
 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 
Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady 
spojené s poskytnutím informací. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z 
přímých nákladů na pořízení kopii, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a 
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  
 
Náklady na pořízení kopii  

- 1 kopie černobílá A4 jednostranná – 2 Kč/kopie  

- 1 kopie černobílá A4 oboustranná – 4 Kč/kopie  

- 1 kopie barevná A4 jednostranná – 7 Kč/kopie  

- 1 kopie barevná A4 oboustranná – 12 Kč/kopie  
 
Náklady na tisk z tiskárny PC 

- 1 strana černobíle A4 – 2 Kč/strana  

- 1 strana barevná A4 – 7 Kč/strana  
 
Náklady na skenování  
- 1 strana A4– 5 Kč  
 
Náklady na opatření technických nosičů dat  
- 1 ks CD – 30 Kč  
 
Náklady na odesílání žadateli  

- Balné materiálu – 30 Kč  

- Poštovné dle aktuálního ceníku přepravce.  
 
Náklady na rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací  
 
- V případě rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 30 minut. 
Úhrada za hodinu vyhledávání a zpracování jedním pracovníkem je 350,- Kč, započítává se každých i 
započatých 30 minut V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude 
úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka provádějícího vyhledávání. 
 
Pokyny k použití sazebníku  
- Výsledná výše nákladů za poskytnutí informace je součtem uvedených dílčích cen.  

- Pokud žadatel zjevně obchází povinnost k úhradě nákladů za poskytnutí informací podáním více 
žádostí v jeden okamžik nebo postupně v časovém intervalu, materiálové náklady a náklady za 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace lze sčítat. Doba vyhledávání informací se sčítá 
dohromady.  

- Výše částky za poskytnutí informací bude žadateli písemně sdělena ještě před poskytnutím 
informace.  

- Žadatel může úhradu provést buďto v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách 
nebo převodem na bankovní účet obce č. 10326661/0100 

- Informace budou žadateli poskytnuty až po uhrazení příslušné částky.  
 
Tento sazebník byl schválen Zastupitelstvem obce Podkopná Lhota dne 22. října 2019 usnesením 

číslo 14/6Z/18-22/2019 

 


