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SAZEBNÍK NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

Kontakt na přijímací kancelář dospělí: tel.: 499 860 304, email: pkdospeli@janskelazne.com 
Kontakt na přijímací kancelář děti: tel.: 499 860 604, email: pkdeti@janskelazne.com 

zdroj: O-E-2 REV01                                                                                                                                                              
Platnost od 13.10.2021 

Tento sazebník stanoví sazby úhrad spojených s poskytováním informací dle platných právních 
předpisů, představující náklady, které Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik za takové 
poskytnutí informací vynaloží. Jedná se zejména o náklady spojené s:  

- poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

- pořizováním výpisu či kopií zdravotnické dokumentace dle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

 
       1. Náklady na pořízení kopií a tisk   

 
papír 80g, tisk textu papír 80g, obrázky 

Formát   Kopie (výtisk) černobílé barevné černobílé barevné 

A3 
 

jednostranná 5,- Kč 5,- Kč 7,- Kč 10,- Kč 

A3  
 

oboustranná 7,- Kč 7,- Kč 9,- Kč 15,- Kč 

A4 
 

jednostranná 3,- Kč 3,- Kč 5,- Kč 7,- Kč 

A4  
 

oboustranná 5,- Kč 5,- Kč 7,- Kč 12,- Kč 

A4  scan  4,- Kč  4,- Kč 

        Pořízení kopií jiných formátů a speciální požadavky na finální úpravu (kroužková vazba, šanon) se 
hradí dle skutečných nákladů. 

        2. Náklady na technické nosiče dat    
                    CD 

 
10,- Kč / 1ks 

    
        3. Náklady na odeslání informací žadateli 

   Náklady za poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb. 
Úhrada nákladů za balné se vyžaduje pouze při zasílání informace na technickém nosiči či ve speciální 
obálce, a to ve výši: 10  Kč/kus za polstrovanou obálku. 

 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a zdravotnické dokumentace 
Sazba nákladů na mimořádně rozsáhle vyhledávání informací dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb. činí 
500,- Kč za každou započatou hodinu vyhledávání. 
Vyhledání a příprava zdravotnické dokumentace pacienta z centrálního archivu (30 minut) 250,- Kč 
Vyhledání a příprava zdravotnické dokumentace pacienta v kartotéce (5 minut)  0,- Kč 

        5. Úhrada nákladů 
 Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě nákladů. Celkovou výši nákladů sdělí 

žadateli příslušný zaměstnanec před poskytnutím informace. Úhrada se provede bezhotovostně na 
č. účtu 107-3460830287/0100, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě 
pořizování kopií ze zdravotnické dokumentace, bude poplatek za vyřízení možno hradit přímo 
v přijímací kanceláři. 
 
Související dokumentace 

˗ Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

˗ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
˗ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
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