Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
(platný od 1. června 2014)
I.

Náklady na pořízení kopií
• jednostranná černobílá kopie formátu A4 – 3,- Kč
• oboustranná černobílá kopie formátu A4 – 4,- Kč
• jednostranná černobílá kopie formátu A3 – 5,- Kč
• oboustranná černobílá kopie formátu A3 – 7,- Kč
•
•

jednostranná barevná kopie formátu A4 – 15,- Kč
jednostranná barevná kopie formátu A3 – 30,- Kč

•

pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané MČ, hradí
se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje
tohoto výtisku

II.

Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan)
• jedna stránka – 2,- Kč

IV.

Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (redigování textu – anonymizace
osobních údajů)
• jedna stránka – 3,-Kč

V.

Náklady na tisk z tiskárny PC
• jedna stránka – 4,- Kč

VI.

Náklady na opatření technických nosičů dat
• 1 ks CD – 6,- Kč
• 1 ks DVD (4,7 GB) – 8,- Kč

VII.

Náklady na odeslání informace žadateli – poštovné ke dni vydání tohoto sazebníku
• náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

VIII. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
• za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 200,- Kč
IX.

Osvobození od úhrady nákladů
• úhrada nákladů na balné se nevyžaduje;
• pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho
žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně; ustanovení věty
první neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována
za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné
informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím).
• výsledná cena nákladů za poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho
žádosti je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.

