
 

 
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. 
 

1. Náklady na pořízení kopií a tisku 
 
Formát A4 
jednostranně   4 Kč 
oboustranně   7 Kč 
jednostranně barevně  10 Kč 
oboustranně barevně  20 Kč 
scan jednostranně 3 Kč 
 
Formát A3 
jednostranně pouze černobíle  8 Kč 
oboustranně pouze černobíle   14 Kč 
scan jednostranně   6 Kč 
 

2. Vypalování dat či přenos dat na médium 
 
1 ks CD/DVD    40 Kč 
 
V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny 
požadovaného technického nosiče dat. 
 

3. Náklady na odeslání informací žadateli 
 
balné (za obálku)  10 Kč  
doručovací náklady   dle aktuálního ceníku České pošty 
 

4. Náklady na rozsáhlé vyhledávání informací 
 
za každou celou 1 hodinu 270 Kč 
za každou započatou půlhodinu 135 Kč 
 

Tato sazba je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců úřadu městské části a 

s přihlédnutím na práci s PC, výstup ze systému Codexis, výstup z internetu či jiných systémů, práci 

s archiváliemi, telefonické spojení a cestovní náklady. 

Celková sazba je dána součtem položek sazebníku dle skutečnosti a žadatel je o výši poplatku 

informován předem. 

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, které 

nepodléhají DPH. 

Poznámky: 

a) pokud jsou poskytovány informace a údaje, které uhradila MČ Praha - Vinoř svým 
dodavatelům (viz. např. ortofotomapy, projekty, studie apod.) účtuje se úhrada ve výši 
pořizovacích nákladů na jednotku, pokud se poskytnutí údajů nevylučuje ochranou dle 
zvláštních předpisů (autorský zákon) 



 

b) v tomto sazebníku nejsou uvedeny další položky, které budou účtovány dle zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Jestliže uspokojení žádosti vyžaduje 
provedení úkonu, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních 
poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.  

 

Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace 50,- Kč v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů 

nebude požadována. 

Tento Sazebník byl schválen usnesením Rady MČ Praha - Vinoř č. R54/5/2020 ze dne 19. 2. 2020 a 

současně se tímto sazebníkem ruší Sazebník úřad ze dne 1. 1. 2011. 

 

 

 

 


