KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 05819/2019/BM/PRAV
Spisová značka: S-KHSJM 02202/2019
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datovou zprávou

JUDr. Lenka Živělová
541 126 413
lenka.zivelova@khsbrno.cz

V Brně dne 4. února 2019

Sdělení – oznámení o poskytnutí informace za úhradu dle § 17 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 14.01.2019 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
(dále také „KHS JmK“) jako povinné osobě 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.“),
doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidována
pod č. j. KHSJM 02202/2019/BM/PRAV (dále jen „žádost“).
Vzhledem k tomu, že žádost byla formulována příliš obecně, KHS JmK Vás v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. vyzvala k upřesnění žádosti,
a to přípisem ze dne 21.01.2019, č. j. KHSJM 03280/2019/BM/PRAV.
Dne 22.01.2019 bylo KHS JmK doručeno upřesnění požadovaných informací, zaevidováno
pod č. j. KHSJM 03945/2019/BM/PRAV.
KHS JmK tímto v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. informuje, že za poskytnutí
informace bude požadovat úhradu ve výši 206.466,-Kč, neboť poskytnutí požadovaných informací
vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání (§17 odst. 1 poslední věta zákona č. 106/1999 Sb.).
Úhrada je vyčíslena v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytování informací, zveřejněným
na webových stránkách povinného subjektu (http://www.khsbrno.cz/), kdy za každou započatou
hodinu odpracovanou při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací je účtováno 250,-Kč.
V daném případě se jedná o vyhledávání informace, požadované pod bodem 2) doplněné
žádosti, kdy se jedná o analýzu údajů z počtu 12.388 provedených kontrol, což činí 825 hodin
(celková výše úhrady = 825 x 250 = 206.466,-Kč).
Dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. je poskytnutí informace podmíněno zaplacením
požadované úhrady, a to na zvláštní účet Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, zřízený pro tento účel u České národní banky, pobočky Brno, číslo účtu: 19-45829621/0710,
variabilní symbol:
.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí,
povinný subjekt žádost odloží.

Poučení: Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace můžete podat stížnost dle § 16a
odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 sb. ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení
o požadavku úhrady náhrady nákladů za poskytnutí informace, den oznámení se do lhůty
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

Pokračování č. j. KHSJM 05819/2019/BM/PRAV

nezapočítává, a to k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 0 Brno.

JUDr. Lenka Živělová
vedoucí oddělení
právního
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