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Úhrady za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
I. 

Sazebník úhrad 
1. Kopírování na kopírovacích strojích, tisk na počítačových tiskárnách a skenování 

• Kopírování a tisk 
 A4 jednostranná černobílá 2 Kč 
 A4 jednostranná barevná 5 Kč 
 A4 oboustranná černobílá 3 Kč 
 A4 oboustranná barevná 8 Kč 

• Skenování 
 A4 jednostranná  2 Kč 

 

V případě formátu A3 se výše uvedené ceny násobí dvěma a v případě většího formátu 
dále stejným způsobem odpovídajícím plošnému zvětšení formátu. 

 

2. Cena za nosiče dat 
Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče. 
 

3. Cena za odeslání informace 
Poštovné a jiné poplatky budou žadateli účtovány podle sazeb platného poštovního 
sazebníku. 

 

4. Další věcné náklady 
Další věcné náklady budou žadateli účtovány podle formy poskytované informace ve výši 
skutečných pořizovacích nákladů. 

 

5. Osobní náklady 
Osobní náklady budou žadateli účtovány za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (více 
než 5 hodin) za dokončenou hodinu práce zaměstnance městského úřadu, který se na 
vyhledávání informací podílel, ve výši  200 Kč. 

 
II. 

Výše platby 
1. Výši platby na základě podkladů od příslušného referenta určuje vedoucí odboru. 
2. V souvislosti s poskytováním informací je městský úřad povinen požadovat po žadateli úhradu 

skutečných nákladů podle sazebníku. Mimo skutečných nákladů je městský úřad povinen 
požadovat po žadateli úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. O mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací se jedná tehdy, jestliže zaměstnanec příslušného odboru, který 
se na vyhledávání informací podílí, bude nucen na dobu v součtu delší než 5 hodin přerušit či 
odložit plnění svých ostatních úkolů a cíleně se po tuto dobu věnovat vyhledávání informací. 

3. V případě, že při shromažďování podkladů pro poskytnutí informací vyjde najevo, že skutečné 
náklady podle sazebníku přesáhnou v něm stanovenou minimální částku, do které není 
úhrada skutečných nákladů požadována, případně se bude jednat o mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání, oznámí to příslušný vedoucí odboru tajemníkovi městského úřadu ve lhůtě pro 
předání požadovaných informací. 
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4. V případě, že dojde příslušný vedoucí odboru k závěru, že bude nutno požadovat úhradu 

skutečných nákladů, nebo úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, nebo obojí, 
uvede v oznámení tajemníkovi podle předchozího odstavce jednotlivé položky podle 
sazebníku, u nichž vznikly náklady, počet těchto položek a počet hodin využitých na 
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Dále uvede celkovou částku těchto nákladů. Není-
li ve chvíli, kdy je výše nákladů tajemníkovi oznamována ještě možné přesnou částku určit, 
musí se jednat o co možná nejpřesnější odhad. 

5. Tajemník na základě sdělení vedoucího odboru podle odst. 3 a 4 oznámí žadateli před 
uplynutím lhůty pro poskytnutí informace, že poskytnutí informace je podmíněno úhradou 
nákladů v konkrétní výši, včetně rozpisu podle jednotlivých položek, jak vyplývá ze sdělení 
příslušného vedoucího odboru. 
 

III. 
Způsob platby 

1. Náklady vyčíslené v souvislosti s poskytováním informací musí být uhrazeny vždy před 
podáním informace. 

2. Náklady lze uhradit v pokladně městského úřadu. 
3. Náklady lze uhradit převodem na účet města č. 19-0988446319/0800. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
Sazebník úhrad, včetně podmínek v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nabývá 
účinnosti 01.01.2020. 
 
 
 
 
 
Nové Město pod Smrkem 27.12.2019 
 
 
 
      L. S.          L. S.    
 
 
 
       v. r.           v. r.          

………………………….     …………………………. 
 Ing. Miroslav Kratochvíl     Ing. Vladislav Petrovič 

       starosta města             tajemník MěÚ 
  


