
Sazebník úhrad za poskytování informací Obcí Radkovice u Hrotovic podle zákona č. 

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

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na: 

 

A) Náklady na pořízení kopií: 

 

1. Pořízení kopie na kopírovacím stroji 

a) pořízení černobílé kopie 
- formát A4 jednostranný……………………......…………………....….....……… 2,- Kč / A4 

- formát A4 oboustranný……………………………......……………..………...…. 3,- Kč / A4 

- atypické materiály (větší jak A4) …….............…..........…… individuální  kalkulace nákladů 

b) pořízení barevné kopie 
- formát A4 jednostranný ……………………. …………......………….....……... 10,- Kč / A4 

- formát A4 oboustranný ……………………………………..…......……...…..… 19,- Kč / A4   

- atypické materiály (větší jak A4) ……............…................… individuální kalkulace nákladů 

c) pořízení kopie skenováním 
- formát A4 ……………………………………......…....………......................…… 2,- Kč / A4 

- atypické materiály (větší jak A4) …….............…..........…… individuální  kalkulace nákladů 

 

2. Tisk na tiskárnách PC  

a) tisk černobílý 
- formát A4 jednostranný …………………………………......……..…...…...…… 2,- Kč / A4  

- formát A4 oboustranný ………………………………………......………....……. 3,- Kč / A4 

b) tisk barevný 
- formát A4 jednostranný………………………………..……......…………...….. 10,- Kč / A4 

- formát A4 oboustranný…………………………………………......………....… 19,- Kč / A4 

 

B) Náklady na opatření technických nosičů dat 
- nenahrané CD ………….. ……………….………....…………….……..….… 10,- Kč / 1 kus 

- nenahrané DVD …………………………………..…………………....…..…. 15,- Kč / 1 kus 

- jiný nosič ………………..………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny) 

Použití technického nosiče dodaného žadatelem je nepřípustné.   

 

C) Náklady na odeslání informací žadateli 
Náklady na balné se určují paušální sazbou ve výši 20,- Kč za jednu zásilku doručovanou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Náklady na poštovní služby tvoří cena uhrazená provozovateli poštovních služeb. 

 

D) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, 

stanovuje se výše úhrady za každých i započatých 15 minut vyhledávání jedním pracovníkem 

částkou 50,- Kč. V případě vyhledávání více pracovníky je výše úhrady dána součtem částek 

připadajících na každého pracovníka. 

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, budou tyto 

náklady účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

Schváleno usnesením č. 15/18/2014-2018 v zastupitelstvu obce dne 1. 6. 2017. 


