
Sazebník úhrad za poskytovaní informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Městská část Praha 20 stanoví v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 17 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 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 tento Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„sazebník“): 

 

 
1. Pořízení kopií a tisků 

a) černobílé kopírování nebo tisk 

formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4 

formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4 

formát A3 jednostranný 3,00 Kč/A3 

formát A3 oboustranný 5,00 Kč/A3 

 
b) barevné kopírování nebo tisk 

formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4 

formát A4 oboustranný 4,00 Kč/A4 

formát A3 jednostranný 4,00 Kč/A3 

formát A3 oboustranný 8,00 Kč/A3 

 
c) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení 

kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou Městská část Praha 20 za 

pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 

 
d) skenování 

formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4 

formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4 

formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3 

formát A3 oboustranný 4,00 Kč/A3 

 

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Městskou částí 

Praha 20 se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace 

formou prodeje tohoto výtisku. 

 

 
2. Opatření technických nosičů dat 

1 ks CD-R (bez obalu) 10,00 Kč 

1 ks DVD-R (bez obalu) 15,00 Kč 

USB nosič dat podle skutečné úhrady  

 

 

3. Odeslání informací žadateli 

Náklady na poštovní služby: 

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené podle platných tarifů České pošty, s.p. 

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené 



c) balné/obálka  20,00 Kč 

 

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou 

hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 320,00 Kč, která vychází z celkových 

skutečných platových nákladů za rok 2022. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání 

informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého 

zaměstnance. Úhrada je počítána po celých ukončených půlhodinách.  

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k 

vyhledání informace (např. náklady na jízdné), budou účtovány na základě individuální 

kalkulace. 

 

5. Licenční odměna za oprávnění informaci užít 

a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14b odst. 1 zákona a není-li 

její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše 

úhrady podle tohoto sazebníku. 

b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14b odst. 1 zákona a není-

li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její 

výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku. 

 
6. Pokyny k používání sazebníku úhrad 

 

Výše úhrady za pořízení kopie/tisku/skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost 

zaměstnance, která je spojena s anonymizací dokumentu. Tato činnost je zpoplatněna 

postupem podle bodu 4. 

 

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací. Úhradu nákladů lze požadovat v případě, že jejich výše přesáhne 

100 Kč. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace 

v pokladně Úřadu městské části Praha20 nebo bezhotovostní platbou na účet městské části 

Praha 20, č. 107-6787610247/0100. V případě, že platba za poskytnutí informace bude 

žadatelem hrazena v hotovosti, zaokrouhluje se úhrada na celé koruny směrem dolů. 

 

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, 

jeho žádost bude odložena (ve smyslu § 17 odst. 5 zákona). 

 

Tento sazebník schválila Rada městské části Praha 20 dne 16. 02. 2023 usnesením č. 

RMC/11/24/0217/23. 

 

Tento sazebník je účinný od 01.03.2023 

 


