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Vážený pane předsedo, 
  
k Vaší žádosti o informace ze dne 18. 11. 2020 Vám sdělujeme, že; 
 
poskytnutí informací je podle § 17 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) vázáno zaplacením úhrady 
ve výši 767 Kč. 
 
Jestliže úhradu do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení nezaplatíte, bude Vaše žádost 
odložena (§ 17. Odst. 5 InfZ). 
  
Platba úhrady nákladů se provádí na základě tohoto oznámení žadateli před poskytnutím 
informace bezhotovostně, a to na účet Vrchního soudu v Praze č.: 19-6523021, kód banky: 
0710, variabilní symbol: 404.  
 
Podle § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací oprávněny 
žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením 
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 
 
Výše stanovené úhrady vyplývá ze sazebníku dostupného na 
https://justice.cz/documents/14009/1289589/S_112_2013_2_SAZEBNIK.pdf/5a32cc1a-1e9e-
4995-9f4e-16e2ceea4ddb, který navazuje na instrukci Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14. 7. 
2011, č. j. 286/2011-OTOSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Podle bodu 1. 1. tohoto sazebníku činí sazba za vyhledání informace a její zpracování při 
mimořádně rozsáhlém vyhledávání 200 Kč za každou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem. 
Podle čl. 1. 2. tohoto sazebníku jde o mimořádné vyhledávání tehdy, přesáhne-li doba práce 
jednoho zaměstnance jednu hodinu. 
 
Požadované rozhodnutí obsahuje chráněné osobní údaje, k jejich anonymizaci (pseudonymizaci), 
je třeba tyto údaje v textu rozhodnutí vyhledat a odpovídajícím způsobem zanonymizovat. 
Provedením částečné anonymizace byl kvalifikovaný odhad časové náročnosti anonymizace 
požadovaného trestního rozhodnutí stanoven na 2,5 minuty na 1 stránku a to vzhledem k tomu, 
že v rozsudku 3 To 22/2019 figuruje 7 obžalovaných fyzických osob a dalších 6 zúčastněných 
osob. Rozsudek sp. zn. 3 To 22/2019 čítá 92 stran a dosud anonymizován nebyl. Takové 
vyhledávání si tedy vyžaduje 230 minut práce zaměstnance soudu. Výše úhrady za vyhledávání tedy 
činí: 92 x 2,5 = 230 (minut); 230/60 ≈ 3,8 hodiny; 3,8 (hodiny) x 200 (Kč) = 767 Kč. 

Vážený pan 
Jan Šinágl 
předseda 
Sodales Solonis z.s. 
Ulice bratří Nejedlých 335 
267 53 Žebrák 
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Poučení: Proti výši úhrady můžete podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) InfZ. Stížnost 
můžete podat u Vrchního soudu v Praze do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení [§ 16a odst. 
3 písm. a) InfZ]. O stížnosti bude rozhodovat Ministerstvo spravedlnosti. Po dobu vyřizování 
stížnosti neplyne lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Kateřina Kolářová, v. r. 
z pověření předsedy 
Vrchního soudu v Praze 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:  
Jitka Ducháčová 


		2020-11-23T10:41:29+0100
	Jitka Ducháčová




