
 
Sazebník úhrad za poskytování informací 

 
na účetní období 2016 

 
schválený Radou obce Rybí dne 4. 1. 2016 

 
1.  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 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 podle tohoto zákona. 

  

2. Sazebník výše úhrad 

 a) cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie 

  černobílá formát    A4 jednostranná kopie 1,00 Kč 

    oboustranná kopie 2,00 Kč 

   formát    A3 jednostranná kopie 2,00 Kč 

    oboustranná kopie 4,00 Kč 

  barevná formát    A4 jednostranná kopie 5,00 Kč 

    oboustranná kopie 10,00 Kč 

   formát    A3 jednostranná kopie 10,00 Kč 

    oboustranná kopie 20,00 Kč 

   

 b) cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku 

  formát A4 černobílý 1,00 Kč/stránka 

    barevný 5,00 Kč/stránka 

  formát A3 černobílý 2,00 Kč/stránka 

    barevný 10,00 Kč/stránka 

 

 c) cena za pořízení skenované kopie                                                                     0,50 Kč/stránka 

      

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

  CD disk 10,00 Kč 

 

 

 DVD disk 14,00 Kč 

 

 

 e) poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje 

 

   

 f) Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém 
vyhledávání činí 40 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce jednoho zaměstnance. 

F1) V případě, že celková výše úhrady nepřesáhne 60 Kč, úhrada se nepožaduje. 

F2) Ustanovení odstavce F1) neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána 
a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá na přímém poskytnutí 

zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím). 

F3) Ustanovení odstavce F1) neplatí také v případě, že výše nepožadovaných úhrad za poskytnutí 

informací témuž žadateli nebo na základě žádostí téhož žadatele za poslední tři měsíce 
přesáhne 60 Kč. 

 


