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SAZEBNÍK ÚHRAD 

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

v platném znění 

platný pro kalendářní rok 2019 

Statutární město České Budějovice, jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), stanoví v souladu s § 5 odst. 1 

písm. f) InfZ, ve spojení s § 17 InfZ 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, 

v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 

Čl. 1 

Požadované druhy úhrady, výjimky z úhrad a následky neuhrazení nákladů 

1. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek za: 

a) pořízení kopií a opatření technických nosičů dat (viz dále čl. 2), 

b) odeslání informací žadateli (viz dále čl. 3), 

c) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (viz dále čl. 4). 

Jiné než výše uvedené druhy úhrady nákladů nejsou v souladu s právními předpisy požadovány. 

2. Nepřevyšuje-li celková výše úhrady u dané žádosti 50 Kč, není k této jednotlivé žádosti úhrada 

požadována. Výjimka podle předchozí věty neplatí v případech dle § 6 InfZ, pokud žadatel trvá 

na přímém poskytnutí informace i přesto, že se jedná o informaci zveřejněnou.  

3. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Nezaplatí-li žadatel k výzvě 

povinného subjektu požadovanou úhradu do 60 dnů, povinný subjekt žádost odloží. 

Čl. 2 

Pořízení kopií a opatření technických nosičů dat 

1. Za každou stranu při pořízení listinné kopie (tisk nebo kopírování) - formátu A4 nebo menšího činí 

sazba: 

černobílá kopie 2 Kč 

barevná kopie 10 Kč 

Oboustranná kopie se považuje za kopii dvou stran. Standardně jsou pořizovány pouze černobílé 

kopie, barevné kopie jsou pořizovány pouze na vyžádání žadatele. 

Při tisku nebo kopírování většího formátu než A4 jsou výše uvedené sazby poměrně násobeny. 

Při zvlášť velkém formátu kopírované nebo tisknuté listiny, kterou s ohledem na chybějící vybavení 

není povinný subjekt schopen vlastními silami pořídit, je žadateli účtována skutečná částka placená 

povinným subjektem příslušnému poskytovateli kopírovacích služeb.  

2. Za datový nosič, na němž jsou informace v elektronické podobě poskytovány, činí sazba: 

disk CD 8 Kč 

disk DVD 10 Kč 

Náklady za jiný datový nosič poskytnutý žadateli povinným subjektem, na němž jsou informace 

v elektronické podobě poskytovány, jsou účtovány podle skutečné pořizovací ceny takového nosiče. 

Čl. 3 

Odeslání informace žadateli 

Poštovné je účtováno v plné výši dle skutečných nákladů povinného subjektu na odeslání předmětné 

zásilky. Balné není účtováno.  
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Čl. 4 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

V souladu s právními předpisy je účtováno takové vyhledání informací, které má charakter mimořádně 

rozsáhlého vyhledání. V těchto případech je účtována částka 300 Kč za každou i započatou hodinu práce 

jednoho pracovníka povinného subjektu. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více 

pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento sazebník se stanovuje pro účetní období – kalendářní rok 2019 a nabývá účinnosti dnem 

1. 1. 2019. 

2. Tento sazebník byl schválen Radou města České Budějovice dne 17. 12. 2018, č. usn. 1584/2018. 


