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Sazebník úhrad  

Sazebník úhrad na rok 2023 za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. v platném 
znění o svobodném přístupu k informacím: 

1. Náklady za pořízení kopií 
 
a) Černobílé kopie nebo tisk A4 
        jednostranná kopie    1,- Kč 
        oboustranná kopie     2,- Kč 
             
b) Barevná kopie nebo tisk A4 
        jednostranná kopie 2,- Kč 
        oboustranná kopie 3,- Kč 
  
c) Černobílé kopírování nebo tisk formát A3 
        jednostranná kopie 2,- Kč 
        oboustranná kopie 3,- Kč 
  
d) Barevná kopie nebo tisk formát A3 
        jednostranná kopie  3,- Kč 
        oboustranná kopie                  6,- Kč   
  
e)  Kopie nebo tisk formátu A0, Ala A2, data a výstupy z datových souborů Geografického 

 informačního systému města Plzně (GIS mP) ve výši skutečné ceny dle aktuálního ceníku 
 konkrétního poskytovatele tiskových či kopírovacích služeb (příspěvkové organizace 
Správa 
 informačních technologií města Plzně nebo komerčního poskytovatele kopírovacích 
služeb). 
 

f)  Elektronická kopie, je-li informace poskytována prostřednictvím elektronické pošty nebo 
 formou uložení na datovém nosiči černobílé i barevné 

jednostranné skenování formát A4 1,-Kč 

oboustranné skenování formát A4  2,-Kč 

jednostranné skenování formát A3 1,-Kč 

oboustranné skenování formát A3   2,-Kč 

2. Náklady za opatření technických nosičů dat 
Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém 
nosiči, a to: 

a) 1 ks CD disk                  5,- Kč 
b) 1 ks DVD disk                    7,- Kč 
c) Jiný technický nosič dat       dle jeho pořizovací ceny  
 
3. Náklady za odeslání informací žadateli 
Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty. 
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4. Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 
a) Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace se z pohledu mzdových nákladů rozumí 

minimálně jedna hodina vykonané práce (časy všech zaměstnanců úřadu, podílejících 

se na vyřizování žádosti se sčítají).  

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba 

ve výši …………………………………………………………………………………………………………… 200,- Kč 

                            

Celková výše úhrady za poskytování informace je zaokrouhlována na celé koruny nahoru. 
Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 220,00 Kč, od zpoplatnění se upustí a informace 
bude poskytnuta na náklady úřadu. 
 
Sazebník úhrad schválil v souladu s usnesením Rady MO Plzeň 3 č. 95 ze dne 12. 2. 2020 

 

Mgr. Petr Baloun 

         Tajemník ÚMO Plzeň 3 

 


