
 

Sazebník úhrad nákladů 
 

v souvislosti s poskytováním informací dle ust. § 17 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění platných právních předpisů, a 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 je stanoven za poskytované informace v souladu s ust. § 5 odst. 1   
písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“. 
 
Výše uvedená organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů, které musely být 
v souvislosti s poskytnutím informace/informací vynaloženy. Výše úhrady nepřesahuje přímé 
náklady organizace. 
 
Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace               
a zasláním informace žadateli zahrnují zejména: 
 

I. Pořízení kopií:  
 

1. Černobílých 
a) 2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie, 
b) 3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku formátu A4 nebo kopie, 
c) 4,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A3 nebo kopie, 
d) 6,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku formátu A3 nebo kopie. 

 
2. Barevných 

a)   9,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie, 
b) 16,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku formátu A4 nebo kopie, 
c) 16,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A3 nebo kopie, 
d) 27,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku formátu A3 nebo kopie. 

 
3. Skenování 

a) 1,50 Kč za pořízení jednostranného skenu formátu A3, A4. 

 
II. Opatření technických nosičů dat: 

 
1. 10,00 Kč za 1 ks nenahraného CD+-R (bez obalu), 
2. 15,00 Kč za 1 ks nenahraného DVD+-R (bez obalu), 
3. v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši 

pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat. 
 

III. Odeslání informací žadateli - náklady na poštovné služby: 
 
 

1. Listovní zásilky - doporučené do vl.rukou,                              - podle platných tarifů  
2. Balíkové zásilky - doporučené do vl.rukou,                               České pošty, s.p. 
3. Jiné.                                     - sdělí na vyžádání 

           podatelna MěÚ 
 
 
 
 



IV. Mimořádné rozsáhlé vyhledání informací: 
 
Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání, 
zaplatí žadatel náklady ve výši 169,- Kč za každou započatou hodinu práce 
odborného referenta. Jedná-li se o náklady kratší než 1 hodina, lze uvedený 
náklad krátit o jednu polovinu, tj. 85,- Kč. 

 

V. Licenční odměna na oprávnění informací užít: 
 
1. Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě dle ust. § 14 odst. 1 zákona o 

svobodném přístupu k informacím a není-li její výše stanovena zvláštních právním 
předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku. 

2. Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle ust. § 14a odst. 1 
zákona o svobodném přístupu k informacím a není-li její výše stanovena licenční 
smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako 
výše úhrady podle tohoto sazebníku. 

 

VI. Balné: 
 
Úhrada nákladů na balné se vyžaduje pouze při zasílání informace na technickém 
nosiči, a to ve výši 15 Kč/ks (polstrovaná obálka). 

 
V případě, že bude požadována kopie dokumentu atypického formátu, úhrada bude 
účtována dle skutečně uhrazené ceny v zařízení zvolené organizací. 

Úhrada se provede bezhotovostně na č. účtu 7200005553/8040 pod variabilním symbolem 
1061999 či v hotovosti na pokladně Městského úřadu Sezimovo Ústí pod variabilním 
symbolem 1061999, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.  

Činí-li náklady na poskytnutí informace méně než 50,- Kč, úhradu nákladů nemusí 
organizace vyžadovat. 

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, 
organizace žádost odloží. 

Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Sezimovo Ústí č. 75/2014                         
dne 10.3.2014. 

Tento sazebník zrušuje Sazebník úhrad nákladů obsažený v pokynu starosty města                        
a tajemníka úřadu čís. 9/2007 ze dne 9. března 2007. 

 
 
Nabývá účinnosti k  11.3.2014 
 
 
 
V Sezimově Ústí dne  11.3.2014 


