
Sazebník úhrad za poskytování informací 
 

Obec Stříbrná stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f ) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném zněni, ve spojeni s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 
173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecni zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále 
jako „sazebník“): 
 

čl. I. 

Náklady na pořízení kopií 
1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: 
 a) jednostranná ................................................................ 2,- Kč 
 b) oboustranná ................................................................ 3,- Kč 
 
2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: 
 a) jednostranná ................................................................ 4,- Kč 
 b) oboustranná ................................................................ 6,- Kč 
 
3. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4: 
 a) jednostranná ................................................................ 8,- Kč 
 b) oboustranná ................................................................12,- Kč 
 
4. Ceny počítačových výstupů na tiskárnu (tisky jsou stejné jako při kopírování – pořízení výše 
uvedených listinných kopií. 
 
5. Skenování všech dokumentů do velikosti formátu A3 .... 0,50 Kč/strana 
 
6. Anonymizace osobních údajů formát A4 .......................... 3,- Kč /strana 
      

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

 

čl. II. 

Náklady na kopírování na technické nosiče dat 
1. 1 ks CD ...................................................................................  8,- Kč 
2. 1 ks DVD ................................................................................  10,- Kč 
3. Jiný technický nosič dat .............................................. podle pořizovací ceny 
 
5. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace 
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 
 
 

čl. III. 

Náklady na odeslání informací žadateli 
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné 
nebudou účtování při zaslání informací obálkou do velikosti A4 včetně. V případě zaslání 
informace speciální obálkou nebo balíkem, bude účtováno paušální balné ve výši 20,- Kč za jednu 
poštovní zásilku. 
 
2. V případě osobního odběru požadovaných informaci nebo odeslání elektronickou poštou, 
nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována. 
 
 
 
 
 



 
čl. IV. 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informaci se stanoví sazba úhrady za každou i 
započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 185,- Kč, která je odvozena od ročních 
nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu na rok 2019. V případě 
mimořádně rozsáhlého vyhledání informací vice pracovníky bude úhrada dána součtem částek 
připadajících na každého pracovníka. 
 

čl. V. 

Ostatní náklady 
1. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informaci jiné osobní náklady (např. náklady na 
jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.  
 
2. Telefonní poplatky dle tarifu telefonního operátora na poskytování hlasových služeb.  
 
3. Náklady na samostatné odborné posudky, odhady, apod. dle skutečných nákladů poskytovatele. 
 
4. Čas na kopírování listinných dokumentů se nezapočítává, je již vyjádřen jednotkovou sazbou za 
kopii. 
 

čl. VI. 
Ostatní ustanovení 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím informací. 
Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována.     Pokud 
však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována 
úhrady, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50,- Kč. 
 
2. Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně 
žadateli před poskytnutím informace (§ 17, odst.3) zákona). 
 
3. Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na 
úhradu nákladů (§ 17, odst. 4) zákona). 
 
4. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů 
ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, obec žádost odloží.  
 
5. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách 
nebo převodem na bankovní učet obce 4223391/0100. 
 
6. Sazebník byl schválen starostkou obce dne 20.2.2019 a nabývá účinnosti dnem schválení. Doba 
platnosti sazebníku je do vydání nového sazebníku, kterým se tento ruší. 
 
7. Vydáním tohoto sazebníku se ruší předchozí sazebník úhrad uvedený v Pravidlech pro zajištění 
svobodného přístupu k informacím obce Stříbrná bod 8. Sazebník úhrad za poskytování informací  
ze dne 7.února 2000. 
 
 
Ve Stříbrné, dne 20.02.2019                                                                           
 
Jana Kortusová v.r. 
starostka obce 


