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Poskytování informací v Úřadu pro dohled 
nad hospodařením politických stran a politických hnutí 
 

1. Jak žádat o informace 
 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen 
„Úřad“) povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující 
se k jeho působnosti. 
 
Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 

podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 

záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo 

audiovizuálního. 

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a 

vytváření nových informací. 

Kdo a za jakých podmínek 
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. 
V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli 
poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv. 
  
Jak a kam se obrátit 
Žádost o informaci se podává ústně, písemně, prostřednictvím datové schránky nebo 
prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu. 

Možné způsoby zaslání žádosti 

• osobně na adrese: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických 
hnutí, Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

• listinou formou na adresu: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, 
P.O.BOX 16, 611 00 Brno 

• prostřednictvím datové schránky Úřadu, ID datové schránky: psn9irb 

• prostřednictvím elektronické podatelny Úřadu: podatelna@udhpsh.cz 

 

2. Sazebník úhrad za poskytování informací 

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

předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 

za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato 

výše úhrad za poskytování informací: 

1) Náklady na pořízení kopií 

Za pořízení jedné kopie formátu A4  

černobílá jednostranná 1,50 Kč 

barevná jednostranná 4,00 Kč 

černobílá oboustranná 2,60 Kč 

barevná oboustranná   7,00 Kč 
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Za pořízení jedné kopie formátu A3  

černobílá jednostranná  2,00 Kč 

barevná jednostranná  8,00 Kč 

černobílá oboustranná  3,50 Kč 

barevná oboustranná   15,00 Kč 

 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u 

komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u 

tohoto poskytovatele zaplacena.  

2) Náklady na opatření technických nosičů dat 

Úhrada za opatření technických nosičů dat, zejména CD a DVD, vyžaduje-li tuto formu 
žadatel, se účtuje podle jejich pořizovací ceny.  

3) Náklady na odeslání informací žadateli 

• Úhrada za poštovní služby se vyčísluje podle ceníku České pošty s. p.  

• Úhrada balného se neúčtuje. 

4) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací  

Jde-li o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, činí úhrada za hodinu vyhledávání 300 
Kč. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující 1 hodinu. 

5) V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost 
písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. 
Z oznámení musí být zřejmé na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše 
úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení 
výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

6) Úhrada je výsledkem součtu jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací.  

7) Nepřesáhne-li celková výše úhrady 100 Kč, úhrada se nepožaduje. 

8) Na základě žádosti žadatele z důvodu zvláštního zřetele hodných předseda úhradu 
zcela nebo zčásti promine. 

9) Úhrada se děje převodem na bankovní účet, nedohodne-li se Úřad se žadatelem jinak. 

10) Úhrada je výsledkem součtu jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací. 


