
                                               

            ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE 

 
 

 

                              

                           
Ú H R A D Y 

 

ZA   P O S K Y T O V Á N Í   I N F O R M A C Í 

 

 
    

 

                           Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinný subjekt, a to  

státní orgán, územní samosprávný celek a jeho orgán a veřejná instituce, 

oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat o úhradu ve výši, která 

nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických 

nosičů dat a s odesláním informací žadateli; může též vyžadovat i úhradu za 

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

    

                          Před poskytnutím informace musí však povinný subjekt žadateli 

písemně oznámit, že bude požadovat úhradu za poskytnutí informace spolu 

s uvedením její výše. Poskytnutí informace je pak podmíněno zaplacením 

požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše 

požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

 

   Na základě nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 

stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona       

o svobodném přístupu k informacím vydává  

 

 

Česká   plemenářská   inspekce 

 

     

               t  e  n  t  o : 

 

                         

                                                 



                                                  SAZEBNÍK    

  ÚHRAD  NÁKLADŮ  ZA  POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ  
 

A. 

 
I. Náklady na pořízení kopií 

   

   1. za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A4 2,80 Kč 

 

   2. za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A4  3,10 Kč 

 

   3. za pořízení jednostranné černobílé kopie formátu A3 3,30 Kč 

 

   4. za pořízení oboustranné černobílé kopie formátu A3  3,90 Kč 

 

   5. za pořízení jednostranné nebo oboustranné černobílé        

       kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se aktuální  

       výše úhrady stanoví v závislosti na druhu kopie  

       a použité technologii kopírování 

 

   6. v případě informací obsažených v tiskovině nebo   

       publikaci vydávaných Českou plemenářskou inspekcí 

       se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, 

       poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku  

                         

 
II.  Náklady na opatření technických nosičů dat 

 

      1. za opatření 1 ks diskety – pokud tuto formu                   

          vyžaduje žadatel 

                                      a)  8,- Kč 

                                      b)  20,- Kč s daty 

 

       2. za opatření 1 ks CD – pokud tuto formu  

           vyžaduje žadatel 

    a) 15,- Kč 

                                        b) 39,- Kč s daty  

 
       3. za opatření jiného druhu technického nosiče dat se   

           aktuální výše úhrady stanoví podle pořizovacích  

           nákladů technického nosiče dat 
 



III. Náklady na odeslání informací žadateli 

 

      1. balné se stanoví paušální sazbou  9,40 Kč  

    

      2. poštovné se stanoví podle aktuálního  

          ceníku provozovatele poštovních služeb 

 

 
IV.  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

 

       Hodinová sazba odvozená z nákladů na platy  

       a z ostatních osobních nákladů spojených  

       s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací 

       se stanoví ve výši 145,- Kč 

 

 

                                   B. 

 
       Česká plemenářská inspekce na podkladě ustanovení § 3 odstavec 3.  

téhož nařízení vlády dále  

 

                                                    s t a n o v í , 

 
že po žadateli nebude požadovat úhradu nákladů vzniklých za poskytnutí 

informací na základě jedné žádosti, pokud  

   

1. jednotlivé dílčí náklady uvedené v části A. a v bodech  

              č. I. a III. nepřesáhnou částku   30,- Kč   nebo 

 

 2. součet všech dílčích nákladů uvedených v části A.  

              nepřesáhne částku   100,- Kč  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


