
Ceník č. 1/2018 - Sazebník úhrad Obce Palkovice za poskytování informací platný od 23. 1. 
2018 

Obec Palkovice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 
tohoto zákona a 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: 

Sazebník výše úhrad 

Náklady na pořízení kopií a na opatření technických nosičů dat 

cena kopie, popřípadě počítačového výtisku činí 

černobílý formát  A4  A3 

jednostranná kopie  2,-- Kč  3,-- Kč 

oboustranná kopie  3,-- Kč  4,-- Kč 

 

barevný formát - text  A4  A3 

jednostranná kopie  10,-- Kč  15,--Kč 

oboustranná kopie  15,-- Kč  20,--Kč 

cena kopie v případě skenování na datový nosič činí 

černobílý formát  A4  A3 

jednostranný sken 1,-- Kč  1,50 Kč 

oboustranný sken  2,-- Kč  3,-- Kč 

cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém 
nosiči: 

 CD-R – 10,- Kč/1 ks 

 DVD-R – 15,- Kč/1 ks 

 Náklady na odeslání informací žadateli 

 poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, bude účtováno dle platného 
sazebníku poštovních služeb, aktuální ceník ČP: 
http://www.cpost.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf (dle druhu zásilky). 

 balné - paušální částka ve výši 25,- Kč za jednu poštovní zásilku. 

 Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

http://www.cpost.cz/assets/nastroje/kompletni_cenik.pdf


  

 V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za 
první započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 150,- Kč a za každou 
další započatou hodinu 250,- Kč. 

 V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada 
dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.  

 Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. 
náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 Úhrada nákladů 

 Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací. Náklady se neúčtují, pokud jejich výše nepřesáhne částku 
50,-- Kč. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány 
opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace 
nepřesáhnou částku 50,-- Kč. 

 Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně 
Obecního úřadu Palkovice nebo bezhotovostní platbou na účet obce Palkovice před 
podáním informace, a to na základě výzvy zpracovatele informace. Uhrazení nákladů 
předem je podmínkou a předpokladem poskytnutí požadované informace. 

 Sazebník byl schválen radou obce Palkovice dne 22. 1. 2018. 

 

 


