
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
 
 

Jméno :  Příjmení :  

Datum narození/IČO:  RČ :  

Adresa :  č.p. :  

 město:  PSČ :  

 stát:   

Telefon :    

E-mail :    DS :  
 
 
 
 

 

Předmět : Likvidace odpadu kategorie 180103 se zaměřením na jednorázové pleny a dámské 

hygienické vložky 
 
 
 
 
Text : Dle zákona č. 166/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mě zajímají následující 

údaje: 

 

1) Jaké celkové množství tohoto infekčního odpadu vyprodukuje vaše nemocnice za 1 
rok? Pokud možno, odděleně za rok 2019 a 2020 (nárůst kvůli Covid-19).  

2) Jakou formou je tento odpad zpracován? Vlastní likvidace nebo odvoz spol., která se 

likvidací zabývá (spalovna)?  
3) Jaké jsou vaše náklady za likvidaci 1 tuny tohoto infekčního odpadu? Zajímají mě 

jak náklady za provoz vlastní likvidační jednotky (spotřeba elektrické energie za 

vysokofrekvenční ohřev a cena za el. energii, příp. cena za jiný způsob vlastní 

likvidace), tak za svoz odpadu, příp. odvoz vlastní dopravou, do spalovny? 

 

Děkuji za poskytnuté informace, budou použity jako podklad k projektu na likvidaci 

tohoto infekčního odpadu. Informace prosím elektronickou formou, nejlépe do DS, 

příp. na uvedený email. 

 

S pozdravem 

   
  
 
Datum podání : 28.01.2021 
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ID datové schránky:  
 
DATOVOU SCHRÁNKOU 
 
V Praze dne 10. 2. 2021 
 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane                ,  
 
jménem Nemocnice Na Homolce, IČO: 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00, Praha 5 (dále jen 
„Nemocnice“) reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, jež byla Nemocnici doručena dne 31. 1. 202020 (dále jen „žádost“), jež se zaměřuje 
zejména na způsob likvidace odpadu kategorie 180103, konkrétně: 
 
„1) Jaké celkové množství tohoto infekčního odpadu vyprodukuje vaše nemocnice za 1 rok? Pokud možno, 
odděleně za rok 2019 a 2020 (nárůst kvůli Covid-19).  
2) Jakou formou je tento odpad zpracován? Vlastní likvidace nebo odvoz spol., která se likvidací zabývá 
(spalovna)?  
3) Jaké jsou vaše náklady za likvidaci 1 tuny tohoto infekčního odpadu? Zajímají mě jak náklady za provoz 
vlastní likvidační jednotky (spotřeba elektrické energie za vysokofrekvenční ohřev a cena za el. energii, příp. 
cena za jiný způsob vlastní likvidace), tak za svoz odpadu, příp. odvoz vlastní dopravou, do spalovny?“  
 
K Vaší žádosti mi nejprve dovolte sdělit Vám, že Nemocnice likviduje jednorázové pleny a dámské hygienické 
vložky společně s ostatním odpadem kategorie 180103, a tudíž není možné poskytnout informace odděleně 
pro tyto produkty. Následující odpovědi se týkají veškerého odpadu shora uvedené kategorie. 
 

1. V Nemocnici bylo v roce 2019 vyprodukováno 281,651 tun odpadu kategorie 180103, v roce 2020 
poté 321,066 tun odpadu této kategorie. 
 

2. Tento odpad je následně odvážen externí společností, která jej dále vozí dle možností 
k dekontaminaci a dále do spalovny. 
 

3. Cena za odvoz a odstranění jedné tuny odpadu kategorie 180103 je 6.660,- Kč bez DPH. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
……………………………............... 
 


