
 

 

 

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 

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

pozdějších předpisů. 

 
Článek 1 

Obecná ustanovení k úhradám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

(1) Městský úřad jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“), který má podle § 17 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, právo žádat úhradu nákladů spojených 

s poskytnutím informace.  

(2) Evidenci žádostí o informace a organizaci zpracování odpovědí na žádosti provádí tajemník 

městského úřadu. Přiděluje pořadové číslo, které je součástí variabilního symbolu pro úhradu 

nákladů. Dále určuje za povinný subjekt útvar, který je příslušný ke zpracování odpovědi (dále jen 

„zpracovatel odpovědi“).  

(3) Výši úhrady za poskytnutí informace určí podle Sazebníku úhrad za poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebníku úhrad za poskytování 

služby kopírování pro veřejnost (dále jen „Sazebník“) zpracovatel odpovědi. 

 (4) V případě, že se žádost o poskytnutí informace týká více oblastí působnosti povinného subjektu, 

určí výši náhrady za poskytnutí informace podle Sazebníku tajemník úřadu. Tajemník úřadu je v 

tomto případě rovněž garantem zpracování celkové odpovědi na žádost o informaci.  

(5) Požaduje-li povinný subjekt za poskytnutí informace úhradu, zpracovatel odpovědi písemně 

oznámí žadateli tuto skutečnost před poskytnutím informace. Oznámení o stanovení výše úhrady za 

poskytnutí informace zašle dopisem do vlastních rukou žadatele s uvedením požadované výše úhrady 

a s uvedením informací o možnostech způsobu úhrady. Z oznámení musí být zřejmé, na základě 

jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena (§17 odst. 3 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Vzor dopisu Oznámení o stanovení 

výše úhrady za poskytnutí informace je přílohou č. 2). 

 (6) Povinný subjekt, požadující za poskytnutí informace úhradu, nevydá informaci dříve, než žadatel 

uhradí náklady na podání informace (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím). 

 (7) Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady požadovanou úhradu 

nezaplatí, jeho žádost bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím).  

(8) Zápis o vyrozumění, o uhrazení nákladů, o předání informace založí tajemník úřadu nebo jím 

pověřená osoba k a evidenci a archivaci.  
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(9) Platba úhrady nákladů se provádí před poskytnutím informace bezhotovostně na příjmový účet 

města Hejnice, č. účtu 19 – 0984938359/0800, konstantní symbol 0328. Složení variabilního symbolu 

stanoví zpracovatel odpovědi. 

(10)V případě, že celková výše nákladů nepřesáhne 50,- Kč, úhrada se nepožaduje a informace je 

poskytnuta bezplatně.  

(14)Na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze pro potřebu stanovení nákladů na kopírování použít 

sazby, které jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Článek 2 

Sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí. 

 

(1) Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém 

vyhledávání činí 50,- Kč za každou započatou ¼ hodinu práce jednoho zaměstnance.  

(2) O mimořádně rozsáhlé vyhledávání se jedná tehdy, přesáhne-li doba výkonu práce jednoho 

zaměstnance na vyhledání informace jednu hodinu.  

 

Článek 3 

Sazebník úhrad. 

 

(1) Sazby za pořízení kopii jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto sazebníku. 

(2) Sazba za nenaplněné datové CD nebo DVD včetně obalu činí 25 Kč za 1 kus. Ukládání dat na vlastní 

technický nosič dat žadatele se nepřipouští z důvodu antivirové ochrany.  

(3) Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečnosti, podle platných cen vnitrostátních poštovních 

služeb.  

(4) Doplňkovou službou je balné za paušální částku 30 Kč, určené pro objemné zásilky.  

(5) Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, 

je-li nutný doklad o doručení.  

(5) Pro stanovení výše náhrad nákladů spojených s kopírováním a poskytováním listin při ostatních 

činnostech zajišťovaných Městským úřadem Hejnice se obdobně používá sazebník uvedený v příloze 

č. 1).  

(6) Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na správní činnosti zpoplatněné správním 

poplatkem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Schváleno radou města dne 20. ledna 2020, usnesením č.  17 /2020. Ruší usnesení č. 23/2016. 

 

Sazebník nabývá účinnosti dne 21. ledna 2020.  

 

………………………………………………. 

Mgr. Karel Kopecký 

tajemník MěÚ Hejnice 

 



 

Příloha č. 1)  

Sazebník úhrad zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Kč / ks  

 

Černobílá kopie a výtisk z počítače  

Jednostranná A4   6,00 Kč  

Oboustranná A4    8,00 Kč  

 

Barevná kopie a výtisk z počítače  

Jednostranná A4    24,00 Kč  

Oboustranná A4     30,00 Kč  

 

Sazební úhrad za kopírovací služby  

 

Černobílá kopie  

Jednostranná A4   3,00 Kč 

Oboustranná A4    4,00 Kč  

Jednostranná A3    6,00 Kč  

Oboustranná A3    8,00 Kč  

 

Barevná kopie 

Jednostranná A4   7,00 Kč  

Oboustranná A4               10,00 Kč   

Jednostranná A3               14,00 Kč  

Oboustranná A3               18,00 Kč 

 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH 

 

Technický nosič CD nebo DVD včetně obalu 25,00 Kč. Balné paušální částka 30,00 Kč.  

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém 

vyhledávání činí 50,- Kč za každou započatou ¼ hodinu práce jednoho zaměstnance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Příloha č. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Oznamujeme Vám, že Městský úřad Hejnice je podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s 

poskytnutím informace. Výše úhrady za poskytnutí informace byla stanovena na základě sazebníku 

úhrad, který je stanoven usnesením Rady města Hejnice, usnesením č. …/ 2020 ze dne …….. 2020. 

  

náklady spojené s vyhledáním informace ………………………. ¼ hodina/Kč   

pořizování černobílých kopií…………………….. Kč 

 pořizování barevných kopií……………….. Kč  

výtisk z tiskárny počítače…………………… Kč  

technický nosič dat……………………………. (CD, DVD)  

 

C E L K E M k úhradě Kč ………………………………….. 

 

Úhradu nákladů za podání informace je možno provést  

a) v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Hejnice 

b) bezhotovostním převodem na účet Městského úřadu č 19-0984938359/0800 variabilní symbol:  

…………, konstantní symbol bude určen 

Požadovaná informace Vám bude podle § 17, odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím vydána až po uhrazení nákladů vynaložených na poskytnutí informace. 

Pokud do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nedojde k zaplacení, Vaše žádost 

bude odložena.  

 

……………………………….. 

Karel Kopecký 

tajemník MěÚ Hejnice 

Vaše sp. zn. / čj. 

Naše sp. zn. / čj.   

Vyřizuje / kontakt  

 

Hejnice   
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