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Sazebník úhrad za poskytování informací  
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Město Kuřim stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s 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 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tento  

Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací: 
 

 
Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů spojených 
s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 50 Kč, nebude 
úhrada požadována. 

Nabytím účinnosti tohoto sazebníku pozbývá účinnosti sazebník schválený dne 18.12.2019 
s účinností od 01.01.2020.  

Tento sazebník úhrad byl schválený dne 01.02.2023 Radou města Kuřimi usnesením 
č. R/2023/040 a nabývá účinnosti dnem 01.02.2023. 

1. Náklady na pořízení jedné kopie, skenu nebo tisku  
 

A4 jednostranně  černobíle 2,00 Kč 

A4 oboustranně  černobíle 3,00 Kč 

A3 jednostranně  černobíle 3,00 Kč 

A3 oboustranně  černobíle 5,00 Kč 

A4 jednostranně  barevně 4,00 Kč 

A4 oboustranně  barevně 6,00 Kč 

A3 jednostranně  barevně 6,00 Kč 

A3 oboustranně  barevně 10,00 Kč 

Atypické materiály (větší než A3 – jednostranné, 
oboustranné, černobílé, barevné) 

individuální kalkulace nákladů 

2. Náklady na opatření technických nosičů dat 
 

1 ks CD 10 Kč 

1 ks DVD 15 Kč 

jiné nosiče dle aktuální pořizovací ceny 

3. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
 

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně 
rozsáhlým vyhledáváním informací, činí náklady za každou 
celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání částku: 

320 Kč/hod. 

4. Náklady na odeslání informací žadateli 
 

Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného ceníku provozovatele poštovních 
služeb. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje. 

5. Licenční odměna za oprávnění informaci užít 
 

Je-li v licenční smlouvě uzavřené podle § 14b odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, sjednána licenční odměna za oprávnění informaci užít a není-li její výše 
stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto 
sazebníku. 


