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Dotaz: 
 
a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? 
 
b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, 
že je více domén)? 
 
c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)? 
 
d) Rozpočet vašeho subjektu, a to: 
- zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly) 
- zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to  i když jdou 
mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu 
- vlastní zdroje  
- výše rezervního fondu, je-li zřízen 
- nároky nespotřebovaných výdajů 
 
e) Pracovníci: 
- počet celkem 
- počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a 
DPČ) 
 
f) Mzdy: 
- celkový objem mzdových prostředků  
- odvody na sociální pojištění 
- odvody na zdravotní pojištění 
 
- DPFO 
- čisté vyplacené mzdové prostředky 
 
g) Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012 
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Ing. Miloslav MÜLLER 
ředitel Kabinetu ministra financí 

 

  
V Praze dne 13 února 2013 
 

  
 Č. j.: MF-32 185/2013/10/239 IK 

 
 Počet listů: 5 

 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 30. ledna 2013 doručeno Vaše podání se žádostí  

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se poskytnutí následujících 

informací: 

 
Dotaz: 

Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? 
 

Odpověď: 
Ministerstvo financí bylo zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb,. o zřízení     

ministerstev   a jiných státních orgánů ČR, v platném znění. 

 
Dotaz: 

Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam  

v případě, že je více domén)? 
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Odpověď: 

Množství stránek není možné vypsat, jelikož  se jedná o velmi dlouhý seznam,  

který by měl spíše zavádějící charakter než vypovídající hodnotu. Z tohoto důvodu Vám 

poskytuji seznam domén, které má ministerstvo financí ve své správě: 

  

- sporicidluhopisycr.eu 

- státnidluhopisycr.eu 

- dane2010.cz 

- zavedeni-eura.cz 

- zavedenieura.cz 

- norwaygrants.cz 

- eeagrants.cz 

- swiss-contribution.cz 

- jimcz.cz 

- statnipokladna.cz 

- statnipokladnacr.cz 

- sporicidluhopisycr.cz 

- statnidluhopisycr.cz 

- mfcr.eu 

- mfcr.cz 

 

Dotaz: 

Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)? 

 
Odpověď: 

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Střediska cenných 

papírů. Dále Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží 

majetkový podíl. Seznam společností naleznete na této internetové adrese: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_portfolio.html 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fnm_portfolio.html�
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Dotaz: 

d) Rozpočet vašeho subjektu, a to: 

- zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly) 

- zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod.,  

 i když   jdou mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu 

- vlastní zdroje  

- výše rezervního fondu, je-li zřízen 

- nároky nespotřebovaných výdajů 

 
Odpověď: 

- zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly)  

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva financí na rok 2013 činí 2 485 343 tis. Kč. 

Ministerstvo financí je organizační složkou státu, jejíž výdaje jsou plně hrazeny  

ze státního rozpočtu a veškeré příjmy jsou součástí státního rozpočtu (viz §45  

odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.). Zdrojem  

pro financování mohou být dále (kromě prostředků státního rozpočtu) v případě  

MF i prostředky poskytnuté ze zahraničí a prostředky fondů (FKSP a rezervní fond). 

V rezervním fondu MF jsou v průběhu roku pouze prostředky převáděné od „dárců“  

na umoření státního dluhu. Tyto prostředky jsou v závěru roku v plné výši převáděny  

na příslušný účet státního rozpočtu a nemohou být použity k jinému účelu. Teoreticky  

by zdrojem financování investičních výdajů mohl být fond kulturních a sociálních potřeb, 

avšak v rozpočtu FKSP na rok 2013 není vzhledem k zůstatku na tento účel plánována žádná 

částka. Dary ze zahraničí MF neočekává. 

 
- zdroje z grantů 

Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo ČR je zodpovědné za přípravu 

 a realizaci grantových finančních prostředků, které Česká republika obdržela v rámci 

následujících programů: 

 
- Program Švýcarsko – české spolupráce v celkové výši 2,196 mld. Kč 

- Finančních mechanismů EHP a Norska 2009 – 2014 v celkové výši 3,023 mld. Kč. 

- vlastní zdroje  - neexistují, pouze prostředky státního rozpočtu (viz výše uvedené 

zdroje ze státního rozpočtu) 
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-  výše rezervního fondu, je-li zřízen  

Zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2013 činil 1 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které byly 

převedeny do rezervního fondu 27. 12. 2012  jako dar  na snížení státního dluhu ČR a budou 

v závěru roku 2013 odvedeny na příslušný účet státního rozpočtu (převody se provádějí 

každoročně k 23. 12.). 

 
-   nároky z nespotřebovaných výdajů 

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů MF činil k 1.1. 2013 celkem 1 497 110 tis. Kč. 

 
Dotaz: 

Pracovníci: 

- počet celkem 

- počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných 

úvazků, DPP a DPČ) 

 
 Odpověď: 

 V roce 2012 mělo Ministerstvo financí celkem 1 199 zaměstnanců, na plné úvazky 

včetně DPP a DPČ celkem 1 140 zaměstnanců. 

 
Dotaz: 

Mzdy: 

- celkový objem mzdových prostředků  

- odvody na sociální pojištění 

- odvody na zdravotní pojištění 

- DPFO 

- čisté vyplacené mzdové prostředky 

 
         Odpověď: 

celkový objem mezd 564 469 632 Kč 

odvody na sociální pojištění   63 500 541 Kč 

odvody na zdravotní pojištění   25 245 824 Kč 

daň z příjmů fyzických osob   77 805 725 Kč 

čistě vyplacené mzdové prostředky 397 917 542 Kč 
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        Dotaz: 

g) Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012? 

 
        Odpověď: 

Investiční výdaje činily  669 012 tis. Kč, neinvestiční výdaje činily  4 032 303 tis. Kč. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


