
Sazebník
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona

o svobodném přístupu k informacím

platný pro Obecní úřad Korolupy

Tento sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad  a 
licenčních  odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
(dále jen „nařízení“).

Částka, do jejíž výše nebude po žadateli požadována úhrada nákladů vzniklých na základě 
jedné žádosti    ………………..   50,- Kč

1. Náklady na pořízení 1 kopie  

a)  na kopírovacím stroji

• formát A4 jednostranná                             2,00 Kč 
• formát A4 oboustranná                              4,00 Kč 
• formát A3 jednostranná                             3,00 Kč 
• formát A3 oboustranná                              6,00 Kč 

b) na tiskárnách PC – černobílý tisk

• formát A4 jednostranná                             2,00 Kč
• formát A4 oboustranná                              4,00 Kč
• formát A3 jednostranná                             3,00 Kč 
• formát A3 oboustranná                              6,00 Kč

c) na tiskárnách PC- barevný tisk

• formát A4 jednostranná                          10,00 Kč
• formát A4 oboustranná                           15,00 Kč 
• formát A3 jednostranná                          18,00 Kč 
• formát A3  oboustranná                          24,00 Kč 

d) na velkoformátové tiskárně 

papír vyšší kvality - plocha 

• formátu A3                  300,00 Kč 
• formátu A2                  400,00 Kč
• formátu A1                  500,00Kč
• formátu A0                  800,00 Kč 

papír vyšší kvality - čáry

• formátu A3                  250,00 Kč
• formátu A2                  350,00 Kč
• formátu A1                  450,00 Kč
• formátu A0                  650,00 Kč 

obyčejný papír - plochy

• formátu A3                  200,00 Kč
• formátu A2                  250,00 Kč
• formátu A1                  400,00 Kč
• formátu A0                  600,00 Kč

obyčejný papír - čáry



• formátu A3                  150,00 Kč
• formátu A2                  200,00 Kč
• formátu A1                  300,00 Kč
• formátu A0                  400,00 Kč  

2. Náklady na opatření technických nosičů dat za 1 ks        
disketa  1,44 Mb          10,00 Kč
CD                                  10,00 Kč
DVD                                20,00 Kč

3. Náklady na odeslání informací žadateli  
balné pro zásilky v balících        20,00 Kč
náklady na poštovní služby ( dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb) 

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací  
Hodinová paušální sazba za práci zaměstnance obce Korolupy  …………..  150,00 Kč           

 

Malcová Olga
   starosta


