Ceník č.12/2011 - Sazebník úhrad za administrativní úkony - 5. verze
- platnost od 1. 4. 2020

Masarykův onkologický ústav,
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Sazebník úhrad za administrativní úkony
Ceník obsahuje výši úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a za další
administrativní úkony. Jedná se o ceny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Masarykův onkologický ústav je povinným subjektem, neboť je veřejnou institucí ve smyslu § 2
odst. 1 výše citovaného zákona. Ceny jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kód GF
Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací lékařem MOÚ (§ 7) - cena za
každou započatou hodinu
Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ostatními zaměstnanci (mimo
lékaře) (§ 7) - cena za každou započatou hodinu
Pořízení jednostranné černobílé kopie A4 / jednostranné vytištění formátu A4 (§ 4)
Pořízení oboustranné černobílé kopie A4 / oboustranné vytištění formátu A4 (§ 4)
Pořízení jednostranné černobílé kopie A3 / jednostranné vytištění formátu A3 (§ 4)
Pořízení oboustranné černobílé kopie A3 / oboustranné vytištění formátu A3 (§ 4)
Opatření technických nosičů dat CD/DVD (§ 5)
Obálka C4 (§ 6)
Obálka menší formát než C4 (§ 6)
Poštovné - dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu lékařem (za každou započatou půlhodinu práce
lékaře)
Vydání potvrzení (např. o hospitalizaci)
Výpis ze zdravotnické dokumentace
* Cena vč. DPH

Cena
450,00 Kč
200,00 Kč
2,00 Kč
3,00 Kč
3,00 Kč
5,00 Kč
23,00 Kč
3,00 Kč
2,00 Kč

VY001

*250,00 Kč

VY002

*150,00 Kč
*250,00 Kč

Navrhl: Ing. Marie Kučerová, ekonomická náměstkyně
Dne: 31. 3. 2020

Schválil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel
Dne: 31. 3. 2020
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