměstnaných a volných pracovních místech 
vykazovanými úřady práce za září 2020 
https://www.mpsv.cz/o/rest/statistiky/nezamestnanost/2020/09, informace 
o vývoji spotřebitelských cen v září a jejich hlavních složek 
(https://www.czso.cz/csu/czso/isc_cr)  

 
Dále měla ministryně financí před hlasováním o Vámi uváděných usneseních 
k dispozici informace a podklady předložené během zasedání vlády ostatními členy 
vlády. V neposlední řadě je ministryně financí pravidelně seznamována s informacemi 
o vývoji epidemie nového typu koronaviru na území ČR (údaje Ministerstva 
zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky) z níže uvedených zdrojů: 
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, 
https://www.uzis.cz/res/file/covid/20201016-dusek.pdf. 
 
Konkrétně nad rámec výše uvedeného žádám o informaci: 
• Jakou finanční hodnotu Ministerstvo financí přisuzuje jednomu zachráněnému životu 
(myšleno život zachráněný tím, že jsou nastolena shora uvedená opatření)? 
• Jaké je ekonomické vyjádření snížení hodnoty života člověka, který se např. 
v domově seniorů nemůže setkávat se svými blízkými, jak Ministerstvo financí 
vyčísluje pokles kvality života z důvodu shora uvedených opatření? 
 
K tomuto bodu žádosti bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti – 
č. j. MF-1655/2021/48-13. 
 
• O kolik klesne výnos na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dle předpokladu 
MF ze října 2020, z důvodu uzavření provozoven? 
 
Co se týká odhadu výnosů daňových příjmů, na internetových stránkách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR je zveřejněna rozpočtová dokumentace ke třetí novele 
zákona o státním rozpočtu (zákon č. 323/2020 Sb.) 
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=889&CT1=0. 

Skutečná výše inkasa daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob 
je zveřejněna v tiskové zprávě Ministerstva financí k plnění státního rozpočtu České 
republiky za leden až prosinec 2020 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2021/pokladni-plneni-sr-40434. 
 
Žádám Vás také o sdělení, zda některé z výše uvedených podkladů připravilo přímo 
ministerstvo zdravotnictví, případně které z těchto podkladů připravili externí 
konzultanti a konkrétně kteří, a které podklady.“ 
 
Ministerstvo financí, jak vyplývá z výše uvedeného, vycházelo z vlastních podkladů, 
podkladů Mezinárodního měnového fondu, Českého statistického úřadu, Ministerstva 
práce a sociálních věcí a (ve vztahu k informacím o vývoji epidemie nového typu 
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koronaviru na území ČR) z údajů Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických 
informací a statistiky. 
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