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R o z h o d n u t í 
 

 

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ing. Zdeněk Kabátek, příslušný 

k rozhodování o stížnosti podle ust. § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „nadřízený orgán“, rozhodl 

o stížnosti žadatele  

, proti oznámení o výši úhrady za mimořádně 

rozsáhlé vyhledání informací ze dne 28. 11. 2019, č.j. VZP-19-04691645-D1A1 

(I/167/19), 

 

 

t a k t o: 

 

Podle ust. § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se výše úhrady nákladů za mimořádně 

rozsáhlé vyhledání informací u žádosti doručené VZP ČR dne 19. 11. 2019, vyplývající z 

oznámení o výši úhrady č. j. VZP-19-04691645-D1A1 (I/167/19) ze dne 19. 11. 2019 

ve výši 1 920 Kč potvrzuje.  

 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, dále jen „VZP ČR“, obdržela dne 19. 11. 

2019 žádost žadatele –  

, dále jen „žadatel“, kdy žadatel požadoval 

poskytnutí informací: 

 

1) Kolik počet pojištěnců s diagnózou HIV evidujete k 30. 9. 2019? 

 

2) Jaké jsou celkové náklady Vaší pojišťovny v Kč na léčbu HIV infekce v roce 2019? 

(k 30. 9. 2019) 

 

Žádost žadatele byla s ohledem na její obsah posouzena jako žádost dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

“InfZ”. 

 

VZP ČR vydala dne 28. 11. 2019 rozhodnutí č. j. VZP-19-04793186-D1A1, kterým žádost 

žadatele co do informací pod bodem 2) s odkazem na ust. § 2 odst. 4 InfZ částečně odmítla, 
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neboť se žadatel domáhal poskytnutí nových, doposud neexistujících informací v podobě 

vytvoření výstupů z analýzy, přičemž žádost o informace se tak svým požadavkem dostala 

mimo režim InfZ. 

 

Co do informací požadovaných pod bodem 1) žádosti VZP ČR učinila vůči žadateli oznámení 

o výši úhrady za poskytnutí informací podle ust. § 17 odst. 3 InfZ sp. zn. VZP-19-04691645-

D1A1 (I/167/19) ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „oznámení o úhradě“), kterým byl žadatel 

vyzván k úhradě částky ve výši 1 920,- Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Oznámení o úhradě bylo žadateli doručeno dne 3. 12. 2019. 

 

Žadatel poté podal dne 3. 12. 2019 stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d), ve které s výší úhrady 

dle oznámení o úhradě nesouhlasil, přičemž s odkazem na internetové články, jakož i na 

zprávu umístěnou na webových stránkách VZP ČR, jejichž předmětem bylo konstatování 

počtu klientů VZP s diagnózou HIV v letech 2014 – 2018, uvedl, že je zřejmé, že VZP ČR má 

požadované informace k dispozici a jelikož takovými informacemi disponuje a sama je 

vyhledává, není možné ohledně těchto informací dovodit, že by za účelem jejich poskytnutí 

musela podstoupit mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Z tohoto důvodu považuje 

žadatel stanovenou úhradu za značně nepřiměřenou. 

 

Po zvážení argumentů žadatele uvedených ve stížnosti nadřízený orgán konstatuje: 

Po posouzení důvodů uvedených ve stížnosti, jakož i po přezkoumání postupu správního 

orgánu prvního stupně jak z hlediska procesního, tak věcného, nadřízený orgán neshledal 

žádné skutečnosti, které by svědčily o nesprávnosti takového postupu či o nesprávnosti 

stanovené výše úhrady. 

