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Sazebník úhrad za poskytování informací 
 

1. ÚHRADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ (fotokopiií, kopií tiskem a skenováním) 

a) Úhrady - fotokopie           

černobílá fotokopie A4, jednostranná         2,- Kč/ks 

černobílá fotokopie A4, oboustranná         3,- Kč/ks 

černobílá fotokopie A3, jednostranná         3,- Kč/ks 

černobílá fotokopie A3, oboustranná         6,- Kč/ks 

barevná fotokopie A4, jednostranná       15,- Kč/ks 

barevná fotokopie A4, oboustranná       30,- Kč/ks 

barevná fotokopie A3, jednostranná       30,- Kč/ks 

barevná fotokopie A3, oboustranná       60,- Kč/ks 

b) Úhrady - kopie tiskem 

    

  

černobílá kopie A4 pořízená tiskem, jednostranná       2,- Kč/ks 

černobílá kopie A4 pořízená tiskem, oboustranná       3,- Kč/ks 

černobílá kopie A3 pořízená tiskem, jednostranná        3,- Kč/ks 

černobílá kopie A3 pořízená tiskem, oboustranná        6,- Kč/ks 

barevná kopie A4 pořízená tiskem, jednostranná     15,- Kč/ks 

barevná kopie A4 pořízená tiskem, oboustranná     30,- Kč/ks 

barevná kopie A3 pořízená tiskem, jednostranná      30,- Kč/ks 

barevná kopie A3 pořízená tiskem, oboustranná      60,- Kč/ks 

c) Úhrady - pořízení elektronické podoby informace (skenování)   

kopie A4 pořízená skenováním         2,-Kč/ks 

kopie A3 pořízená skenováním         3,-Kč/ks 

V případě, že pro pořízení kopie tiskem je třeba nejprve provést pořízení kopie skenováním, je výše 

úhrady stanovena jako součet příslušné úhrady za pořízení kopie skenováním a za pořízení kopie 

tiskem. 

2. ÚHRADY ZA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT 

CD ROM           dle pořizovacích nákladů 

DVD ROM         dle pořizovacích nákladů 

3. ÚHRADY ZA ODESLÁNÍ INFORMACE ŽADATELI  

poštovné a jiné poplatky 

      

dle aktuálního ceníku provozovatele 

poštovních služeb 

4. OSOBNÍ NÁKLADY 

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za každou 

započatou hodinu  

 

467,-Kč/hod. 

  

      

  

V případě mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem 

částek připadajících na každého pracovníka. 

V případě potřeby využití externích služeb bude úhrada 

vypočtena dle jejich ceníku.       

 

 Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. 

 Poskytnutí informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.  
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 V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným 

subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se 

informace formou prodeje tohoto výtisku. 


