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Sazebník poplatků
za poskytování informací

 
Město Příbram stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a s 
nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník poplatků za 
poskytování informací (dále jako „sazebník“):
 
 
 

čl. I
Úvodní ustanovení

 
Poplatky za poskytování informací dle InfZ budou účtovány jen v případě mimořádně 
rozsáhlého vyhledávání informací.  

 
 

čl. II
Náklady na pořízení kopie spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

 
Sazba zahrnuje náklady za pořízení kopie navýšené o náklady na průměrný hodinový plat    
s vyhledáním informace spojené.

 
1) kopie obyčejná černobílá (do počtu 10 ks kopií):
 
     - Formát A4             - jednostranně                                                 12,- Kč/ks
                                    - oboustranně                                                  13,- Kč/ks
     - Formát A3             - jednostranně                                                 14,- Kč/ks
                                    - oboustranně                                                  16,- Kč/ks
 
 
2) V případě vyhotovení počtu kopií více než 10 ks bude konečná cena součtem nákladů za 
skutečný  
počet kopií (v níže uvedených cenách za kopii černobílou) navýšena o hodinovou sazbu ve výši 
197,- Kč za každou započatou hodinu výkonu spojeného s mimořádně rozsáhlým vyhledáním 
informací.
 
kopie obyčejná černobílá
 
    - Formát A4             - jednostranně                                                   2,- Kč/ks
                                    - oboustranně                                                    3,- Kč/ks
    - Formát A3             - jednostranně                                                   4,- Kč/ks
                                    - oboustranně                                                    6,- Kč/ks
    - tisk z PC na laserové tiskárně (A4)                                                2,- Kč/ks
 



 
 

čl. III
Technické nosiče dat

 
Náklady za opatření technických nosičů dat
CD                      5,- Kč/ks
CD-RW               21,- Kč/ks
DVD                    7,- Kč/ks
 
Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 
informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.
 
 
 
 
 

čl. IV
Odeslání informace

 
Náklady za použitou nebo požadovanou službu se hradí ve výši skutečných nákladů
- na poštovní služby
- na obálku (dopisnici) dle typu a formátu.
 
 

čl. V  
Nahlížení do spisu

 
V případě požadavku o nahlížení do spisu se náhrada nákladů nepožaduje.
 
 
 

čl. VI
Úhrada nákladů

 
Informaci lze poskytnout až po zaplacení požadované úhrady nákladů. Požadavek a výše 
úhrady se oznamuje žadateli před poskytnutím informace. Zaplacení úhrady je podmínkou pro 
poskytnutí informace. Není-li úhrada zaplacena do 60 dnů od oznámení její výše a předloženo 
potvrzení o úhradě, žádost se odkládá.

 
 

čl. VII
Ostatní ustanovení

 
1) Tento sazebník poplatků se vztahuje i na poskytování informací podle zákona o právu na 
informace o životním prostředí.
 
2) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných   informací.
 
3) Žadatel může úhradu provést v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách 
nebo převodem na bankovní účet města č. 19-521689309/0800, případně prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. 
 
4) Sazebník poplatků byl schválen usnesením RM č. 94/2010 ze dne 01.02.2010. 
 



5) Sazebník poplatků nabývá účinnosti dnem vydání.
 
 
 
 
V Příbrami   dne 18.2.2010
 
 
 
 
   MVDr. Josef Řihák, v.r.                                                             Ing. Jarmila Nováková, v.r.
      starosta města                                                                          tajemnice MěÚ
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