
Stránka 1 z 1 
Dokument zobrazený na intranetu ÚHKT je aktuálně platnou verzí vnitřního předpisu, po vytištění slouží pouze pro informativní účely. 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 

 
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se 
podává písemně, prostřednictvím služby elektronických komunikací, nebo v listinné podobě. Lis-
tinné žádosti se podávají na adresu sídla Ústavu hematologie a krevní transfuze, p. o., IČO: 
00023736, se sídlem U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 (dále jako “ÚHKT“) přímo na sekretari-
át ředitele ÚHKT, budova C, 1. patro, elektronické žádosti pak na adresu: info@uhkt.cz. 
 
ÚHKT je oprávněn za tyto služby požadovat v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady 
spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací žadateli, s tím, že 
je ÚHKT jako povinný subjekt oprávněn požadovat rovněž úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhle-
dání informací.      
 
Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s poskytnutím informace dle sazebníku úhrad. 
Ceník (sazebník úhrad) za pořízení kopií či tisku dokumentů potřebných pro řádné vypracování 
obdržené žádosti žadatele je uveden níže a rovněž je dostupný na webu ÚHKT  www.uhkt.cz. Ce-
ník je současně dostupný v sekretariátu ředitele ÚHKT. 
 
V případě, že bude ÚHKT za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skuteč-
nost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na zá-
kladě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady ÚHKT vyčíslena. Požaduje-li za po-
skytnutí informace ÚHKT úhradu, je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované 
úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 
ÚHKT žádost odloží. Částku odpovídající úhradě za poskytnutí informace žadatel uhradí v hotovos-
ti v pokladně ÚHKT (budova C), nebo bezhotovostním bankovním převodem na účet ÚHKT, číslo 
účtu 31438021/0710, vedený u České národní banky. V případě platby bankovním převodem bude 
informace vydána až po předložení dokladu o zaplacení.  
Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti. 
Ve složitějších případech jsou informace poskytovány do 25 dnů od obdržení žádosti; o tomto pro-
dloužení lhůty a o jeho důvodech musí být žadatel informován před uplynutím základní 15denní 
lhůty. 
Sazebník úhrad pro černobílý tisk a kopie 
A4 - jednostranná kopie černobílá // A4 oboustranná kopie černobílá 2,00 Kč/ks // 3,00 Kč/ks 
A3 - jednostranná kopie černobílá // A3 oboustranná kopie černobílá 3,00 Kč/ks // 4,00 Kč/ks  
A4 - výtisk z tiskárny počítače - jedna stránka 3 Kč 
 
Náklady na poskytnutí informace dle žádosti žadatele spojené s mimořádně rozsáhlým vy-
hledáváním: 
- za každou započatou hodinu vyhledávání činí náklady částku ve výši 571,47 Kč (v případě, že 

bylo vyhledávání provedeno lékařem); 
- za každou započatou hodinu vyhledávání činí náklady částku ve výši 237,20 Kč (v případě, že 

bylo vyhledávání provedeno zaměstnancem se středoškolským vzděláním). 
 

• Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku. 
• Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku. 
• Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady. 
 
Cena kopie může podléhat změnám, proto je aktuální cena kopie uvedena na webu ÚHKT. Na 
základě požadavku žadatele může být sdělena i telefonicky na telefonním čísle 221 977 217, 
popř. prostřednictvím elektronické pošty na dotaz adresovaný na adresu: info@uhkt.cz.  
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