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Věc:  I.      Poskytnutí informací na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 

  II. Žádost o úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 

Vážený pane ________, 

 

Fakultní nemocnice Bulovka (dále jako „FNB“ nebo též jako „nemocnice“), jakožto povinný 

subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), obdržela dne 13. 11. 2021 Vaši písemnou žádost, kterou podle 

zákona žádáte o zaslání údajů o výši odměn a covidových příplatků zdravotníkům FNB v období 

mezi 1. říjnem 2020 a 1. zářím 2021 (dále jen „Žádost“). 

 

I.  Na Vaši Žádost odpovídáme následovně: 

„…, tímto Vás žádám o informaci podle paragrafu 106 o poskytnutí výše odměn a covidových 

příplatků zdravotníkům v době od 1. října 2020 do 1. 9. 2021. Poprosím zvlášť za každé oddělení 

nemocnice a zvlášť lékařský personál a nelékařský zdravotnický personál.“ 

 

Celková výše odměn a „covidových“ příplatků v době od 1. října 2020 do 1. 9. 2021 činila u 

lékařského personálu částku 98 718 552 Kč včetně zákonných odvodů. 

 

„…, tímto Vás žádám o informaci podle paragrafu 106 o poskytnutí výše odměn a covidových 

příplatků zdravotníkům v době od 1. října 2020 do 1. 9. 2021. Poprosím zvlášť za každé oddělení 

nemocnice a zvlášť lékařský personál a nelékařský zdravotnický personál.“ 

 

Celková výše odměn a „covidových“ příplatků v době od 1. října 2020 do 1. 9. 2021 činila u 

nelékařského zdravotnického personálu částku 278 138 164 Kč včetně zákonných odvodů. 

 

 

 

 

 



 

II.  Poskytnutí informací k níže uvedené části Vašeho dotazu není možné bez mimořádně 

rozsáhlého vyhledání informací: 

 

„…, tímto Vás žádám o informaci podle paragrafu 106 o poskytnutí výše odměn a covidových 

příplatků zdravotníkům v době od 1. října 2020 do 1. 9. 2021. Poprosím zvlášť za každé oddělení 

nemocnice a zvlášť lékařský personál a nelékařský zdravotnický personál.“ 

 

Informace k výše uvedenému (tj. pro každé oddělení nemocnice) je FNB schopna shromáždit až 

na základě ručního prohlédnutí všech platových výkazů jednotlivých oddělení z uvedeného 

období, které jsou již uloženy v archivech FNB. Jiným způsobem totiž FNB nemůže tyto 

požadované informace dohledat. Z informačního mzdového systému umí FNB vyčíst pouze 

souhrnné agregované údaje – viz odpovědi v bodě I. tohoto přípisu. Z uvedeného důvodu Vás 

tímto dle ustanovení § 17 zákona žádáme o úhradu ceny za rozsáhlé vyhledání Vámi 

požadovaných informací ve výši 3 710,- Kč, jejíž rozpad uvádíme v tabulce níže. Sazba 

požadované úhrady, resp. její rozsah, je stanovena dle Ceníku FNB zdravotních a nezdravotních 

služeb pro veřejnost, klienty (samoplátce), který je veřejně dostupný na webových stránkách FNB 

http://bulovka.cz/ (nejprve záložka „O nemocnice“ a poté záložka „Povinně zveřejňované 

informace“), přičemž výsledná konkrétní částka je vypočtena se zohledněním odbornosti daného 

zaměstnance, oprávnění přistupovat do mzdové dokumentace, dosaženého vzdělání a délky 

jeho praxe. Úhradu proveďte bankovním převodem na číslo bankovního účtu FNB 

16231081/0710, jako variabilní symbol uveďte 1061999 a do poznámky pro příjemce uveďte své 

jméno a příjmení. Dovolujeme si též požádat o zaslání informace o provedené platbě na e-

mailovou adresu pravni@bulovka.cz. 

 

počet hodin potřebných 

k vyhledání a zpracování 

požadovaných informací 

hodinová sazba zaměstnance 

FNB 

Celkem (součin 7 x 530) 

7 530,- Kč 3 710,- Kč 

 

Sazba úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací byla stanovena formou hodinové 

sazby odvozené z nákladů na plat zaměstnance FNB, který je oprávněn požadované informace 

zpracovávat. Hodinová sazba byla odvozena od celkových platových nákladů FNB, jimiž je jak 

částka vyplácená zaměstnanci, tak částky, které za zaměstnance odvádí FNB v souvislosti s jeho 

pracovní činností. 

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že poskytnutí požadovaných informací, tedy odpovědi na 

Váš dotaz uvedený v bodě II., je podmíněno zaplacením požadované úhrady, přičemž pokud do 

60 dnů ode dne doručení tohoto dopisu požadovanou úhradu nezaplatíte, FNB v této části Vaši 

Žádost odloží. 

 

Poučení: Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace lze podat stížnost dle 

ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti o úhradu 

nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Stížnost se podává k FNB. FNB předloží 

http://bulovka.cz/
mailto:pravni@bulovka.cz


 

stížnost do 7 dnů Ministerstvu zdravotnictví, pokud v této lhůtě stížnosti sama FNB zcela 

nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Ministerstvo zdravotnictví o stížnosti rozhodne do 15 dnů. 

 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem 
         elektronicky podepsáno 

 
 

JUDr. Jozef Tutka 

vedoucí právního oddělení 

Fakultní nemocnice Bulovka 


