
Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací 

Informace jsou v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., poskytovány za úhradu a za podmínek podle 

následující sazebníku: 

 

Je-li požadováno poskytnutí informací, stanoví se úhrada jako součet: 

 

1. nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 

pokud je poskytnutí informací spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací činí 

náklady za každou započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200,-Kč. 

 

2. nákladů na pořízení kopie: 

- pořízení jednostranné kopie formátu A4 černobílá 2,-Kč/list barevná     8,-Kč/list 

- pořízení oboustranné kopie formátu A4  černobílá 4,-Kč/list barevná   16,-Kč/list 

- pořízení jednostranné kopie formátu A3 černobílá 4,-Kč/list barevná   16,-Kč/list 

- pořízení oboustranné kopie formátu A3  černobílá 8,-Kč/list barevná   32,-Kč/list 

 

3. nákladů na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan) 

- pořízení jednostranného záznamu formátu A4 1,- Kč/list 

- pořízení oboustranného záznamu formátu A4 2,-Kč/list 

- pořízení jednostranného záznamu formátu A3  2,-Kč/list 

- pořízení oboustranného záznamu formátu A3 4,-Kč/list 

-  

4. nákladů na opatření technických nosičů dat: 

- 1 ks CD     10,-Kč 

- 1 ks DVD     15,-Kč 

- v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny 

požadovaného technického nosiče dat 

- pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 

informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

 

5. nákladů na odeslání informací žadateli: 

- náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných 

nákladů (dle aktuálního ceníku poštovních služeb) 

- náklady na balné se neúčtují 

 

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. 

Úhrada nemůže být provedena formou dobírky. Úhrada se provede bezhotovostně na č. účtu 

4328750217/0100, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 

Osvobození od úhrady nákladů 

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne 100,-Kč, je informace poskytnuta zdarma. 

 



 

Tento sazebník byl schválen Radou města Vyšší Brod dne 17.3.2021 usnesením č. 2021.58.18.1. 

s účinností od 18.3.2021. 

 

 

 

Ing. Milan Zálešák      Bc. Jan Straka 

starosta       místostarosta 


