
Žádám tímto o poskytnutí následujících doplňujících informací k nákladům na ostatní služby  
a ostatní náklady z činnosi, které v roce 2012 dosáhly účet (518) 5 901 mil.Kč, (549 SÚ)  
112 047 mil.Kč. 

Specifikace 5-ti nejvýznamnějších služeb, které byly v předmětné kategorii v roce 2012 
realizovány, a to ve smyslu největšího objemu nákladů spojených s danou službou. Specifikací se 
pro účely této žádosti rozumí název příslušné veřejné zakázky, na jejímž základě byla služba 
poskytována, název a IČ dodavatele a celková předpokládaná hodnota zakázky za celou dobu 
trvání příslušné smlouvy. 

Závěrem prosím o informaci, zda Ministerstvo financí využívalo v roce 2012 při odměňování 
zaměstnanců institut cílových odměn ve smyslu § 134a Zákoníku práce.  

V kladném případě žádám údaj o celkovém objemu cílových odměn za rok 2012 a doplnění 
informace, zda byly tyto cílové odměny vázány mj. na úsporu veřejných prostředků v oblasti 
poskytování ostatních služeb. 

 

 



MINISTERSTVO  FINANCÍ  
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257043399Fax: 257049272 
 
 
              V Praze dne 9. května 2013 
              Č.j.: MF-55 506/2013/10/883 IK 
 
  
Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí byla dne 26. dubna 2013 doručena  Vaše žádost, kterou podáváte   
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, týkající se poskytnutí doplňujících informací k nákladům na ostatní služby a ostatní 
náklady z činnosi, které v roce 2012 dosáhly účet (518) 5 901 mil.Kč, (549 SÚ)  
112 047 mil.Kč.  
 
Žádáte o specifikaci 5-ti nejvýznamnějších služeb, které byly v předmětné  kategorii v roce 
2012 realizovány, a to ve smyslu největšího objemu nákladů  spojených s danou službou. 
Specifikací pro účely této žádosti považujete název příslušné veřejné zakázky, na jejímž 
základě byla služba poskytována, název a IČ dodavatele a celková předpokládaná hodnota 
zakázky za celou dobu trvání příslušné smlouvy. 
 
Dále žádáte o informaci, zda Ministerstvo financí využívalo v roce 2012 při odměňování 
zaměstnanců institut cílových odměn ve smyslu § 134a Zákoníku práce.  V kladném případě 
žádáte údaj o celkovém objemu cílových odměn za rok 2012 a doplnění informace, zda byly 
tyto cílové odměny vázány mj. na úsporu veřejných prostředků v oblasti poskytování 
ostatních služeb. 
 
Dovolte, abych Vám k jednotlivým dotazům sdělil následující: 
 
V roce 2012 tvořily v rámci nákladů evidovaných na SÚ 518 - Ostatní služby nejvýznamnější 
položky veřejné zakázky týkající se zejména služeb odstraňování ekologických zátěží. 
Přehled pěti realizačních smluv s nejvyšším čerpáním je uveden  v příloze č. 1 Specifikace 
realizačních smluv s nejvyšším čerpáním v roce 2012. 
 
V rámci nákladů evidovaných na SÚ 549 - Ostatní náklady z činnosti nebyly v roce 2012 
realizovány veřejné zakázky, jejichž zadavatelem by bylo Ministerstvo financí.  
 
Nad rámec žádosti o informaci sdělujeme, že na účtu SÚ 549 - Ostatní náklady z činnosti jsou 
v podmínkách Ministerstva financí účtovány především mandatorní náklady, které vznikají 
přímo ze zákona (např. platby státu na pojistné zdravotního pojištění zdravotním pojišťovnám 
za pojištěnce státu), náklady související s členstvím České republiky v Evropské unii, apod.  
 
Ve věci odměňování zaměstnanců v roce 2012 Ministerstvo financí nevyužívalo institut 
cílových odměn ve smyslu § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


