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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Sazebník se vztahuje na žádosti podané ústně (osobně) a písemně
Za poskytnutí informací se účtují následující sazby:
1. Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií pořízených tiskem a kopií pořízených
skenováním)
druh nákladů
černobílá fotokopie
černobílá fotokopie
černobílá fotokopie
černobílá fotokopie
barevná fotokopie
barevná fotokopie
barevná fotokopie
barevná fotokopie
černobílá kopie pořízená tiskem
černobílá kopie pořízená tiskem
černobílá kopie pořízená tiskem
černobílá kopie pořízená tiskem
barevná kopie pořízená tiskem
barevná kopie pořízená tiskem
barevná kopie pořízená tiskem
barevná kopie pořízená tiskem
pořízení kopie do elektronického záznamu
(skenování)
18 jiné druhy a formáty fotokopií, kopií
pořízených tiskem a kopií pořízených
skenováním 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

jednotka
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně
A4, A3

cena v Kč za jednotku
2,10
3,90
3,60
6,60
12,30
24,60
24,30
48,60
1,80
3,30
3,30
6,12,24,24,48,1,50
dle jejich pořizovací ceny

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.
V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných KSMUL se výše
úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje
tohoto výtisku.
1

KSMUL vlastní zařízení, které umožnuje pořízení kopií pouze do velikosti formátu A3. Pokud bude žadatel
vyžadovat pořízení kopií větších formátů, budou tyto objednány u externího poskytovatele a platba za tyto kopie
bude následně přeúčtována žadateli.
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2. Úhrady za opatření technických nosičů dat
1
2
3
4

nosič – CD v papír. obalu
nosič – DVD v papír. obalu
nosič - USB
ostatní technické nosiče

1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

6,- Kč/ks
8,- Kč/ks
dle velikosti paměti
dle jejich pořizovací ceny

1 zásilka
1 zásilka

10,- Kč
dle aktuálního ceníku
provozovatele poštovních
služeb

3. Úhrady za odeslání informace žadateli
1
2

balné
náklady na poštovní služby

Úhrada za odeslání informace žadateli se nevyžaduje v případě, že žadatel si vyzvedne
informaci osobně a podepíše protokol o tomto vyzvednutí informace.
4. Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se rozumí vyhledání informací, jehož souhrnná
délka přesáhne 60 minut. Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se rozumí zejména:
• činnost, která jde nad rámec běžného bezplatného vyhledávání informací, nebo při ní
dochází ke zvýšenému vytížení pracovníků, a to do značné míry na úkor plnění
ostatních povinností,
• situace, kdy se požadované informace týkají velkého časového období a je zapotřeba
provést vyhledávání v mnoha spisech vč. Archiválií
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací činí 140,- Kč/hodinu, přičemž do
zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledání, přesahující první hodinu vyhledání.
Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací se provede tak, že od celkového
počtu minut strávených vyhledáním informací se odečte 60 minut a takto získaná hodnota se
vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je číslice 140 a ve jmenovateli číslice 60. Výsledná částka
se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.
Vzor výpočtu:
(celkový počet minut věnovaný vyhledání informace – 60minut)* 140/60 = výše úhrady za
mimořádně rozsáhlé vyhledání informace.
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky je výše úhrady dána
součtem částek připadajících na každého pracovníka.
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Úhrady se neúčtují za informace poskytnuté:
• telefonicky, krátce, bez potřeby vyhledávání podkladů
• ústně v rozsahu do 1 hodiny v tomto případě jsou účtovány pouze případné technické
náklady (kopírování apod.)
• orgánům státní správy a samosprávy
Dojde-li v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny
náklady, podle kterých byly stanoveny sazby v sazebníku, vydá se nový sazebník.
Sazebník je aktualizován podle pohybu cen a platů tak, aby účtované náklady nepřesáhly
skutečné náklady úřadu.
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, jeho
žádost bude odložena (§17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím).
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