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PŘÍLOHA KE SMĚRNICI  Rady č. 1/2020 

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ 

 
 
1. Sazby za kopie na kopírovacích strojích a tisk na tiskárnách 

- za pořízení 1 kopie A4 jednostranné: 3 Kč + DPH v zákonné výši (dále jen „DPH“) 
- za pořízení 1 kopie A4 oboustranné:  4 Kč + DPH 
- za pořízení 1 kopie A3 jednostranné: 5 Kč+ DPH 
- za pořízení 1 kopie A3 oboustranné:  8 Kč + DPH 

(cena v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování) 
 

- za 1 kus každého druhu technického nosiče dat:  
- CD bez obalu:   10 Kč + DPH 
- CD s obalem:    15 Kč + DPH 

 (cena podle pořizovacích nákladů uvedeného nosiče pro město) 
  
2. balné (paušální sazba): 50 Kč + DPH 
 
3. náklady na poštovní služby: Cena hrazená provozovateli poštovních služeb 
 
4.  náklady  za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací                                                        

- za každou započatou půlhodinu:      90 Kč + DPH 
(hodinová sazba odvozená z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů 
spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací) 
 

- V ostatních případech se stanoví úhrada jiným prokazatelným způsobem, zejména na základě 
individuální kalkulace nákladů + DPH. 

 
Náklady na dosud nevyřízené žádosti stejného žadatele, které spolu věcně souvisejí, se sčítají.  
 
Informace se považují za vyhledané až po zaplacení nákladů a teprve po zaplacení budou poskytnuty.  
  
5. Za co se neplatí podle sazebníku 

a) částka, do jejíž výše se nebude po žadateli úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti 
požadovat: do 95 Kč 

 
b) případy, v nichž se nebude po žadateli úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti 

požadovat: nestanoveno  
 
6. Licenční odměna za oprávnění informaci užít 
Je-li v licenční nebo podlicenční smlouvě sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a 
není-li její výše určena zvláštním právním předpisem, určí se výše licenční odměny stejně jako výše 
úhrady, která by jinak byla požadována, pokud by informace nebyla předmětem ochrany autorského 
práva. Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů. 
 
 
 
 
  
 


