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Příloha nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 4/2014. 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad 

za poskytování služby kopírování pro veřejnost  
 

Článek 1 

Obecná ustanovení k úhradám podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím 

 

(1) Úřad městské části Praha 1 jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“), který 

má podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

právo žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace.  

(2) Evidenci žádostí o informace a organizaci zpracování odpovědí na žádosti provádí 

oddělení právní kontroly a stížností. Přiděluje pořadové číslo, které je součástí 

variabilního symbolu pro úhradu nákladů. Dále určuje za povinný subjekt útvar, který 

je příslušný ke zpracování odpovědi (dále jen „zpracovatel odpovědi“).  

(3) Výši úhrady za poskytnutí informace určí podle Sazebníku úhrad za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

a sazebníku úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost (dále jen 

„Sazebník“) zpracovatel odpovědi.  

(4) V případě, že se žádost o poskytnutí informace týká více oblastí působnosti povinného 

subjektu, určí výši náhrady za poskytnutí informace podle Sazebníku vedoucí oddělení 

právního, kontroly a stížností. Oddělení právní, kontroly a stížností je v tomto případě 

rovněž garantem zpracování celkové odpovědi na žádost o informaci. 

(5) Požaduje-li povinný subjekt za poskytnutí informace úhradu, zpracovatel odpovědi 

písemně oznámí žadateli tuto skutečnost před poskytnutím informace. Oznámení  

o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace zašle dopisem do vlastních rukou 

žadatele s uvedením požadované výše úhrady a s uvedením informací o možnostech 

způsobu úhrady. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým 

způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena (§17 odst. 3 zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Vzor dopisu Oznámení  

o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace je přílohou č. 3).  

(6) Povinný subjekt, požadující za poskytnutí informace úhradu, nevydá informaci dříve, 

než žadatel uhradí náklady na podání informace (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím).  

(7) Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady požadovanou 

úhradu nezaplatí, jeho žádost bude odložena (§ 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím). 

(8) Zápis o vyrozumění, o uhrazení nákladů, o předání informace, doručenku apod. předá 

pověřená osoba zpracovatele určenému pracovníkovi oddělení právního, kontroly  

a stížností k evidenci a archivaci. 

(9) Platba úhrady nákladů se provádí před poskytnutím informace bezhotovostně 

na příjmový účet Městské části Praha 1, č. účtu 19 – 2000727399/0800, konstantní 

symbol 0558. Variabilní symbol je složením stanovených číselných znaků podle 

„Nařízení tajemníka č. 1/2008 - Tvorba variabilních symbolů od 1. 1. 2008 v ESW 

SAP“. Složení variabilního symbolu stanoví zpracovatel odpovědi podle vzorce:  

XX = číslo odboru dle číselníku, YYY = 037, tj. správní poplatek za poskytování 

informace dle číselníku, MMMMM – číslo stanoví referent správního poplatku, 

doporučené složení je MM = poslední dvojčíslí kalendářního roku, MMM = pořadové 
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evidenční číslo žádosti o informaci zapsané v evidenci oddělení právního, kontroly  

a stížností. Úhradu lze provést rovněž v hotovosti nebo kartou v pokladně Úřadu 

městské části Praha 1.  

(10) V případě, že celková výše nákladů nepřesáhne 272 Kč, úhrada se nepožaduje  

a informace je poskytnuta bezplatně. 

(11) Ustanovení odstavce (10) neplatí, jde-li o zveřejněnou informaci a tato informace je 

vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí jen proto, že žadatel trvá 

na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím). 

(12) Ustanovení odstavce (10) se nepoužije v případě, že výše nepožadovaných úhrad 

za poskytnutí informace témuž žadateli přesáhne za poslední tři měsíce 272 Kč. 

(13) O bezplatném poskytnutí informace rozhoduje oddělení právní, kontroly a stížností 

podle jím vedené evidence. 

