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Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
platnost od 01. 01. 2020
I. Materiálové náklady:
1. Pořizování kopií na kopírovacím stroji:
jednostranné kopie
oboustranné kopie
barevné kopie

Název

A4
2,- Kč
3,- Kč
6,- Kč

A3
3,- Kč
4,- Kč
8,- Kč

2. Výtisk z tiskárny počítače:
jedna stránka - 3,- Kč
3. Technický nosič dat:
(disketa CD, DVD) – 24,- Kč

II. Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým
vyhledáváním a náklady na zpracování informace:
za každou započatou 1 hodinu vyhledávání, zpracovávání – 350,- Kč

III. Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti:
doporučené psaní
písemné potvrzení prokazující dodání zásilky
(dodejka)

47,- Kč
15,- Kč

Cena se vždy řídí platným ceníkem České pošty, a.s., a zvoleným způsobem
doručení zásilky.
IV. Poštovné za odeslání informace podle váhy – doporučené psaní
(cena celkem):
do 50 g
od 51 g do 100 g
od 101 g do 500 g
od 501 g do 1 kg
od 1 kg do 2 kg

47,- Kč
55,- Kč
57,- Kč
63,- Kč
70,- Kč

Doručení:
- s dodejkou – základní cena + 15,- Kč
- do vlastních rukou – základní cena + 10,- Kč
- do vlastních rukou výhradně adresáta – základní cena + 10,- Kč

Cena se vždy řídí platným ceníkem České pošty, a.s., a zvoleným způsobem
doručení zásilky s ohledem na obsah zásilky, její hmotnost.
V. Poštovné za odeslání informace podle váhy – cena celkem
(doporučený balík):

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)
Druh zásilky

S (35 cm)

M (50 cm)

L (100 cm)

XL (240 cm)

doporučený
balíček (balík
do ruky)

106,61 Kč

131,40 Kč

172,73 Kč

296,69 Kč

Doručení:
- s dodejkou – základní cena + 15,- Kč
- do vlastních rukou – základní cena + 10,- Kč

VI. Doplňkové služby:
balné - paušál – 30,- Kč

VII. Určující podmínky:
1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku,
které podléhají aktuální platné DPH. Výše uvedené ceny jsou bez DPH.
2. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
4. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
5. Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na pořizování kopií ze zdravotní dokumentace.
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