
Č.j.MM 10500/2023

Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Milevsko (dále jen „povinný subjekt“) stanoví k zajištění jednotného postupu podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu  s  nařízením  vlády  č.  173/2006  Sb.,  o  zásadách  stanovení  úhrad  a  licenčních 
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento 
sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 

Článek 1 
Náklady na pořízení kopií 

(1) Za pořízení černobílé kopie nebo tisku formátu A4 
a) jednostranná 1,58 Kč
b) oboustranná 3,16 Kč

(2) Za pořízení černobílé kopie nebo tisku formátu A3 
a) jednostranná 2,06 Kč 
b) oboustranná 4,12 Kč 
 

(3) Za pořízení barevné kopie nebo tisku formátu A4 
a) jednostranná 2,70 Kč
b) oboustranná 5,40 Kč
 

(4) Za pořízení barevné kopie nebo tisku formátu A3 
a) jednostranná 4,30 Kč 
b) oboustranná 7,50 Kč 

(5) Za pořízení kopie do elektronické podoby (skenování)
a) jednostranná 1,10 Kč
b) oboustranná 2,20 Kč
 
            (6) Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než 
A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

            (7) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané 
povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se 
informace formou prodeje tohoto výtisku.

(8) Výše úhrady za pořízení kopie nebo skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost 
zaměstnance  města  Milevska  (dále  jen  „zaměstnanec“),  která  je  spojena  s  anonymizací 
dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém poměru k průměrné hodinové sazbě platu 
zaměstnance podle článku 4.

Článek 2 
Náklady na pořízení technických nosičů dat 

(1) Za 1 kus CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10 Kč. 
 

(2) Za 1 kus DVD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 15 Kč. 
 

(3) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho 
skutečné pořizovací ceny. 



Článek 3
Náklady na odeslání informací žadateli 

(1)  Náklady  za  použitou  nebo  požadovanou  poštovní  službu  se  hradí  ve  výši 
skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb. 
 

(2)  Náklady  na  balné  se  nehradí.  Výjimkou  je  zasílání  informace  prostřednictvím 
technického nosiče, pokud tuto formu žadatel vyžaduje. V takovém případě se hradí náklady 
na balné ve výši potřebného obalového materiálu.
 

Článek 4 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

Pokud je  poskytnutí  informace  spojeno s  mimořádně  rozsáhlým vyhledáváním informací, 
stanoví  se  výše  úhrady  za  každou  hodinu  vyhledávání  jedním  pracovníkem  
na 248 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky je výše 
úhrady dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 
 

Článek 5 
Společná ustanovení 

(1)  Hrazení  nákladů  podle  tohoto  sazebníku  je  povinným  subjektem  požadováno 
pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč. Celkové náklady 
se zaokrouhlují na celé koruny dolů.
 

(2) Vyhledávání  informací  trvající  celkově méně než 1 hodinu nelze  považovat  za 
mimořádně rozsáhlé,  a povinný subjekt  proto není oprávněn požadovat úhradu dle článku 
4 sazebníku. 

            (3) V případě, že povinný subjekt bude za poskytnutí informace požadovat úhradu,  
písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.  
V oznámení povinný subjekt uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla 
výše  úhrady  vyčíslena.  Součástí  oznámení  musí  být  poučení  o  možnosti  podat  proti 
požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě 
lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a 
u kterého povinného subjektu se podává. 

           (4) Poskytnutí informace, za kterou bude požadována úhrada nákladů, je podmíněna 
zaplacením požadované úhrady. 

           (5) Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně povinného subjektu na 
adrese: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko nebo převodem na účet 19-0640992319/0800 
pod variabilním symbolem uvedeným v oznámení.

Článek 6 

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01.03.2023

Sazebních byl schválen usnesením Rady města Milevska č. 52/23 dne 20.02.2023.


