
Příloha č. 1 

 

Sazebník úhrad 

 
     Úřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona             

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve smyslu ustanovení § 17 

tohoto zákona a s nařízení 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 § 102 

odst. 3 a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento 

sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“): 

 

 

Článek 1 

Náklady za pořízení kopií 

                                                                                             

 

1. Černobílé kopie nebo tisk A4  

jednostranná kopie                                       2,00 Kč                

oboustranná kopie                                        3,00 Kč               

 

2. Barevná kopie nebo tisk A4 

 jednostranná kopie                                        3,00 Kč     

oboustranná kopie                                         4,00 Kč      

 

3. Černobílé kopírování nebo tisk formát A3  

jednostranná kopie                                        3,00 Kč               

oboustranná kopie                                         4,00 Kč               

 

4. Elektronická kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty nebo  

     formou uložení na datovém nosiči  

     černobílé i barevné    

       jednostranné skenování formát A4                                      1,00 Kč            

       oboustranné skenování formát A4                                       2,00 Kč     

       jednostranné skenování formát A3      3,00 Kč 

       oboustranné skenování formát A3      4,00 Kč 

 

5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena  

     za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou úřad za pořízení  

     kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit. 

 

6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných úřadem nebo  

      statutárním městem Plzní se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytne-li 

      se informace formou prodeje tohoto výtisku.  

 

Článek 2 

Náklady na opatření technických nosičů dat 
 

     Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém 

nosiči, a to: 

1. 1 ks CD disk                                                                                                           6,00 Kč 

2. 1 ks DVD disk                                                                                                        8,00 Kč 

3. Jiný technický nosič dat                                                                dle jeho pořizovací ceny 



 

Článek 3 

Náklady na odeslání informací žadateli 

 

     Náklady za poštovní služby budou účtovány dle aktuálního sazebníku České pošty, s. p.  

V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací 

žadateli uplatňována. 
 

Článek 4 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba  

     ve výši…………………………………………………………………………….  180,00 Kč.    
 

     Sazba je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obvodu podle schváleného   

     rozpočtu pro rok 2023. Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně rozsáhlém vyhledávání  

     informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. V případě mimořádně rozsáhlého  

     vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících  

     na každého pracovníka. 

 

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např.  

     náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace. 

 

Poznámka: O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace se jedná tehdy, jestliže shromáždění 

informace představuje pro povinný subjekt v jeho konkrétních podmínkách časově náročnou 

činnost, která se objektivně vzato vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným 

subjektem, tedy jestliže vyhledání informace již v daném případě nelze s ohledem na pojetí 

veřejné správy jako služby veřejnosti považovat za běžnou, povinný subjekt nijak nezatěžující 

součást obvyklé agendy.  

 

Článek 5 

Ostatní ustanovení 

 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 

požadovaných informací a je zaokrouhlována na celé koruny nahoru. Jestliže celková výše 

úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována. 

 

2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Plzeň 7 - 

Radčice v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet obce č. 19-15725311/0100. 

 

3. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2023. 

 

4. Sazebník byl schválen Rozhodnutím starosty městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, 

v pravomoci rady č. 23/001 ze dne 2. 1. 2023. 

 

 

 

V Plzni dne 2. 1. 2023 

 

 

                                                                                              

MUDr. Rolando ARIAS, v.r. 

starosta MO Plzeň 7 - Radčice 


