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Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
I. Přímé náklady 
 
1) KOPÍROVÁNÍ/POŘÍZENÍ ELEKTRONICKY ČITELNÝCH KOPIÍ (.pdf, .jpg) 

 
a) Reprografické služby pořizované z volných listů 

 
 

PROVEDENÍ 
 

 
FORMÁT 

 

CENA PŘI 
ZHOTOVENÍ        

1 KOPIE 
jednostranně A5 2 Kč 
oboustranně 4 Kč 
jednostranně A4 4 Kč 
oboustranně 8 Kč 
jednostranně A3 8 Kč 
oboustranně 16 Kč 
 

b) Reprografické služby pořizované z volných listů v barevném provedení 
 

 
PROVEDENÍ 

 

 
FORMÁT 

 

CENA PŘI 
ZHOTOVENÍ        

1 KOPIE 
jednostranně A5 4 Kč 
oboustranně 8 Kč 
jednostranně A4 8 Kč 
oboustranně 16 Kč 
jednostranně A3 16 Kč 
oboustranně 32 Kč 

 
c) Reprografické služby pořizované ze šitých materiálů 
 
Základní cena kopie uvedená v tabulce pro reprografické služby podle bodu a) a b) pořizované 
z volných listů se u šitých materiálů navyšuje o 1 Kč za každou kopírovanou stranu. 
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2) KOPÍROVÁNÍ ÚŘEDNÍCH DOKUMENTŮ 
 
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů 
v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího 
písemného a obrazového materiálů, popřípadě sdělení o negativním nálezu 
za každou i započatou stránku 50 Kč 
na technickém nosiči dat 40 Kč 
za první stránku 15 Kč 
za každou další i započatou stránku, je-li 
pořizována na kopírovacím stroji nebo na 
tiskárně počítače 

 
5 Kč 

 
Ceny uvedené v ceníku odpovídají průměrným výdajům na pořízení a údržbu zařízení na 
kopírování, popřípadě nákladů na pronájem těchto zařízení a průměrným výdajům na energii 
spotřebovanou při kopírování a službách souvisejících. 
 
 
II. Osobní náklady  
 
1) NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ 
 
Použije se v případě, že k poskytnutí informací bylo potřeba mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
podkladů pro informaci (§ 17 odst. 1) 
   

- Každý zaměstnanec 150,- Kč/hod 
 
      Účtuje se každá započatá půlhodina činnosti zaměstnance příslušným podílem. 
 
 

2) OSTATNÍ NÁKLADY 
 
a) Poštovné a jiné poplatky – sazby se stanovují dle tarifů České pošty a zaokrouhlují se na celé 

koruny 
 
3) DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
a) Úhrada se nevyžaduje v případě, že žadatel požaduje informaci týkající se běžného výkonu 

agend (např. informace o charakteru, kde, jak a u koho podat žádost, postup při realizaci 
běžných úkonů apod.), 

b) všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku, všechny 
uvedené ceny jsou včetně DPH, 

c) vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady, 
d) výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku 


