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Vysvětlení způsobu vyčíslení celkového objemu hodin potřebných k analýze údajů
Dne 06.02.2019 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 vysvětlení způsobu vyčíslení celkového objemu hodin potřebných k analýze
údajů KHS JmK, kdy reagujete na přípis KHS JmK ze dne 04.02.2019, č. j. KHSJM
05819/2019/BM/PRAV.
Jak již bylo v předmětném přípise uvedeno, 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 poskytnutí informace, požadované pod bodem 2. – „Roční
souhrnné údaje o počtu kontrol u provozovatelů potravinářských podniků, při kterých byl
identifikován přestupek a počtu kontrol, při kterých žádný přestupek identifikován nebyl“.
KHS JmK není povinna zaznamenat informace v takové podobě, jak je položen dotaz.
O zaznamenanou informaci se však jedná i tehdy, jestliže požadovaný údaj vyplývá z činnosti
KHS JmK jako povinného subjektu, tedy jestliže jej lze dovodit z jiných zaznamenaných informací.
V období 2013 – 2017 bylo provedeno 12.388 kontrol, bylo pořízeno 12.388 protokolů
o kontrole. Aby bylo možné poskytnout údaje ohledně přestupků, je třeba nahlédnout do spisů,
ve kterých jsou tyto protokoly o kontrole založeny.
Způsob vyčíslení úhrady:
Na zjištění potřebných údajů z jednoho protokolu o kontrole je počítáno s dobou v trvání 4
minut,
12.388 protokolů o kontrole x 4 min = 49.552 min
49.555 : 60 min = 826 hodin
826 x 250 = 206.466 Kč.
KHS JmK pro úplnost uvádí, že u informací požadovaných pod body 1., 3., 4. a 5 není úhrada
požadována.
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