
 

Sazebník úhrad za poskytování informací 
 
Město Kroměříž stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f)  zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 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 § 

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“): 

 

Čl. I. 

Náklady na pořízení kopií a tisku 

 

1. Za pořízení jedné kopie: 

černobílá jednostranná kopie formátu A4  2,00 Kč 

černobílá oboustranná kopie formátu A4   3,00 Kč 

černobílá jednostranná kopie formátu A3   3,00 Kč 

černobílá oboustranná kopie formátu A3    4,00 Kč 

barevná jednostranná kopie formátu A4    12,00 Kč 

barevná oboustranná kopie formátu A4  24,00 Kč 

barevná jednostranná kopie formátu A3  23,00 Kč 

barevná oboustranná kopie formátu A3  46,00Kč 

 

2. Cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku: 

černobílý formát A4                         2,00 Kč/stránka 

barevný formát A4                          4,00 Kč/stránka 

černobílý formát A3                           5,00 Kč/stránka 

barevný formát A3                                   10,00 Kč/stránka 

 

c) Cena pořízení elektronické kopie (skenování)    2,00 Kč/stránka 

 

Čl. II. 

Náklady na opatření technických nosičů dat 

 

CD –R, DVD-R   podle pořizovacích nákladů 

nosič – USB               podle pořizovacích nákladů 

jiný technický nosič dat           podle pořizovacích nákladů 

 

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.; balné se 

neúčtuje. 

 

2. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí. 

 

Čl. IV. 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 

1. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se považuje vyhledávání informací trvající 

více než jednu hodinu.  

 

2. Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí zejména: 

a) činnost, která jde nad rámec běžného bezplatného vyhledávání informací, nebo při ní 

dochází ke zvýšenému vytížení pracovníků, a to do značné míry na úkor plnění ostatních 

povinností, 

b) situace, kdy požadované informace se týkají velkého časového období a je zapotřebí 

provést vyhledávání v mnoha spisech, vč. archiválií. 

 

3. Za mimořádné vyhledávání informací se stanoví sazba 180,- Kč za jednu hodinu práce 

jednoho zaměstnance města Kroměříž a pak 90,- Kč za každou započatou půlhodinu práce 

jednoho zaměstnance města Kroměříž při vyhledávání informací. Tato sazba je odvozena od 

ročních nákladů na platy zaměstnanců města podle schváleného rozpočtu pro rok 2019. 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána 

součtem částek připadajících na každého pracovníka, 

 

4. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. 

náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

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

zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 

 

3. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí, pokud 

žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníků 



 

správních poplatků (z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních poplatcích. 

 

4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2019. 

 

5. Tento sazebník byl schválen usnesením Rady města Kroměříž č. 232 ze dne 21.2.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


