
 
 

Sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací 
(z. 106/1992 Sb., o svobodném přístupu k informacím + NV č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn) 

 

 
Město Nymburk stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů, ve spojení s § 102 odst. 3 a § 110 
odst. 4 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování 
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad nákladů 
vzniklých v souvislosti s poskytováním informací (dále jen „sazebník úhrad“). 
 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 
 

 Ú K O N 
S A Z B A 

 
Kč / stránka 

1. 
Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace 
(práce s počítačem, vyhledávání ve spisech a 
archívech, související telefonické hovory 

za každou, i započatou hodinu 193,-- Kč 

2. Kopírování, tisk - jednostranné černobílé A4 2,00 Kč/ stránka 

 Kopírování, tisk - oboustranné černobílé A4 4,00 Kč/stránka 

 Kopírování, tisk - jednostranné barevné A4 20,00 Kč / stránka 

 Kopírování, tisk - oboustranné barevné A4 30,00 Kč / stránka 

 Kopírování, tisk - jednostranné černobílé A3 4,00 Kč/stránka 

 Kopírování, tisk - oboustranné černobílé A3 7,00 Kč/stránka 

 Kopírování, tisk - jednostranné barevné A3 36,00 Kč / stránka 

 Kopírování, tisk - oboustranné barevné A3 50,00 Kč / stránka 

 Scanování – formát A4 - černobílé 0,80 Kč / stránka 

 Scanování – formát A4 - barevné 1,60 Kč / stránka 

 Scanování – formát A3 - černobílé 1,60 Kč / stránka 

 Scanování – formát A3 - barevné 3,00 Kč / stránka 

4. 
Ostatní mimořádné náklady (např. odborné 
posudky, cestovní náklady apod.) 

sazba dle skutečnosti od poskytovatele, popř. cena 
kompaktního disku 

3. Poštovné, balné 
poštovné dle oficiálního platného ceníku poskytovatele 

poštovních služeb, 
 balné paušál 20,-- Kč/balík 

5. Nosiče dat dle skutečných nákladů vč. DPH 

 
Poznámka:      Hrazení nákladů bude vyžadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí 
informace částku 50,- Kč včetně nákladů na poštovní služby. 

 
Sazebník byl schválen usnesením rady města č. 435 dne 05.09.2012. 