VZP ČR je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 InfZ, a je tedy povinna poskytovat 

informace podle InfZ vztahující se k její působnosti v plném rozsahu, pokud tomu nebrání 

omezení daná zákonem. Dle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny vyžadovat 

úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických 

nosičů dat a s odesláním informací žadateli. VZP ČR je pak jako povinný subjekt oprávněna 
rovněž vyžádat si i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

Oznámení o úhradě bylo žadateli zasláno dne 28. 11. 2019, tedy při zachování zákonné 15 

denní lhůty k vyřízení žádosti o informace. Orgán prvního stupně učinil žadateli oznámení o 

úhradě před poskytnutím požadovaných informací, přičemž přesně popsal, jakým způsobem 

byla požadovaná částka vyčíslena s odkazem na Sazebník úhrad nákladů za poskytování 

informací. Žadatel byl rovněž v rámci oznámení o úhradě poučen v souladu s § 17 odst. 3 

InfZ. 

Ředitel VZP ČR prošetřil kalkulaci nákladů a vzhledem k mimořádně rozsáhlému vyhledání, 

které zpracování požadovaných informací vyžaduje, shledal kalkulaci ceny zpracování dotazu 

jako důvodnou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím i nařízení vlády č. 

173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 

zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazba 384 Kč za každou započatou hodinu 

mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je kalkulací mzdových nákladů zakotvenou interním 

předpisem povinného subjektu a zveřejněnou na internetových stránkách: 
https://www.vzp.cz/o-nas/informace/pristup-k-informacim. 
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Z obsahu oznámení o úhradě, jakož i ze samotného charakteru požadovaných informací, pak 

lze dovodit, že VZP ČR je nucena požadované informace vyhledat a zpracovat, kdy tento 

postup obnáší rozsáhlé zpracování datových podkladů, nastavení výběrových kritérií 

a následnou transformaci do konečného datového výstupu, včetně následné kontroly celého 

postupu zpracování. Celý tento proces odpovídá časovému rozsahu 5 hodin, kterážto délka je 

s ohledem na jeho složitost a vynaložené úsilí zcela odpovídající. 

Argumentaci žadatele obsaženou ve stížnosti týkající se toho, že VZP ČR není oprávněna 

požadovat za předmětné informace úhradu, neboť se jedná o informace, kterými povinný 

subjekt za roky 2014 – 2018 disponuje, shledal nadřízený orgán jako nepřípadnou. Žadatel 

totiž v žádosti o informace požadoval poskytnutí počtu pojištěnců s diagnózou HIV ke dni 30. 

9. 2019, tedy časovému okamžiku odlišnému od období, za které již VZP ČR těmito údaji 

disponuje. VZP ČR údaje za roky 2014 – 2018 získávala nikoli na základě žádosti 

o informace dle InfZ, nýbrž tyto byly vytvořeny z důvodu interní potřeby VZP ČR, a to 

v rámci rozsáhlé analytické činnosti, jejímž předmětem byla analýza širšího rozsahu dat 

týkajících se klientů s diagnózou HIV a na které se podílelo více odborných útvarů VZP ČR. 

Je zřejmé, že pokud žadatel požaduje poskytnout konkrétně nadefinované informace ke 

konkrétnímu okamžiku, který se liší od období, za které VZP ČR takovými informacemi 

disponuje, je VZP ČR nucena takové informace vyhledat a zpracovat k individuální potřebě 

žadatele v režimu InfZ a je proto oprávněna požadovat za provedení takového zpracování 

úhradu v odpovídající výši. 

Závěrem je tedy možno konstatovat, že se VZP ČR nevyhýbá své povinnosti poskytnout žadateli 

požadované informace, pouze zcela v souladu s InfZ požaduje úhradu za vyhledání těchto dat. 

Vzhledem k tomu, že byla stížnost žadatele shledána jako bezdůvodná, bylo rozhodnuto tak, jak 

je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí o stížnosti se nelze podle ustanovení § 16 odst. 9 InfZ dále odvolat. 

Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel neprovede 

úhradu do 60 dnů od obdržení oznámení o požadované úhradě, bude jeho žádost v souladu s 

ustanovením § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím odložena. Po dobu 

vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady tato lhůta neběží. 

V Praze dne 12. 12. 2019 

Ing. Zdeněk Kabátek 

ředitel 

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 

otisk úředního razítka 


