
 
 
 

Rok Celkem inkasováno  
(Kč) a za jaké typy 

žádostí 

Nejnižší částka (za 
jaký typ žádosti) 

Nejvyšší částka (za jaký typ 
žádosti) 

2016 10 600,- 1800,- 
žádost o poskytnutí 
seznamu /přehledu/ 

všech správních řízení, u 
kterých byla od 1.1.2009 

do 30.9.2016 podána 
žaloba proti rozhodnutí 

MZ 

8 800,- 
žádost o poskytnutí kopií, popř. scanů 

veškerých dohod konaných mimo 
pracovní poměr na úseku Sekce strategií 

od 1.1.2015 

2017 2 000,- 2000,- 
přehled všech správních (odvolacích) řízení 1.1. 2016 - 31. 12. 2016 

proti rozhodnutí SUKLu ve věci regulace cen a úhrad 

2018 23 200,- 2000,- 
žádost o poskytnutí 

informací týkajících se 
správních řízení vedených 
podle části šesté zákona 

č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a 
doplnění některých 

souvisejících zákonů. 

21 200,- 
poskytnutí informací ve věci seznamu 

lékařů, kterým bylo MZ ČR vydáno 
rozhodnutí o povolení výkonu 

zdravotnické povolání a odborné praxe 
na dobu určitou na území ČR dle 

ustanovení § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 
95/2004 Sb., v platném znění, v rámci 

tzv. Projektu Ukrajina 
 
 

2019 7 700,- 1 050,- 
Žádost o informace, 
kolikrát a v jakých 

konkrétních termínech 
byl MUDr. Milan Řezáč 

členem zkušební komise 
při ústní zkoušce v rámci 

aprobační zkoušky (v 
rámci procesu uznávání 

způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání, 
týkajícího se lékařských 
pracovníků, kteří získali 
vzdělání mimo státy EU, 
dle zákona č. 95/2004 

Sb.) v oboru zubní 
lékařství, a to v roce 

2015, 2016, 2017 a 2018 

4 550,- 
Žádost ve věci poskytnutí programů 
jednání a zápisů o průběhu jednání 

doposud konaných Akreditačních komisí, 
jejichž předmět bylo posuzování žádostí 
poskytovatelů zdr. služeb o akreditaci k 

uskutečňování vzdělávání ve všech 
základních kmenech lékařů, podaných po 

účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb. 
 

2020 5 250,- 2450,- 
žádost o poskytnutí 
informací týkající se 

rezortu – téma COVID 19, 
odborné dotazy 

v předmětné 
problematice 

2800,- 
žádost o poskytnutí informací seznamu 
všech osob, jež jsou ke dni této žádosti 

držiteli platného povolení k zacházení ve 
smyslu § 4 zákona č. 167/1998 Sb., o 

návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů 

 
 
 
 
 
 


