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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 20. dubna 2020 Vaši
žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se
poskytnutí informací o bankovních účtech ministerstva za roky 2017, 2018 a 2019, a to
i jednotlivě za všechny podřízené jednotky, organizace apod. Konkrétně požadujete poskytnout
tyto informace:
1)

Kolik máte nebo jste měli bankovních účtů?

2)

Kolik jste zaplatili na měsíčních poplatcích za vedení každého z těchto účtů?

3)

Kolik jste zaplatili za podané příkazy za každý z těchto účtů?

4)

Jaké jste měli další poplatky spojené s bankovním stykem a kolik to celkem je za každý
z těchto účtů?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

Ministerstvo má v současnosti 5 bankovních účtů u ČNB (výdajový, příjmový,
rezervní fond, účet cizích prostředků a FKSP).
V roce 2017 mělo ministerstvo též 1 účet u ČSOB (revolvingový fond), který však byl
na konci roku 2017 zrušen

Ad 2)

V souladu s bodem 59 podmínek ČNB pro vedení účtů právnickým osobám
a provádění platebního styku (Je-li Klient organizační složkou státu, příspěvkovou
organizací zřízenou organizační složkou státu, státním fondem, státní organizací
Správa železniční dopravní cesty a zdravotní pojišťovnou nebo svazem zdravotních
pojišťoven, platí veškeré ceny za vedení Účtu pro takového Klienta a za platební
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služby k němu poskytnuté Ministerstvo financí.) nebyly za účty v ČNB ze strany
ministerstva hrazeny žádné poplatky.
Za účet u ČSOB bylo v roce 2017 na poplatcích zaplaceno celkem 2 886 Kč.
Ad 3), 4)

Účty u ČNB jsou bez poplatku (viz výše).
U účtu v ČSOB jsou poplatky v účetnictví vedeny pouze v měsíčních platbách (viz
celková uvedená částka v bodě 2).
Pro poskytnutí detailnějšího členění by ministerstvo muselo přistoupit k mimořádně
rozsáhlému vyhledávání informací – jednotlivých výpisů v archivu. Doba dohledávání
těchto údajů byla kvalifikovaným odhadem stanovena na 1 hodinu práce
zaměstnance ministerstva. Podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. je
ministerstvo jakožto povinný subjekt v procesu vyřizování Vaší žádosti o informace
oprávněno žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Podle
veřejně dostupného sazebníku ministerstva (https://www.mzp.cz/cz/cenik_nakladu)
činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání jedním
zaměstnancem ministerstva 260 Kč. V případě, že by Váš zájem na zpracování
těchto informací trval, ministerstvo Vám zašle zálohou fakturu.

Pokud jde o informace o bankovních účtech podřízených organizací ministerstva, ministerstvo
Vám sděluje, že nedisponuje detailními informacemi o jednotlivých bankovních účtech
podřízených organizacích a zaplacených poplatcích. Doporučujeme Vám, abyste se se svým
požadavkem obrátila přímo na jednotlivé rezortní organizace ministerstva.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
(+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz

2/2

