
 

 

JUPITER club, s.r.o. Velké Meziříčí 

vydává přílohu ke Směrnici JUPITER clubu s.r.o.  
Velké Meziříčí č. 1/2017 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
I.    

Předmět úpravy 
JUPITER club s.r.o. stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“). 

 
 

II. 
Způsob stanovení výše úhrady 

 
Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na 
a) pořízení kopií, 
b) opatření technických nosičů dat, 
c) odeslání informací žadateli, 
d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. 

 
III. 

Náklady na pořízení kopií 
 

1. Za pořízení černobílé kopie: 
                  formát A3 (jednostr./oboustr)       3,- Kč/4,- Kč 

    formát A4 (jednostr./oboustr)       2,- Kč/3,- Kč 
    formát A5 (jednostr./oboustr)       1,- Kč/2,- Kč 
      2. Za pořízení barevné kopie: 

                                   formát A3 (jednostr./oboustr)      20,- Kč/40,- Kč 
    formát A4 (jednostr./oboustr)       15,- Kč/30,- Kč 
    formát A5 (jednostr./oboustr)       10,- Kč/15,- Kč 

 
      3. Za tisk na tiskárnách PC - 1 stránka A4 černobíle        2,- Kč  
                                        - 1 stránka A4 barevně      15,- Kč  

Vydal: JUPITER club, s.r.o., Velké Meziříčí (dále JC) 

Zákonné ustanovení: 

V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a na základě nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o 
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím  



 

 

 
      4.   V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných JC se výše úhrady 
 stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.   
  

IV. 
Náklady na opatření technických nosičů dat 

 
      1.    1 ks CD                          10,- Kč 
      2.    1 ks DVD                       12,- Kč 
      3.    Jiný technický nosič dat  -  podle pořizovací ceny 
      4.    Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované 
             informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 

 
 

V. 
Náklady na odeslání informací žadateli 

 
      1.    Náklady na balné:   50,-  Kč 
      2.    Náklady na poštovní služby: dle platných sazeb provozovatele poštovních služeb 
      3.    V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na 
             odeslání informací žadateli uplatňována. 
 
 

VI. 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

 
    V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou celou hodinu 
vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 155,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací 
více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 
 
 

VII. 
Ostatní ustanovení 

1. Při úhradě nákladů za poskytování informací bude postupováno dle ust. § 17 zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100,- Kč, nebude úhrada požadována. 
3. Úhradu nákladů za poskytnutí informace může žadatel provést v hotovosti na ekonomickém 

úseku JC, složenkou nebo bezhotovostně na účet JC. 
4. Tento sazebník se stanoví na účetní období roku 2017  

 
 
 

 
.    Mgr. Milan Dufek 

           jednatel společnosti 
 


