
Sazebník úhrad nákladů  

za poskytování informací 
 

Tento sazebník stanovuje výši úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o 

zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytnutí informací. 

Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., je 

oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním 

informace žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

 

1. Náklady na pořízení kopií 

Černobílé kopírování na kopírovacích strojích a černobílý tisk na tiskárnách PC 

- formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4 

- formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4 

- formát A3 jednostranný 3,00 Kč/A3 

- formát A3 oboustranný 5,00 Kč/A3 

 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat  

Pořízení technických nosičů dat 

- CD-R (bez obalu), DVR-R (bez obalu) 7,00 Kč/ks 

  

3. Náklady na odeslání informací žadateli  

Náklady na poštovní služby  

- listovní zásilky na dobírku/doporučené  

- balíkové zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty 

- jiné (sdělí podatelna ÚMČ) 

  

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací  

Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, a to za každou celou  

1 hodinu vyhledávání (součet doby vyhledávání všech zaměstnanců, kteří 

informace vyhledávali a zpracovávali).                            

210,00 Kč/hod. 

 

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše 

úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku. 

Úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti se nepožaduje do výše 50,- Kč. 

Sazby jsou uvedeny včetně 21 % DPH. 

 

Sazebník je schválen na dobu neurčitou do přijetí sazebníku nového. Tímto sazebníkem se ruší veškeré 

dříve schválené sazebníky úhrad nákladů za poskytování informací. 

 

Tento sazebník byl schválen na 63/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 22. 2. 2021 a nabývá 

účinnosti dnem schválení. 

 

 

 

 

        Radomír Vondra 

starosta 


