Sazebník úhrad za poskytování informací
dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Podávání informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), a jeho prováděcími předpisy. Na základě InfZ Jihočeské nemocnice, a.s. jako povinný
subjekt dle InfZ vydává tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“), když při jeho
stanovení vycházela zejména ze zásad uvedených v nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:

Jihočeské nemocnice, a.s.
se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
IČ: 260 93 804
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1451

Datum vydání sazebníku:
Datum platnosti sazebníku:

15. 12. 2015
po dobu účetního období tj. po dobu od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a nebude-li
sazebník stanoven pro následující nebo
každé další účetní období odlišně, pak i
po dobu těchto účetních období.

1) Pořízení kopií
1aa) Fyzický papír jednostranně A4
1aa) Fyzický papír jednostranně A3
1ba) Fyzický papír oboustranně A4
1bb) Fyzický papír oboustranně A3
1c) Fotokopie dokumentu elektronicky A3 nebo A4

3,- Kč/1 list papíru
4,- Kč/1 list papíru
4,- Kč/1 list papíru
5,- Kč/1 list papíru
2,- Kč/1 stranu

Úhrada za pořízení kopie v sobě zahrnuje i čas pracovníka strávený pořizováním
kopie. Fotokopie dokumentů větších formátů než A3 budou kalkulovány podle
nabídky externího poskytovatele kopírovacích služeb.
2) Opatření technických nosičů dat
2a) Datový nosič CD-R
2b) Datový nosič DVD-R

20,- Kč/ks
25,- Kč/ks

3) Odeslání informací žadateli
Náklady spojené s odesláním podle aktuálního ceníku poskytovatele poštovních
služeb.

4) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Za každou započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací bude
účtována sazba 393,- Kč/hod., která odpovídá osobním nákladům pracovníků, kteří
se na vyhledávání mimořádně rozsáhlých informací podílejí.

V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně
oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V
oznámení povinný subjekt uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše
úhrady vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku
úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze
stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u
kterého povinného subjektu se podává.
Poskytnutí informace, za kterou bude požadována úhrada nákladů, je podmíněna
zaplacením požadované úhrady.
Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v kanceláři povinného subjektu na adrese: B.
Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, nebo převodem na účet 196948652/0300.
K celkové částce úhrady bude připočtena DPH podle platných předpisů.
Tento sazebník byl vydán představenstvem povinného subjektu dne 15. 12. 2015.

Ing. Martin Bláha, MBA
předseda představenstva
Jihočeské nemocnice, a.s.

Ing. Michal Čarvaš, MBA
člen představenstva
Jihočeské nemocnice, a.s.

