
 

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

pro rok 2023 
 
Město Kroměříž stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením 

§ 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a 

licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

a na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen 

„sazebník úhrad“): 

 

Čl. I. 

Náklady na pořízení kopií 

 

1. Černobílá kopie formátu A4: 

a) jednostranná………………………………………………………3 Kč/strana 

b) oboustranná……………………………….................................4 Kč/dvojstrana 

 

2. Černobílá kopie formátu A3: 

a) jednostranná………………………………………………………4 Kč/strana 

b) oboustranná……………………………….................................6 Kč/dvojstrana 

 

3. Barevná kopie formátu A4: 

a) jednostranná………………………………………………………6 Kč/strana 

b) oboustranná……………………………….................................10 Kč/dvojstrana 

 

4. Barevná kopie formátu A3: 

a) jednostranná………………………………………………………10 Kč/strana 

b) oboustranná……………………………….................................14 Kč/dvojstrana 

 

5. Ceny počítačových výstupů na tiskárnu (tisky) jsou stejné jako při kopírování – pořízení 

listinných kopií uvedených v odst. 1 – 4 tohoto článku. 

 

6. Skenování všech dokumentů do velikosti formátu A3………………..0,50 Kč/strana 

 

 

Čl. II. 

Náklady na opatření technických nosičů dat 

 

1. Technické nosiče dat…..............................................................dle jejich pořizovací ceny 

 

2. 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 podle aktuálně platného ceníku provozovatele 

poštovních služeb. Náklady na balné účtovány nebudou. 

 

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání 

informací žadateli uplatňována. 

 

Čl. IV. 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 

1. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací se považuje vyhledávání informací, jehož 

souhrnná délka přesáhne 1 hodinu. 

 

2. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací se stanoví sazba 220 Kč za hodinu 

vyhledávání informací zaměstnancem města Kroměříže, přičemž se účtuje každých celých 

15 minut (1/4 hodiny – 55 Kč) vyhledávání. 

 

3. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána 

součtem částek připadajících na každého zaměstnance. 

 

Čl. V. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, 

nebude úhrada požadována. 

 

2. Celková výše úhrady se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

 

3. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může tajemník úřadu od úhrady nákladů zcela nebo 

zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 

 

4. Tento sazebník úhrad se stanoví na účetní období roku 2023. 

 

5. Sazebník úhrad byl schválen usnesením Rady města Kroměříže ze dne 19. 12. 2022, č. 

RMK/22/6/154. 

 

 

V Kroměříži dne 20. 12. 2022 

 

                                                                                                         

                                                                                                           Mgr. Tomáš Opatrný, v. r. 

                                                                                                           starosta města Kroměříže 


