Vážená paní
Kamala Taris
Šlikova 2400/62
169 00 Praha 6
K Vašemu podání ze dne 8. března 2021
V Praze dne 12. března 2021
Č. j.: MZDR 9849/2021-2/MIN/KAN
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Výzva k zaplacení úhrady za poskytnutí informace dle ustanovení § 17
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a sdělení o prodloužení lhůty
Dne 8. března 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) Vaši žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále
i InfZ), evidovanou pod č.j. MZDR 9849/2021-1/MIN/KAN, s žádostí o zodpovězení 15
dotazů dále členěných na množství podotázek.
S ohledem na enormní počet podání, která v těchto týdnech na Ministerstvo zdravotnictví
směřují v souvislosti s nouzovým stavem, respektive COVID 19 a především nutnosti
konzultace Vaší rozsáhlé žádosti mezi více složkami povinného subjektu, Vám sděluji,
že lhůta k vyřízení Vaší žádosti byla dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. a) a b) zákona
č. 106/1999 Sb., prodloužena o 10 dní.
Zároveň mi dovolte Vás tímto informovat, že Vaše žádost bude vyžadovat mimořádně
rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací a shromáždění informací z různých
útvarů a úřadoven ministerstva. S ohledem na rozsah žádosti půjde o činnosti, které
se objektivně vymykají běžné pracovní náplni zaměstnanců Ministerstva zdravotnictví,
tedy o případy, kdy není možno po úřadu spravedlivě požadovat, aby zvýšené náklady
nesl sám.
Ministerstvo zdravotnictví bylo tedy nuceno v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 věta
druhá zákona č. 106/1999 Sb., „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním
informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“
a dle Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Ministerstvem
zdravotnictví
zveřejněném
na
webových
stránkách
úřadu,
viz:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/sazebnik-uhrad-za-poskytnuti-informaci%c2%a0dleMinisterstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
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úhrady za poskytnutí informací.

přistoupit

k
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Rozpis úhrady:
Kalkulováno cca 35 dotazů s časovým nákladem a 12 minut na jednotlivý podklad
otázku. Časový náklad podle odhadu Ministerstva zdravotnictví činí celkem 420 minut,
tj. 7 hodin v rozsahu práce jednoho referenta. Dle sazebníku Ministerstva zdravotnictví
činí náklady za 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací 350,- Kč.
Dodejme, že podle sazebníku, se účtuje 350, - za každou, byť jen započatou hodinu.
Celkem požadovaná náhrada činí 7 hodin x 350, - Kč na hodinu tj. 2 450 Kč.
Celková částka k úhradě tedy činí: 2 450 Kč
V souladu s ust. § 17, odst. 3 a 4 InfZ. Vás vyzýváme, abyste nám, bude-li Váš zájem
o poskytnutí požadovaných informací trvat, zaplatila požadovanou úhradu. Poskytnutí
Vámi požadovaných informací bude učiněno až po prokázání Vámi provedené celkové
úhrady nákladů, a to bezhotovostním převodem na účet ministerstva.
Platbu prosím zašlete na účet Ministerstva zdravotnictví:
číslo účtu: 19-2528001/0710, variabilní symbol 98492021
Ministerstvo zdravotnictví
Kancelář ministra
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Po obdržení úhrady Vám ministerstvo zašle Vámi požadované informace v zákonem
stanovené lhůtě.
Poučení:
Poskytnutí informace podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., je podmíněno
zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše
požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
Podle § 16a odst. 1 písm. d) ve spojení s §16a odst. 3 písm. a) lze do 30 ti dnů ode dne
doručení sdělení o zaplacení úhrady nákladů za poskytnutí informací podat stížnost proti
požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace, a to povinnému subjektu,
tj. Ministerstvu zdravotnictví. O této stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je
ministr zdravotnictví.
S pozdravem
Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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