
  

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací 
 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 106/1999 Sb. zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací: 
 

1. Žadatel o informace poskytované CzechInvestem, pokud se nejedná  
o zveřejněnou informaci, uhradí povinnému subjektu (CzechInvestu) náklady spojené 
s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním 
informací ve výši: 
• 350,- Kč za každou započatou hodinu práce při vyhledávání a zpracování informací 

(nepřesáhne-li doba práce 1/2 hod, lze uvedenou částku snížit na polovinu 
•    1,60 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A 4 
•   2,40 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A 4 
•   3,-  Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A 3 
•   4,-  Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A 3 
•  20,-  Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A 4 
•  40,-  Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A 4 
•  40,-  Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A 3 
•  80,-  Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A 3 
•  20,- Kč za 1 ks nenahraného CD 
•  15,- Kč za 1 ks nenahrané diskety 

 
2. Dále žadatel dle potřeby uhradí náklady na: 

a) spotřebu ostatního materiálu (nutno vždy specifikovat, např. kancelářské potřeby – 
desky, obálky nebo svorky dle pořizovacích cen) 

b) rozsáhlé soubory informací: v případě požadavku na poskytnutí rozsáhlých souborů 
informací (nadstandardní rozsah informací), které si vyžádají činnost technických zařízení 
(výpočetní techniky, tiskárny, kopírky, faxu) po delší dobu než 15 minut, je možno 
kalkulovat i: 

• spotřebu materiálu pro výpočetní techniku a ostatní techniku (dle pořizovacích cen, 
pokud ke spotřebě materiálu došlo pouze v důsledku prací pro konkrétního žadatele  
o informaci) 

• spotřebu elektrické energie příslušného zařízení (v sazbě hrazené CzechInvestem za 
spotřebu el. energie v kWh) 

c) náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb 
d) jiné služby ( např. odborné posudky atd.) poskytované jiným subjektem budou stanoveny 

dle platných sazebníků těchto subjektů 
 

Pozn.: Celková cena za poskytnutí informace bude stanovena součtem jednotlivých úhrad. 
 

3. Žadateli bude na jeho žádost stanovena předpokládaná výše úhrady nákladů v souladu 
s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Na základě sdělení o výši a skladbě 
požadované úhrady nákladů žadatel potvrdí, že s úhradou souhlasí. V zájmu splnění 
zákonné lhůty k vyřízení žádosti o poskytnutí informace a současně zajištění úhrady 
nákladů před zasláním poskytnuté informace bude požadovaná informace zasílána 
zpravidla na dobírku. Další možností je úhrada v hotovosti v pokladně CzechInvestu při 
převzetí informace nebo bankovním převodem na účet číslo 84639-011, vedený u 
Komerční banky, a.s., pobočka Praha – Spálená, kód banky 0100, variabilní symbol 106.  

4. Nepřesáhne-li celková výše úhrady za poskytnuté informace na základě jedné žádosti 
jednomu žadateli částku 100,- Kč, lze je poskytnout zdarma. 

5. CzechInvest může podmínit vydání informací zaplacením přiměřené zálohy, zejména 
požaduje-li žadatel poskytnutí rozsáhlých souborů informací a předpokládaná výše úhrady 
nákladů v souvislosti s poskytnutím informací přesáhne 2000,- Kč. Nebude-li záloha 
zaplacena ve stanovené lhůtě, má se za to, že žadatel vzal svou žádost zpět. 

6. Úhrada je příjmem CzechInvestu. 
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