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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a oznámení o výši úhrady za 
poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 podle téhož zákona 
 
 

Vážená paní, 

Ministerstvu financí (dále také jako „povinný subjekt“) byla dne 5. prosince 2018 
doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„Zákon“). Konkrétně žádáte o následující: Vyúčtování finančních dotací poskytnutých 
Českému svazu bojovníků za svobodu za období 1999 až 2018. 

Povinný subjekt Vám v příloze tohoto dopisu zasílá Vámi požadované dokumenty za 
období 2011 – 2017. 

Ve vztahu k předmětným vyúčtováním za období 1999 – 2007 a za rok 2018 bylo 
vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti pod č. j.  
MF-29422/2018/10-5. 

Co se týče informací, které požadujete za období 2008 – 2010, povinný subjekt Vám 
sděluje, že za poskytnutí těchto informací je požadována úhrada.    

Podle § 17 odst. 1 Zákona platí, že 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. Podle téhož ustanovení rovněž platí, že povinný subjekt může 
vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Ve Vašem případě se jedná o situaci mimořádně rozsáhlého vyhledání informací. 
Požadovaná úhrada Vám je účtována v souladu se Sazebníkem úhrad nákladů  
v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Sazebník“), který je 
zveřejněn na internetových stránkách povinného subjektu (konkrétně na adrese:  
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/informacni-kancelar/ 
sazebnik). Předmětný Sazebník je platný od 26. ledna 2017. 

Co se týče problematiky mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, jedná se  
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o případ, kdy vzhledem ke konkrétní situaci (poměrům povinného subjektu  
a žádosti žadatele) bude vyhledání informací pro povinný subjekt představovat zátěž 
nad míru obvyklou, resp. bude se jednat o činnost časově náročnou, která se 
objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací a nejedná se o běžnou 
součást agendy povinného subjektu.  

Vámi požadovaná vyúčtování za období 2008 – 2010 jsou již založena v archivu 
povinného subjektu, přičemž vyhledání požadovaných informací dle sdělení 
příslušného odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I, činí celkem 3 hodiny 
za každý jednotlivý rok.   

Doba potřebná pro vyhledání části Vámi požadovaných informací je proto celkem  
9 hodin, přičemž dle Sazebníku činí sazba za každou započatou hodinu mimořádně 
rozsáhlého vyhledání informací 350 Kč.  

V souladu s § 17 odst. 3 Zákona Vám povinný subjekt oznamuje, že s ohledem na 
výše uvedené byla ve Vašem případě stanovena úhrada ve smyslu  
§ 17 odst. 1 Zákona za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve výši 3150,- Kč. 

Tuto částku je možno uhradit na účet Ministerstva financí. Bankovní spojení pro tyto 
účely je následující: č. ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol: 11181223. 

Vyřízení žádosti v části, která se týká období 2008 – 2010, je vázáno na uhrazení 
příslušné částky za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Je na uvážení 
žadatele, zda tuto částku uhradí či nikoli. V případě, že daná částka nebude 
uhrazena, povinný subjekt žádost v příslušné části odloží. 

Proti výši úhrady můžete podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) Zákona podat do 
30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení stížnost ministru financí, Letenská 15,  
118 10 Praha 1 – Malá Strana, prostřednictvím Ministerstva financí, Letenská 15, 118 
10 Praha 1 – Malá Strana. 
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