
Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
Městská část Praha 20 stanovuje v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, tento Sazebník úhrad za informace poskytované 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „sazebník“).  
 
 
Materiálové náklady:  
 
1) Pořizování černobílých kopií formát A4: 
jednostranná kopie – 3 Kč 
oboustranná kopie – 6 Kč 
 
Větší formát kopie než A4 je násobkem ceny za formát A4.  
 
2) Pořizování barevných kopií formát A4: 
jednostranná kopie – 11 Kč 
oboustranná kopie – 22 Kč 
 
Větší formát kopie než A4 je násobkem ceny za formát A4.  
 
3) Výtisk z tiskárny počítače formát A4: 
černobílý výtisk jednostranný – 3 Kč 
černobílý výtisk oboustranný – 6 Kč 
barevný výtisk jednostranný – 11 Kč 
barevný výtisk oboustranný – 22 Kč  
 
Větší formát kopie než A4 je násobkem ceny za formát A4.  
 
4) Technický nosič dat 
CD – 10 Kč  
DVD – 20 Kč 
 
V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho 
skutečné pořizovací ceny.  
 
 
Náklady na vyhledávání a zpracování informací: 
do 15 minut: zdarma                                      
poté za každou započatou hodinu: 150 Kč  
 
 



 
Poštovné za odeslání informace dle váhy: 
Poštovné je účtováno dle platného Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb 
poskytovaných Českou poštou, s. p. 
 
 
Pokyny k používání sazebníku úhrad: 
 
1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku. 
 
2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a 
výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 
sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v pokladně Úřadu městské části 
Praha 20 nebo bezhotovostně na bankovní účet č. 107-6787610247/0100. 
 
4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v 
sazebníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento sazebník schválila Rada městské části Praha 20 dne 11. 10. 2016 usnesením č. 
RMC/68/15/0435/16. 
 
 
 
 
Sazebník je účinný od 1. 11. 2016. 
 
 
 
 


