
 

Obec Dětmarovice 
Obecní úřad Dětmarovice 

 

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Obec Dětmarovice stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 17 tohoto 
zákona, 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 ustanovení 
§102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento 
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím (dále jen „sazebník úhrad“):  
 
 

1. Cena výtisku, je-li informace poskytována formou fotokopie nebo počítačového 
tisku:  
 

 Černobílý jednostranný tisk formát A4 -  2,00 Kč 

 Černobílý oboustranný tisk formát A4 -  3,00 Kč 

 Černobílý jednostranný tisk formát A3 -  3,00 Kč 

 Černobílý oboustranný tisk formát A3 -  4,00 Kč 

 Barevný jednostranný tisk formát A4 - 12,00 Kč 

 Barevný oboustranný tisk formát A4 - 23,00 Kč 

 Barevný jednostranný tisk formát A3 - 23,00 Kč 

 Barevný oboustranný tisk formát A3 - 45,00 Kč 
 

2. Cena výtisku, je-li informace poskytována formou velkoformátového tisku na 
inkoustovém plotru (zejména mapové podklady a výstupy z GIS): 
 

 Barevný velkoformátový tisk formát A2 - 300,00 Kč 

 Barevný velkoformátový tisk formát A1 - 600,00 Kč 
 

3. Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na 
technickém nosiči:  
 

 CD-ROM disk (ROM)   - 12,00 Kč 

 DVD-ROM disk    - 12,00 Kč 
 



4. Poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle aktuálního sazebníku poštovních 
služeb, balné se neúčtuje.  
 

5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací  
 

 V případě, že se jedná o informaci, kde je nutné mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací, zaplatí žadatel 250,00 Kč za každou započatou hodinu práce každého 
zaměstnance, podílejícího se na vyhledání informace. 

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

 

6. Ostatní ustanovení 
 

 Požaduje-li povinný subjekt úhradu za poskytování informací, považuje se informace 
za vyhledanou okamžikem úhrady nákladů.  

 Celková výše úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, je dána součtem jednotlivých nákladů spojených 
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací žadateli a 
mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. 

 Nepřesáhne-li v případě každé jednotlivé žádosti o informace celková výše úhrady za 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, částku 50,00 Kč nebude úhrada požadována.  

 Žadatel může úhradu provést v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Dětmarovice, 
č.p. 27, 735 71 Dětmarovice, a to ve stanovených úředních hodinách.  

 Žadatel může úhradu provést také bezhotovostně převodem na bankovní účet obce – 
číslo účtu 3624-791/0100. 

 Tento sazebník byl schválen usnesením Rady obce Dětmarovice č. 249/7 ze dne 
01.04.2019 a nabývá účinnosti dnem 01.05.2019.  

 
 
 
 
 
 
 
V Dětmarovicích, dne 08.04.2019 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Rosman, v.r. 
starosta obce 
 
 
 
 

 
 