(14) Na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze pro potřebu stanovení nákladů na 

kopírování použít sazby, které jsou uvedeny v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek 2 

Sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace  

a její zpracování za účelem poskytnutí 

 

(1) Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně 

rozsáhlém vyhledávání činí 68 Kč za každou započatou čtvrthodinu práce, tj.  

272 Kč/hodinu práce jednoho zaměstnance. 

(2) O mimořádně rozsáhlé vyhledávání se jedná tehdy, přesáhne-li doba výkonu práce 

jednoho zaměstnance na vyhledání informace jednu hodinu.  

 

Článek 3 

Sazba za pořízení kopií 

 

(1) Sazba za pořízení černobílé kopie nebo výtisku z počítače činí 3 Kč za jednu tiskovou 

stranu listu A4. 

(2) Při větších formátech kopie nebo výtisku z počítače, oboustranné kopii či výtisku 

z počítače se sazby vynásobí. Sazebník úhrad je uveden v příloze č. 1) tohoto 

vnitřního předpisu.   

(3) Při šité či vázané kopii se k základní sazbě přičtou 2 Kč za jednu tiskovou stranu A4. 

 

Článek 4  

Sazba za technický nosič dat 

 

(1) Sazba za nenaplněné datové CD nebo DVD včetně obalu činí 25 Kč za 1 kus. 

(2)  Ukládání dat na vlastní technický nosič dat žadatele se nepřipouští z důvodu 

antivirové ochrany. 

 

Článek 5 

Sazba za odeslání informací žadateli 

 

(1) Poštovné se předepisuje v plné výši dle skutečnosti, podle platných cen vnitrostátních 

poštovních služeb. 
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(2) Doplňkovou službou je balné za paušální částku 30 Kč, určené pro objemné zásilky. 

(3)  Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou 

s návratkou, je-li nutný doklad o doručení. 

 

Článek 6 

Sazebník úhrad za poskytování služby 

 kopírování pro veřejnost 

 

(1) Pro stanovení výše náhrad nákladů spojených s kopírováním a poskytováním listin při 

ostatních činnostech zajišťovaných Úřadem městské části Praha 1 se obdobně používá 

sazebník uvedený v příloze č. 2). Při těchto činnostech je cena stanovena včetně 

platné sazby daně z přidané hodnoty. V rámci služeb kopírování poskytovaných 

veřejnosti jde především o činnost kopírování listin určených k ověření. 

(2) Ceny uvedené v tomto  sazebníku se nevztahují na správní činnosti zpoplatněné 

správním poplatkem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Článek 7 

Společná ustanovení 

 

(1)  Nařízení tajemníka č. 16/2008 „Sazebník úhrad za informace poskytované ÚMČ  

Praha 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ se použije 

na dosud nevyřízené žádosti o informace, ledaže by použití nového sazebníku bylo 

pro žadatele výhodnější. 

(2)  Sazebník nabývá účinnosti dne 1. 9. 2014. 

 

V Praze dne 26. 8. 2014 

 

 

Ing. František Dvořák v. r. 

tajemník Úřadu městské části Praha 1 

 

 

 

  Příloha č. 1) Sazebník úhrad zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  Příloha č. 2) Sazebník úhrad za kopírovací služby  

  Příloha č. 3) Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace 
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Příloha č. 1) 

Sazebník úhrad zákon č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím  
Kč / ks 

Černobílá kopie a výtisk z počítače    

Jednostranná A4  3,00 Kč 

Oboustranná A4  4,00 Kč 

Jednostranná A3  6,00 Kč 

Oboustranná A3  8,00 Kč 

Barevná kopie a výtisk z počítače   

Jednostranná A 4  10,00 Kč 

Oboustranná A 4  20,00 Kč 

Jednostranná A 3  20,00 Kč 

Oboustranná A 3  40,00 Kč 

Speciální velikost černobílá kopie    

Jednostranná A2 volná  35,00 Kč 

Jednostranná A1 volná  50,00 Kč 

Jednostranná A0 volná  70,00 Kč 

Speciální velikost barevná kopie   

Jednostranná A2 volná  60,00 Kč 

Jednostranná A1 volná  120,00 Kč 

Jednostranná A0 volná  240,00 Kč  

Technický nosič    

CD nebo DVD včetně obalu  25,00 Kč 

Balné paušální částka  30,00 Kč 

Sazba práce za mimořádné rozsáhlé vyhledání 

informace za každých i započatých 15 minut   68,00 Kč 
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Příloha č. 2)  

