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Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen 
ZÚÚL) oprávněn požadovat za poskytnutí informace úhradu za náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat a odeslání informací žadateli. 
 
Pokud si poskytnutí informace v důsledku mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací nebo pořizování kopií, opatřování 
technických nosičů dat nebo odeslání informací vyžádá vznik nákladů přesahujících v případě jedné žádosti jednoho 
žadatele částku 50 Kč, bude informace žadateli poskytnuta až po prokazatelné úhradě poskytované služby. V takovém 
případě poskytnutí žádosti předchází písemné oznámení žadateli obsahující výzvu k úhrad ě náklad ů, jejich výši v Kč 
a odůvodnění s údaji o tom, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla částka ZÚÚL vyčíslena. Pokud žadatel 
do 30-ti dnů ode dne doručení výše citovaného písemného oznámení požadovanou úhradu nezaplatí, ZÚÚL jeho 
žádost odloží.  
 
Výši úhrady stanoví sazebník úhrad náklad ů  s platností od 1. 1. 2015 takto: 
 

Náklady na po řízení kopií 

Sazba za pořízení 1 černobílé kopie 

- A4 jednostranná   2,- Kč 

- A4 oboustranná   3,- Kč 

- A3 jednostranná   3,- Kč 

- A3 oboustranná   4,- Kč 

Využití výpo četní techniky 

- tisk 1 stránky formátu A4 černobíle   2,- Kč 

- tisk 1 stránky formátu A4 barevně   4,- Kč 

Datové nosi če 

- 1 ks CD 15,- Kč 

- 1 ks DVD 15,- Kč 

Skenování dokument ů 

- formát A4   2,- Kč/1 stránka 

Náklady za odeslání informací žadateli 

Paušální sazby za balné činí 40,- Kč. 
Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená povinným subjektem provozovateli poštovních služeb. 

Telekomunika ční poplatky 

Je-li třeba při obstarávání podkladů k poskytnutí informace použít telekomunikační zařízení, účtují se poplatky podle 
platných sazeb jednotlivých poskytovatelů. 

Náklady na mimo řádně rozsáhlé vyhledávání informací 

Za každou započatou hodinu odpracovanou při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací je účtováno 250,- Kč. 

Podle NV č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací, ve znění pozdějších 
předpisů, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem nebude požadovat po žadateli úhradu nákladů vzniklých na základě 
žádosti, pokud tyto nepřesáhnou částku 50,- Kč. 

 
 


