
 

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 

Odbor komunikace 
Č. j.: 91292/17/7500-20080-202098 

K Vaší žádosti ze dne 24. srpna 2017 

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková 
Tel.: 296 854 184 
E-mail: podatelna@fs.mfcr.cz 
ID datové schránky: p9iwj4f 

Zdeněk Hřib 
nám. Sv. Čecha 1356/8 
101 00  Praha 10 

Doručovací adresa: 
Email: zdenek.hrib@seznam.cz  

Věc: Oznámení o výši úhrady 

Vážený pane Hřibe,  

Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 24. srpna 2017 Vaši žádost 
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), upřesněnou dne 14. srpna 
2017, kde požadujete:  

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění strukturovaných dat o výši tržeb zaevidovaných v EET za květen a červen 
2017 od subjektů působících v oblasti stravování (Kódy CZ NACE 56.1, 56.2, 56. 3). 

V případě, že byste nedokázali snadno vyfiltrovat data pouze za uvedené CZ NACE, tak lze 
filtr zjednodušit jako "od subjektů, které se zapojili do EET do konce roku 2017". 

Struktura výstupu by měla být ideálně obdobná strukturovaným datům dostupným ke stažení 
na http://www.etrzby.cz/cs/Informace-o-provozu 

konkrétně tedy: 

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/archiv-2017_06.zip 

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/archiv-2017_05.zip 

(nemohu použít tato veřejně dostupná data, protože obsahují údaje za všechny typy subjektů 
najednou, tedy nejen z oblasti stravování)“ 

K Vaší žádosti sdělujeme, že data v požadované struktuře neevidujeme. Podle ustanovení 
§ 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím mohou povinné subjekty požadovat 
v souvislosti s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací úhradu. Sazebník úhrad 
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nákladů za poskytování informací (§ 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu 
k informacím) je dostupný na internetových stránkách Finanční správy České republiky – 
www.financnisprava.cz.  
Generální finanční ředitelství, s odkazem na § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, Vám tímto sděluje výši požadované úhrady za poskytnutí informací spolu se 
způsobem jejího výpočtu a úhrady.  

Požadovaná data lze připravit, ale záleží na podrobnosti členění. 

Pokud by stačila čísla za měsíc, tedy za každý požadovaný měsíc a NACE jedno číslo, pak 
by se jednalo o výběr z dat a časově by trvalo zpracování 2 hodiny. 

2 x 320 = 640,- Kč 

Pokud by byl požadavek na data v denním členění, pak bude nutné vyžádat si data a pak je 
dále zpracovat. Jedná se pak o 8 hodin práce referenta a dále tam bude práce od provozu 
ADIS. 

8 x 320 = 2 560,- Kč 

Pokud by byl požadavek na data v hodinovém členění, pak bude nutné vyžádat si data, 
získat místo na jejich zpracování. Jedná se o 30 hodin práce referenta. 

30 x 320 = 9 600,- Kč 

Odůvodnění doby zpracování dotazu: 
Generální finanční ředitelství tvoří statistiky, které zveřejňuje na svých internetových 
stránkách. V případě Vaší žádosti jde o údaje, které se běžně nesledují, a tudíž se tato 
informace musí nově vytvořit. Nutná časová dotace na vypracování informací podle 
žádosti zahrnuje přípravu, týká se zvolení nejefektivnějšího postupu výběru dat a údajů 
včetně volby databáze. V případě Vašeho dotazu se jedná o výstupy specifických dat a 
údajů ze sestav IS ADIS, které nejsou běžně používané a možnost jejich využití vyžaduje 
vysoké odborné znalosti.  

Ve výše uvedeném není započtena strojová práce. Dále upozorňujeme, že členění dle NACE 
je možné provést, ale bude provedeno tak, že budou zařazeny subjekty, které mají alespoň 
jednu provozovnu v požadované NACE. To v praxi znamená, pokud má subjekt restauraci i 
velkoobchod, budou v datech zařazeny jeho kompletní údaje. 

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o výběr způsobu zpracování Vaší žádosti. Úhradu 
za poskytnutí informací proveďte bankovním převodem na číslo účtu:  
19-11122011/0710, VS: 10670, nebo poštovní složenkou na uvedený účet včetně uvedení 
VS. Do zprávy příjemci prosím uveďte Vaše jméno, příjmení a číslo 91292/17.  

Požadované informace budou vydány až po připsání dané částky na výše uvedený účet. 
Pokud nedojde k úhradě do 60 dnů, GFŘ Vaši žádost v souladu s § 17 odst. 5 zákona 
o svobodném přístupu k informacím odloží. 
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Proti výši úhrady můžete podat u GFŘ stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) 
zákona o svobodném přístupu k informacím a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí.  

S pozdravem 

Ing. Petra Petlachová 
ředitel odboru 


		2017-09-11T18:29:28+0200
	Ing. Gabriela Štěpanyová




