
INFORMACE PODLE § 5 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění: 

  

odst. 1 písm. f): sazebník úhrad za poskytování informací  

 

  

Obec Černava stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 

stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k 

informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):   

 

Článek I.  

Sazby úhrad nákladů  

  

Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  zdarma  

Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé  1,- Kč  

Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé  2,- Kč  

Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé  2,- Kč  

Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé  3,- Kč  

Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné  2,- Kč  

Kopírování dokumentů oboustranné A4 barevné  2,- Kč  

Kopírování dokumentů jednostranné A3 barevné  3,- Kč  

Kopírování dokumentů oboustranné A3 barevné  5,- Kč  

Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé  2,- Kč  

Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné  4,- Kč  

1 ks nenahrané CD   8,- Kč  

1 ks nenahrané DVD  10,- Kč  

Poštovné  
dle platných poštovních 

tarifů  

Náklady na vyhledání informací dle z. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (neúčtuje se, pokud je doba 

vyhledávání kratší než 30 minut)  

50,- Kč za každou i 

započatou půlhodinu 

práce  

Paušální částka za balné  10,- Kč  

  

Sazby za kopírování a tisk jsou stanoveny za jednu stránku, není-li     uvedeno jinak.  

Kopírování a úkony na vlastní CD (DVD) žadatele nejsou přípustné.   

  

  



Článek II.  

Způsob úhrady, prominutí úhrady  

  

1) Úhradu za poskytované služby lze provést:   

• v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Černava  

• po dohodě na bankovní účet Obce č.ú.2600703737/2010  

  

Vydání informací nebo vystavených kopií je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy (zálohu stanoví 

příslušný pracovník obce a to až do výše předpokládaných nákladů).   

  

2) Úhrada nákladů dle sazebníku nebude vyžadována, pokud výše úhrady nepřesáhne 100,- Kč.    

  

3) Překročí-li předpokládaná výše úhrady, například při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací, částku 

500,- Kč, bude její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace bude poskytnuta pouze 

s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.  

  

4) V odůvodněných případech lze od úhrad dle sazebníku upustit, na základě písemné žádosti žadatele. O 

prominutí úhrady rozhoduje tajemník úřadu, přičemž se nejedná o rozhodnutí při výkonu veřejné správy 

dle správního řádu, ale o rozhodnutí obce jako právnické osoby (nárok na úhradu nákladů má povahu 

soukromoprávní).   

  

  

Článek III.  

Závěrečná ustanovení  

  

   

1) Tento sazebník se stanoví na rok 2018 do schválení nového. 

  

  

2) Sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce Černava č.6  ze dne 23.5.2018.  

   

  

      

  

V Černavě dne 23.5.2018  

  

                  Ing.Josef Krouza        

                             starosta  

   


