
Sazebník úhrad za poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Název organizace:   Městský úřad Nepomuk 
Adresa:     nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk 
Sazebník zpracoval:   Ing. Ivana Šiftová 
Sazebník schválila:   Rada Města Nepomuk   
Projednáno a schváleno:  20.12. 2021 
Sazebník nabývá účinnosti:  1 .1 .2022  
 

Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a 

licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, 

úhrada nákladů je účtována dle § 17, odst. 1 téhož zákona a dle níže uvedeného sazebníku. 

  

I. Náklady na pořízení kopií 

kopírování na kopírovacích strojích 

 

 ČB A3 = 3,- Kč/stránku jednostranný 

 ČB A3 = 5,-Kč/ stránku oboustranný 

 ČB A4 = 2,- Kč/stránku jednostranný 

 ČB A4 = 3,- Kč/stránka oboustranný 

 

tisk na tiskárnách PC 

 ČB A4 = 5,- Kč/stránku 

 B A4 = 10,- Kč/stránku 

 

   II.      Náklady na opatření technických nosičů dat  

 

 CD 10 Kč/ks 

 DVD 20 Kč/ks 

 Jiný technický nosič dat (dle pořizovací ceny) 

Pokud žadatel poskytne vlastní TND, na které bude možné požadované informace zaznamenat, 

nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

 

Úhrada za kopírování a tisk je požadována pouze u kopírování rozsáhlého materiálu. Pokud celkové 

náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 40,-Kč, pak se úhrada nevyžaduje. 

 

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací 

 

 za každou započatou hodinu práce odborného referenta 350,- Kč.  

 

III. Náklady na odeslání informace 

 

 Náklady na poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb.  

 Úhrada nákladů na balné se vyžaduje pouze při zasílání informace na technickém nosiči dle 

platného ceníku poštovních služeb nebo doručovacích služeb.  

 

Bankovní spojení pro tyto účely č. ú. 19-0725 628 399/0800,  variabilní symbol 11 plus poslední 

číslice běžného roku a pořadové číslo žádosti, přidělené žadateli o informace odborem kanceláře 

starosty. 

 

V Nepomuku dne 21. 12. 2021 

Podpis: Ing. Ivana Šiftová 

 

 


