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

Ministerstvo vnitra obdrželo dne 8. února 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), v níž požadujete poskytnutí informací o výši platů 
a odměn zaměstnanců Ministerstva vnitra za poslední tři kalendářní roky, tj. za rok 2015, 
2016 a 2017, vždy ve formě součtu pro jednotlivého zaměstnance za celý kalendářní rok.

Podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím mohou povinné subjekty 
požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout 
náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 
informací žadateli; povinný subjekt může žádat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací [ve smyslu § 5 odst. 1 písm. f) 
zákona o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací] je zveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva vnitra; tento sazebník je dostupný na 
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-vyzadanym-informacim-doporucene-formulare-a-
sazebnik-uhrad-902739.aspx. 

Ministerstvo vnitra vyhledalo Vámi požadované informace a s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 
zákona o svobodném přístupu k informacím Vám sděluje výši požadované úhrady spolu se 
způsobem jejího výpočtu:

Celková výše úhrady:………. 753 Kč

Způsob jejího výpočtu: 

• za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (požadované informace se týkaly 
dlouhého časového období, především bylo nutno identifikovat požadované 
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informace, tj. vyhledat zvlášť platy, odměny v informačním systému, tyto údaje přiřadit 
k aktuálnímu výčtu zaměstnanců Ministerstva vnitra a následně shromáždit a sestavit 
do přehledného seznamu). Mimořádným vyhledáním informace ve smyslu výše 
uvedeného lze rozumět zejména shromažďováním požadovaných dokumentů 
obsahující informaci o platech a odměnách zaměstnanců Ministerstva vnitra, tj. 
informace o celkově 2591 zaměstnanců, za roky 2015, 2016 a 2017 pracovníkem 
povinného subjektu, tj. Ministerstva vnitra, přičemž se jednalo o časově náročnou 
činnost, která se objektivně vymyká běžnému poskytování informací povinným 
subjektem. Do této doby je taktéž nutno započítat čas na identifikaci a anonymizaci 
osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž bylo v daném 
případě třeba poskytované informace projít a identifikovat tyto údaje, které poskytnuty 
být ze zákona nemohou a které tedy mají být v poskytnutém podkladu 
anonymizovány1. Vyhledávání a anonymizaci prováděl jeden zaměstnanec 
Ministerstva vnitra po dobu 3 hodin, podle sazebníku je náhrada za mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informace stanovena částkou 251 Kč/hodinu, celkem tedy 753 
Kč. 

V souladu s Výše uvedeným dále uvádíme, že Ministerstvo vnitra obdrželo v první polovině 
února 2018 ve smyslu § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím větší množství
žádostí o poskytnutí obdobné informace tj. o výši platů a odměn zaměstnanců Ministerstva 
vnitra za poslední tři kalendářní roky, tj. za rok 2015, 2016 a 2017, vždy ve formě součtu pro 
jednotlivého zaměstnance za celý kalendářní rok. V souladu s § 17 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zásadou hospodárnosti a procesní 
ekonomie uvádíme, že je nutno tuto částku uhradit pouze jednou; dalším žadatelům, 
kteří v mezidobí částku uhradí, bude tato částka vrácena – za tímto účelem prosíme 
současně o uvedení čísla bankovního účtu, na který by případně byla uhrazená částka 
vrácena. 

Úhradu nákladů je možno jednorázově učinit bankovním převodem na č. ú. 19-
3605881/0710, variabilní symbol 356551. 

Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady. Jestliže úhradou do 60 dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost odložena (§ 17 odst. 5 
zákona o svobodném přístupu k informacím). Informace Vám budou odeslány v elektronické 
podobě bezprostředně po zaplacení úhrady.

Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16 a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném 
přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Ministerstva vnitra do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení [§16a odst. 3 písm. a) zákona o svobodném přístupu 
k informacím. O stížnosti bude rozhodovat ministr vnitra. Po dobu vyřizování stížnosti 
neplyne lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 

V z. Mgr. Simona Botková 
Mgr. Jiří Kaucký 

státní tajemník v Ministerstvu vnitra 

1 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j.: NSS 5 As 76/2014-23 ze dne 31. 7. 2014.


