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

Vážená paní, 

Ministerstvu financí byla dne 8. února 2021 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:  

(V)e smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší 
instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: 

DOTAZ:  

Můžete mi poskytnout informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho 
úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře 
premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele 
úřadu...) za I. pololetí roku 2020? 

Můžete mi poskytnout informace o odměnách pro vedoucí pracovníky vašeho 
úřadu/ministerstva (premiéra/ministra/hejtmana, náměstky, ředitele kanceláře 
premiéra/ministra/hejtmana, ředitele kabinetu premiéra/ministra/hejtmana, ředitele 
úřadu...) za II. pololetí roku 2020?  

V obou případech prosím o jmenovité seznamy: Komu, za co a kdy byla odměna 
vyplacena? 

Kdo o vyplacení odměn rozhodl?  

V návaznosti na výzvu Ministerstva financí č. j. MF-4698/2021/48-3 jste dne 10. února 
2021 doplnila, že o informace žádáte z důvodu zisku informací od všech ministerských 
a krajských institucí, na základě kterých by byla otevřena diskuse o vyplácení, či 
nevyplácení odměn státním úředníkům v době koronakrize a případně za jaké úkony. 
Dále jste konstatovala: Nejde tedy o zisk informací jen z vašeho resortu, ale o případné 
otevření celospolečenské diskuse na dané téma. 

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

K Vašemu požadavku, který se týká odměňování ministryně financí, je třeba upozornit, 
že v této věci je relevantní zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 
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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. To 
znamená, že Ministerstvo financí ministryni financí plat neposkytuje; Vaše žádost 
v části, která se týká ministryně financí, tudíž směřuje k poskytnutí informací, které 
nespadají do působnosti Ministerstva financí. V této věci je třeba obrátit se na Úřad 
vlády. 

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

Dále žádáte o poskytnutí informací o odměnách vrcholných představitelů Ministerstva 
financí za obě pololetí minulého roku. V případě Ministerstva financí se tážete na 
odměny pro náměstky (podle § 15 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 
znění pozdějších předpisů, platí, že státní tajemník má postavení náměstka pro řízení 
sekce), ředitele kanceláře ministra a ředitele kabinetu ministra. V této souvislosti 
Ministerstvo financí konstatuje, že „ředitelem kabinetu ministra“ ve smyslu Vaší žádosti 
je v rámci Ministerstva financí vedoucí samostatného oddělení 9007 – Kabinet 
a sekretariát ministra. Co se týče „ředitele kanceláře ministra“, je třeba upozornit, že 
v rámci Ministerstva financí není zřízen útvar, který by odpovídal „kanceláři ministra“ 
ve smyslu Vaší žádosti. V rámci Ministerstva financí tudíž nepůsobí osoba, kterou by 
bylo možno chápat jako „ředitele kanceláře“ ministryně financí.  

V příloze Vám Ministerstvo financí poskytuje přehledy za obě pololetí roku 2020, které 
obsahují Vámi požadované údaje – komu, za co a kdy byla odměna vyplacena. Tedy 
které z výše uvedených osob byla odměna vyplacena, kdy došlo k jejímu vyplacení 
a zdůvodnění odměny. 

Pro poskytování informací o odměňování příjemců veřejných prostředků ve smyslu 
§ 8b zákona č. 106/1999 Sb. je relevantní nález Ústavního soudu ze dne 17. října 
2017, sp. zn. IV. ÚS 1378/16. S ohledem na závěry tohoto nálezu není možné bez 
dalšího poskytovat informace o konkrétních částkách vyplacených konkrétním osobám 
– jedná se o poskytování osobních údajů. Pro to, aby mohly být zpřístupněny údaje 
o konkrétních částkách vyplacených konkrétním osobám, je třeba splnit podmínky 
dovozené Ústavním soudem (bod 125 odůvodnění daného nálezu). V posuzovaném 
případě nicméně nežádáte o to, aby Vám byly poskytnuty údaje o vyplacených 
částkách. Ministerstvo financí Vám přesto, nad rámec Vaší žádosti, poskytuje i výše 
vyplacených odměn, a to ve formě anonymizovaných údajů (tzn. jako dva oddělené 
přehledy). 

Co se týče Vašeho posledního dotazu, Ministerstvo financí konstatuje, že v rámci 
Ministerstva financí schvaluje odměny zaměstnancům ve služebním i pracovním 
poměru státní tajemník. V případě samotného státního tajemníka je situace specifická 
– v tomto případě jsou odměny schvalovány náměstkem ministra vnitra pro státní 
službu. 
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