
 

 
 

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2023 

 
1. Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení 

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

výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.  

 

 

2. Sazebník výše úhrad  

            a)   cena kopie a cena tisku (je-li informace poskytována formou výstupu z tiskárny) : 

                  černobílý formát A4 / jednostranná kopie (tisk)  3,-Kč 

                  černobílý formát A4 / oboustranná kopie (tisk)   4,-Kč 

                  černobílý formát A3 / jednostranná kopie (tisk)  4,-Kč    

                  černobílý formát A3 / oboustranná kopie (tisk)   6,-Kč 

                  barevný formát A4 / jednostranná kopie (tisk)               6,-Kč  

                  barevný formát A4 / oboustranná kopie (tisk)             12,- Kč 

                  barevný formát A3 / jednostranná kopie (tisk)            12,- Kč 

                  barevný formát A3 / oboustranná kopie (tisk)             24,- Kč  

 

 b)   cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na  

        technickém nosiči: 

 CD     20,-Kč 

 

   c)   poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb provozovatele  

                  poštovních služeb, balné se neúčtuje 

 

 d) osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují ve výši  

                  300 Kč/hod., a to tehdy, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod. Výše je                            

                  odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců podle schváleného rozpočtu  

  města. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky    

                  bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 

 

3.  Úhrada se neúčtuje, pokud náklady spojené s poskytnutím informací nepřesáhnou částku 

100,- Kč. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada 

účtována, i když náklady na poskytnutí informací nepřesáhnou částku 100,-Kč. 

 

      4.         Všechny ceny a sazby jsou uvedeny včetně platné DPH. 

 

 

 

Ing. Marie Kotrová 

tajemnice Městského úřadu Šenov 

 

 

 

Sazebník byl schválen radou města na schůzi dne 17.01.2023, č. usnesení 6 b) 9. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠENOV 
 

Radniční náměstí  300, 739 34 Šenov 


