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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 16. 10. 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.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:  

 

„Dobry den,  

dekuji za odpoved ohledne ziskani blizsich informaci o onemocneni spalnickami v MSK. Chapu, ze 

pozadovane informace jsou obsahlejsi, ale prosim o odpovedi na nasledujici: 

 

1) Takto podrobne informace tedy automaticky neshromazdujete a musite je dohledavat? 

 

2) Cena 263,70 Kc/hod je cena za vytvoreni kopii nebo ciste administratorske prace? 

 

3) Na zaklade ceho musim jako zadatel o poskytnuti svobodnyh informaci platit odvod na zdravotni a 

socialni pojisteni zamestnavatele? „ 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace.  

 

K otázce č. 1, správní orgán sděluje, že podrobné informace automaticky neshromažďuje a musí je 

vyhledávat.   

 

K otázce č. 2, správní orgán sděluje, že předmětná cena je cenou za administrativní práci. Nicméně 

hodinová sazba je odvozena od celkových platových nákladů zaměstnance povinného subjektu, který 

by se danou žádostí zabýval. Do hodinové sazby vyplacené zaměstnancům náleží mj. také částky, 

které za zaměstnance povinně odvádí zaměstnavatel v souvislosti s jejich pracovní činností, tedy 

pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění.  
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K otázce č. 3, správní orgán sděluje, že odvod na zdravotní a sociální pojištění jsou součástí platových 

nákladů povinného subjektu. Samotné oprávnění povinného subjektů žádat úhradu za mimořádně 

rozsáhlé vyhledání informací je zakotveno v ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení 

s ustanovením § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

a Sazebníkem úhrad a nákladů spojených s poskytováním informací Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  
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