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Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Dům zahraniční spolupráce podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací: 

1. Náklady na pořízení kopií 

• pořízení 1 strany černobílé kopie formátu A4………………………………………………….. 2 Kč 

• pořízení 1 strany barevné kopie formátu A4…………………………………………………… 3 Kč 

• pořízení 1 strany černobílé kopie formátu A3………………………………………………….. 3 Kč 

• pořízení 1 strany barevné kopie formátu A3…………………………………………………… 4 Kč 

• pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4……………..……………………………… 4 Kč 

• pořízení oboustranné barevné kopie formátu A4……………………………………………… 6 Kč 

• pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A3……………..……………………………… 7 Kč 

• pořízení oboustranné barevné kopie formátu A3………………………………………………. 12 Kč 

Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném než ve výše uvedených formátech bude stanovena cena 
individuálně dle skutečných nákladů. 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat 

• 1 ks CD…..………………………………………………………………………………………10 Kč 

• 1 ks DVD………………………………………….……………………………………………..15 Kč 

• Jiný technický nosič dat…..………………………………………………………dle pořizovací ceny 

Poskytne-li žadatel vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadovanou informaci 
přenést, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

3. Náklady na odesílání informace žadateli 

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku provozovatele poštovní služeb. V případě 
osobního odběru nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

4. Náklady v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací 

Sazba za hodinu výkonu (vztaženo na 1 zaměstnance DZS)………………………………………200 Kč 

5. Další informace  

V případě, že bude DZS úhradu nákladů po žadateli požadovat, oznámí písemně tuto informaci 
žadateli společně s výší úhrady, a to před poskytnutím požadované informace. V takovém případě 
je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode 
dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, DZS žádost odloží. 

Celková výše požadované úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů 
podle výše uvedených cen. Pokud celková výše úhrady nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada 
požadována.  

Žadatel provádí úhradu převodem na bankovní účet DZS 8630031/0710. Při úhradě nákladů uvádí 
variabilní symbol sdělený v oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací. 


