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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 17. 8. 2017 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 42423/2017/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 42729/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  22. 8. 2017 

  
Sdělení k úhradě nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

 

Dne 17. 8. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále též „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), 

žádost fyzické osoby  

 (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu.  

 

Správní orgán upozorňuje žadatele, že poskytnutí požadovaných informací je spojeno s určitými 

náklady na jejich vydání, proto budou předmětné informace poskytnuty až po prokázání celkové 

úhrady nákladů, a to buď složenkou (na číslo účtu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě 19-15922761/0710, variabilní symbol 42729), nebo bezhotovostním 

převodem na účet Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, číslo účtu 

19-15922761/0710 variabilní symbol 42729. 

 

Výše úhrady je stanovena v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., a dle Sazebníku úhrad a nákladů 

spojených s poskytováním informací Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě.  

 

Rozpis úhrady: 

 

Osobní náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – výpis z listu epidemiologických šetření 

od 130 osob – cca 6 hodin * 263,70 Kč/hod = 1.582,- Kč. K tomu je potřeba připočíst odvod na 

zdravotní pojištění zaměstnavatele ve výši 9 %, což z uvedené částky činí 143,- Kč a ještě je potřeba 

připočíst 25% na sociální pojištění z částky 1.582,- Kč, což činí 396,- Kč.   

 

Výše úhrady za požadované informace činí 2.121,- Kč. 

 

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode 

dne doručení tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost 

v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. odloží.  
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Poučení: 

 

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace může žadatel v souladu s ustanovením § 17 

odst. 3 ve spojení s ustanovením § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost. Stížnost 

se podává k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 

doručení tohoto sdělení.  

 

 

 

 

   

 

Jaroslav Dembiňák,  

ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice  

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1  

1x spis, počet listů 1   
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 42423/2017/OV/ OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 02412/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  15. 1. 2018 

 

R O Z H O D N U T Í 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „povinný subjekt“), 

jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla v souladu 

s ustanovením § 17 odst. 5 zákona věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti fyzické osoby 

, (dále jen 

„žadatel“) takto: 

 

Podle ustanovení § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informací ze 

dne 17. 8. 2017  

 

o d k l á d á. 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 17. 8. 2017 byla povinnému subjektu doručena žadatelova žádost o poskytnutí informací 

prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. Jednalo se o poskytnutí následujících informací.
1
 

 

Vzhledem ke značnému objemu požadovaných informací dospěl povinný subjekt k závěru, že vyřízení 

žádosti si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací. Z tohoto důvodu bylo 

v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. dne 22. 8. 2017 žadateli zasláno sdělení k úhradě 

nákladů za poskytování informací č. j. KHSMS 42729/2017/OV/OPaK, kterým byly náklady spojené 

s vyhledáním informací vyčísleny na 2.121,- Kč a žadatel byl vyzván k jejich uhrazení. Vzhledem 

k tomu, že si žadatel uloženou písemnost v zákonem stanovené lhůtě nevyzvedl, byla písemnost 

vrácena provozovatelem poštovních služeb zpět. Na základě žádosti žadatele ze dne 3. 10. 2017 zaslal 

povinný subjekt informaci o výši a důvodu úhrady nákladů za poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb. rovněž prostřednictvím e-mailu (č.j. KHSMS 51589/2017/OV/OPaK). Sdělení 

k úhradě nákladů za poskytování informací bylo žadateli doručeno dne 6. 10. 2017. V obou sděleních 

byl žadatel poučen, že pokud do 60 dnů ode dne oznámení úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost 

odloží. 

 

Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 5. 12. 2017. Povinnému subjektu tedy nezbývá 

než postupovat podle § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. a žádost odložit.  

 

Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.  

                                                      
1
 Žádost je naskenovaná a je přílohou rozhodnutí.  
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Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Dembiňák, v.r. 

ředitel odboru správního 

 Krajské hygienické stanice  

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 - email 

1x spis, počet listů 1   

 






