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Sazebník úhrad  

ve smyslu § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění 

1. Tisk, pořízení fotokopie   

černobílé: 

 

- tisk nebo kopie jednostranná formát A4    1,00 Kč 

- kopie jednostranná formát A3    2,00 Kč 

- tisk nebo kopie oboustranná formát A4    2,00 Kč 

- kopie oboustranná formát A3    4,00 Kč 

 

barevné: 

- kopie jednostranná formát A4    10,00 Kč 

- kopie jednostranná formát A3    20,00 Kč 

- kopie oboustranná formát A4    20,00 Kč 

- kopie oboustranná formát A3    40,00 Kč 

2. Skenování 

dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení 

černobílých fotokopií dle bodu 1. tohoto sazebníku 

3. Náklady na odeslání informací žadateli 

balné: 

- obálka C6    1,00 Kč 

- obálka C5    1,00 Kč 

- obálka C4    2,00 Kč 

- obálka DL    1,00 Kč 

- obálka dodejka C6    2,00 Kč 

- obálka dodejka C5    4,00 Kč 

náklady na poštovní služby: dle aktuálních ceníků České pošty, s. p. 

http://www.oredo.cz/
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4. Cena za nosiče dat 

CD, DVD ......... dle aktuálních nákupních cen, v  rozmezí 

od 10 do 30 Kč (dle typu nosiče) 

 

5.  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne -li 

doba vyhledání informace 1 hod.: 200,- Kč za každou další započatou hod. 

  

Nepřesáhne-li výše nákladů za poskytnutí informace částku 10,- Kč, informace je 

poskytnuta zdarma. 
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