Sazební úhrad za kopírovací služby  

Cena včetně platné sazby DPH   Kč / ks 

Černobílá kopie   

Jednostranná A4  3,00 Kč 

Oboustranná A4  4,00 Kč 

Jednostranná A3  6,00 Kč 

Oboustranná A3  8,00 Kč 

Šitá nebo vázaná kopie navýšení základní sazby 

za jednu tiskovou stranu A4 + 2,00 Kč  

Barevné a velkoformátové kopírování  

odbor výstavby  
 Barevná kopie    

Jednostranná A4  10,00 Kč 

Oboustranná A4  20,00 Kč 

Jednostranná A3  20,00 Kč 

Oboustranná A3  40,00 Kč 

Speciální velikost černobílá kopie    

Jednostranná A2 volná  35,00 Kč 

Jednostranná A1 volná  50,00 Kč 

Jednostranná A0 volná  70,00 Kč 

Speciální velikost barevná kopie  
 Jednostranná A2 volná  60,00 Kč 

Jednostranná A1 volná  120,00 Kč 

Jednostranná A0 volná  240,00 Kč 

 

 

 



6 
 

Příloha č. 3) 

Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace 

(Text tohoto oznámení bude vložen na hlavičkový papír zpracovatele informace a odeslán 

jako dopis do vlastních rukou žadatele) 

 

 

 

 

Vaše žádost  Naše č. j. Vyřizuje / oddělení / tel. V Praze dne 

 

Věc: Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace podle zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Oznamujeme vám, že Úřad městské části Praha 1 je podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn žádat úhradu 

nákladů spojených s poskytnutím informace. Výše úhrady za poskytnutí informace byla 

stanovena na základě sazebníku úhrad, který je stanoven nařízením tajemníka č. 4/2014 

„Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost“,  
a to: 

 

v celkové výši ……..…..... Kč. 

 

Náklady spojené s poskytnutím a vyhledáním informace „……………“ vyžádané na základě 

žádosti pana/paní  ………., nar. ……, bytem …… (dále jen „žadatel“), ze dne ………, podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (x hodin á 272 Kč): 

 

Z toho činí:  

 náklady spojené s vyhledáním informace     Kč 

 pořizování černobílých kopií       Kč 

 pořizování barevných kopií       Kč 

 výtisk z tiskárny počítače       Kč 

 technický nosič dat (CD, DVD) 

 poštovné         Kč 

C E L K E M         Kč 

Úhradu nákladů za podání informace je možno provést  

a) v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Úřadu městské části Praha 1, 

b) bezhotovostním převodem na účet Městské části Praha 1,  

č. ú. ………………… (Česká spořitelna, a. s.), variabilní symbol: …………….  

Požadovaná informace vám bude podle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydána až po uhrazení nákladů 

vynaložených na poskytnutí informace. Pokud do 60 dnů ode dne oznámení výše 

požadované úhrady nedojde k uhrazení, vaše žádost bude odložena. 
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V souladu s ustanovením § 16a odst. 1 písm. d), a § 17 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, si může žadatel o informace podat stížnost v případě, že 

nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ustanovení § 17 uvedeného zákona. Stížnost se podává 

ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení o úhradě nákladů spojených s poskytnutím 

informace, a to prostřednictvím povinného subjektu, tedy Úřadu městské části Praha 1, 

Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

Za povinný subjekt Úřad městské části Praha 1 

Zpracovatel informace:  
 
jméno, funkce 

podpis 
 

 


