
Příloha č.2 - Sazebník úhrad za poskytování informací ke Směrnici o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 
106/1999 Sb. 
Domov pro seniory Dobřichovice, Brunšov 365, 252 31 Všenory, IČ 70875880 

Sazebník úhrad za poskytování informací 
 

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. 

  
 

I. 

Náklady na pořízení kopií 

Sazba za pořízení jednostranné černobílé kopie nebo tisku činí 2,00 Kč za jeden list A4. 

Sazba za pořízení oboustranné černobílé kopie nebo tisku činí 3,00 Kč za jeden list A4. 

Sazba za pořízení jednostranné černobílé kopie činí 4,00 Kč za jeden list A3. 

Sazba za pořízení oboustranné černobílé kopie činí 6,00 Kč za jeden list A3. 

II. 

Náklady na opatření technických nosičů dat 

Sazba za datové CD/DVD činí 15 Kč za 1 kus. 

Kopírování a úkony na vlastní Flash disk, CD/DVD  a obdobné nosiče dat žadatele Domov neprovádí. 

III.  

Náklady na odeslání informací žadateli 

Poštovné a náklady za ostatní materiál se předepisují v plné výši dle skutečnosti. 

Informace se poštou odesílají doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný 
doklad o doručení. 

IV.  

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

Sazba za vyhledání informace za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledávání činí 150,-Kč za 
každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance. 

Sazba za rozsáhlé vyhledání informace se neúčtuje, pokud je doba vyhledávání kratší než 1 hodinu. 

V.  

Společná ustanovení 

Platba úhrady nákladů se provádí na základě oznámení žadateli před poskytnutím informace bezhotovostní 
platbou na účet Domova u banky PPF č.ú. 2001580018/6000 nebo osobně v hotovosti v pokladně Domova ve 
všední dny od 9 do 14,00 h. 

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.  

VI. 

Závěrečná ustanovení 

Tento sazebník je účinný dnem 18.5. 2015. 

 

 

Ve Všenorech 18.5.2015       Bc. Robert Pitrák, ředitel 

 


