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Příloha č. 1 Směrnice č. 03/2020 

 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

Obec Hradištko stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s 

nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 

poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad 

za poskytování informací: 

 

Čl. 1 

Náklady na pořízení kopií 

 

1. Za pořízení jedné kopie formátu A4: 

a) jednostranná černobílá ………………………………. 1,50 Kč 

b) oboustranná černobílá ……………………………….. 2,50 Kč 

c) jednostranná barevná ………………………………... 4,50 Kč 

d) oboustranná barevná ………………………………… 8,00 Kč 

2. Za pořízení jedné kopie formátu A3: 

a) jednostranná černobílá ………………………………. 3,00 Kč 

b) oboustranná černobílá ……………………………….. 5,00 Kč 

c) jednostranná barevná ………………………………... 9,00 Kč 

d) oboustranná barevná ………………………………… 16,00 Kč 

3. Za tisk na tiskárně: 

a) jednostranná černobílá formát A4 …………………… 3,00 K 

b) jednostranná barevná formát A4 ……………………... 5,00 Kč 

c) jednostranná černobílá formát A3 ……………………. 9,00 Kč 

d) jednostranná barevná formát A3 …………………….. 16,00 Kč 

4. Za pořízení elektronické kopie písemného dokumentu (skenování): 

a) jednostranná černobílá i barevná formát A4, A3 ……. 1,00 Kč 

5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za 

pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení 

kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinno uhradit. 

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše 

úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje 

tohoto výtisku. 

 

Čl. 2 

Náklady na opatření technických nosičů dat 

 

1. kompaktní disk CD …………………………….….. 7,00 Kč 

2. datový disk DVD ………………………………..… 9,00 Kč 

3. Náklady na jiný technický nosič dat budou účtovány ve výši skutečné pořizovací ceny. 
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Čl. 3 

Náklady na odeslání informací žadateli 

 

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné 

nebudou účtovány při zasílání informací běžnou obálkou do velikosti A4. V případě zaslání 

informací speciální obálkou nebo balíkem bude účtováno paušální balné ve výši 20,- Kč za 

jednu poštovní zásilku. 

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou či 

datovou zprávou do datové schránky žadatele nebude úhrada nákladů na odeslání informací 

po žadateli uplatňována. 

 

Čl. 4 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je stanovená sazba úhrady ve výši 

45,00 Kč za každých i započatých 15 minut. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje časově náročnou činnost, která 

se vymyká běžnému poskytování informací, tedy jestliže vyhledávání informací již nelze 

považovat za běžnou součást obvyklé agendy. 

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. 

náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

Čl. 5 

Ostatní ustanovení 

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. 

2. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 40,- Kč, nebude úhrada za poskytnutí 

informace požadována; toto ustanovení neplatí pro úhradu nákladů na technické nosiče dat. 

 


