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Sazebník úhrad za poskytnutí informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

zveřejněný dle § 5 odst. 1 písm. f) InfZ 

 
(Příloha č. 3  Příkazu ministra č. 11/2019 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu 
zdravotnictví č. 8/2019 – „Zásady k zajištění jednotného postupu Ministerstva zdravotnictví v oblasti 
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů“, ze dne 22. 2. 2019) 

 

(1) Oprávnění povinného subjektu – Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) 

žádat úhradu nákladů za poskytnuté informace stanoví § 17 odst. 1 InfZ.  

(2) Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů 

na: 

a) pořízení kopií (§ 4); 

b) opatření technických nosičů dat (§ 5); 

c) odeslání informací žadateli (§ 6) a 

d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 7). 

(3) Ministerstvo stanoví výši úhrady na základě jednotkových sazeb, pokud je to možné. 

V ostatních případech stanoví výši úhrady jiným prokazatelným způsobem, zejména 

na základě individuální kalkulace nákladů. 

(4) Úhrady za pořízení kopií 

 Druh nákladu Jednotka Cena v Kč za jednotku 

1 Černobílá fotokopie A4/jednostranná 3,00 

2 Černobílá fotokopie A4/oboustranná 5,00 

3 Černobílá fotokopie A3/jednostranná 6,00 

4 Černobílá fotokopie A3/oboustranná 10,00 

 
 v případě požadavku pořízení kopie v barevném provedení se připočítává + 100% ceny 

za jednotku; 

  pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané 

ministerstvem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytuje-li se 

informace formou prodeje tohoto výtisku. 
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(5) Úhrady za opatření technických nosičů dat  

 Druh nákladu Jednotka Cena v Kč za jednotku 

1 Nosič – CD  1 kus 10,00 

2 Nosič - DVD 1 kus 15,00 

3 Nosič - USB 1 kus dle velikosti paměti příslušného 

nosiče a jeho pořizovací ceny 
4 Ostatní technické nosiče 1 kus 

 

Úhrady za odeslání informací žadateli 

 

 Druh nákladu Jednotka Cena v Kč za jednotku 

1 Balné 1 zásilka 15,00 

2 Náklady na poštovní služby 1 zásilka dle aktuálního ceníku 

provozovatele poštovních služeb 

 

(6) Úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací ke zpracování podkladů pro vyřízení 

žádosti o informace se rozumí zejména: 

e) činnost, která jde nad rámec běžného vyhledávání informací nebo při níž 

dochází ke zvýšenému vytížení zaměstnanců ministerstva, a to na úkor plnění 

ostatních pracovních povinností; 

f) situace, kdy se požadované informace vztahují k rozsáhlému časovému 

období, náleží do věcné působnosti více než jednoho odborného útvaru 

ministerstva nebo kdy je nutné informace dohledat v jiných úřadovnách 

ministerstva, v příručních spisovnách útvarů nebo kdy je nutné dožádat jejich 

kopie z ústřední spisovny ministerstva; 

g) situace, kdy je nutná konzultace s jiným povinným subjektem, který má 

závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami 

ministerstva, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. 

 Druh nákladu Cena v Kč za každých 

60 minut 

1 Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 350,00 
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(7) Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku je požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li 

náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč (bez započtení nákladů na poštovní 

služby). 

(8) Výzvou k úhradě nákladů za poskytnutí informací dochází k přerušení běhu lhůty 

pro poskytnutí informace. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením 

požadované úhrady.  

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nákladů úhradu 

nezaplatí, žádost ministerstvo odloží. 

 
 


