
Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací  
Zlínským krajem a jeho orgány  

 
Platný pro rok 2023 

 
Zlínský kraj v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „informační zákon“), a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím stanoví tento 
sazebník. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů. 

 

          A. Náklady na pořízení kopií 

Kopírování na kopírovacích strojích - černobílé kopie: 

          Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A4 a menší     1 Kč/strana 

          Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A4 a menší     2 Kč/dvojstrana 

          Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A3     2 Kč/strana 

          Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A3      4 Kč/dvojstrana 

Kopírování na kopírovacích strojích - barevné kopie: 

          Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A4 a menší    2 Kč/strana 

          Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A4 a menší     4 Kč/dvojstrana 

          Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A3     4 Kč/strana 

          Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A3     8 Kč/dvojstrana 

Pořízením kopie se pro účely tohoto sazebníku rozumí i pořízení výtisku. 

Za poskytnutí kopie v jiném formátu se účtuje cena pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích 
služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena. 

Náklady na skenování všech dokumentů do velikosti formátu A3     0,50 Kč/strana 

          B. Náklady na opatření technických nosičů dat 

          Sazba za opatření kompaktního disku (CD s papírovým obalem)     8 Kč/ks 

          Sazba za opatření DVD (s papírovým obalem)     10 Kč/ks 

          Sazba za opatření videozáznamu (DVD s papírovým obalem)      10 Kč/ks 

V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho pořizovací ceny. 

          C. Náklady na odeslání informací žadatelům 

Náklady na poštovní služby ani balné se neúčtují.                                                           

          D. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

          Sazba osobních nákladů za každou započatou celou hodinu vyhledávání     320 Kč/hod/osoba 

          E. Licenční odměna za oprávnění informace užít 

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 informačního zákona a není-li její 
výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto 
sazebníku.  

 
1. Pokud celkové náklady na poskytnutí informací nepřesáhnou 100 Kč, úhrada se nepožaduje. 

 
2. Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Zlínským krajem a jeho orgány schválil 

ředitel krajského úřadu dne 5.12.2022. 
 
 
Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA v. r. 
ředitelka krajského úřadu 


