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Ceník úhrad za poskytování informací 
 

Určující podmínky dle nař. vlády ČR č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny, uvedené v sazebníku.  

 Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.  

 Poskytování informací na základě žádosti (ústní a písemné) je prováděno za úhradu. 

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník OÚ, který žádost 

vyřizuje dle podle níže uvedeného sazebníku a žadateli odešle výzvu k úhradě 

poplatku. 

 

(Pozn.: V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona 

č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích v platném znění).  

 

 Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.  

 Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených 

v sazebníku.  

 U kancelářských služeb se vychází z níže uvedených cen. Výjimkou je potvrzení 

žádostí o potvrzení trvalého pobytu v obci NARYSOV, v tomto případě je služba 

zdarma.  

 

 

Za zhotovení kopie nebo tisku dokumentu (papír 80g): 

 

                                       jednostranná kopie  oboustranná kopie  

kopie A4 černobílá  3,00 Kč  5,00 Kč  

kopie A4 barevná  15,00 Kč  30,00 Kč  

výstup z tiskárny A4 černobílá  3,00 Kč  3,00 Kč  

výstup z tiskárny A4 barevně  15,00 Kč  16,00 Kč  

 

Za zhotovení scanu 3,- Kč za stranu. 

 

V případě, že zhotovitel trvá na zhotovení kopie formátu A3, jsme schopni zařídit 

prostřednictvím poskytovatele této služby, kde budou účtovány další náklady nutně 

vynaložené s touto službou. 



 Za práci spojenou s. vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou 

čtvrthodinu práce 60,00 Kč.  

 Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - 

cestovné dle zákona č. 119/92 Sb. v platném znění.  
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 Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace - 

poštovné dle tarifů držitele poštovní licence (zpravidla České pošty).  

 Nahlížení do spisů a dokumentů s pořizováním výpisků je zdarma.  

 

 

Forma úhrady:  

 Hotově – na OÚ Narysov, Narysov 76  

 Převodním příkazem – na účet číslo 46025211/0100 s variabilním symbolem, který 

bude stanoven pro danou platbu 

 
 

Tento sazebník se stanovuje na období od 5.9.2022. Dojde-li v průběhu následujících 

účetních období k podstatné změně podmínek, za nichž byly stanoveny náklady, podle 

kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán nový sazebník.  

 

Sazebník byl schválen usnesením zastupitelstva obce Narysov č.09/05 ze dne 5.9.2022.  

Tímto se ruší Ceník za poskytnuté služby ze dne 2.3.2020. 

 

V Narysově dne 5.9.2022  

 

 

Vlasta Petýrková 

starostka 

v.r. 
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