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SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 
Muzeum Kroměřížska, p. o. (dále jen muzeum) v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 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 úhrad za poskytování informací. 
 
1. NÁKLADY NA VYTIŠTĚNÍ, POŘÍZENÍ KOPIE NEBO ZÁZNAMU INFORMACE (1 KS) 

 

 
Tisk textu 

Tisk textu s grafikou, 
fotografiemi Skenování 

formát kopie (výtisk) černobíle barevně černobíle barevně 

A4 jednostranně 2 Kč 12 Kč   4 Kč 15 Kč 
20 Kč 

A4 oboustranně 3 Kč 20 Kč   7 Kč 30 Kč 

A3 jednostranně 3 Kč 15 Kč   7 Kč 30 Kč 
40 Kč 

A3 oboustranně 5 Kč 25 Kč 12 Kč 60 Kč 

 
Pořízení kopií jiných formátů a speciální požadavky na finální úpravu (kroužková vazba, šanon) se 
hradí dle skutečných nákladů. 
Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci či tiskovině vydávané muzeem, výše úhrady se 
stanoví ve výši ceny příslušného výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.  
 
2. NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT (1 KS) 

• 20 Kč/ks CD včetně zápisu dat 

• 40 Kč/ks DVD včetně zápisu dat 

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

 
3. NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI 

• balné se stanoví podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny 

• poštovné se stanoví dle platného ceníku poštovních služeb 

• v případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání 
informací uplatňována. 
 

4. NÁKLADY NA MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÉ VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ: 

• pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí 
náklady za každou započatou hodinu práce částku 250 Kč. 

 
Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. 
 
Celkovou výši nákladů sdělí žadateli příslušný zaměstnanec muzea ve lhůtě pro vyřízení žádosti  
o informaci. 
 
Úhrada se provede bezhotovostně na číslo účtu 1034691/0100, pokud nebude v konkrétním případě 
dohodnuto jinak. 
 
Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50 Kč, pak se úhrada nákladů 
nevyžaduje. 


