
                                                                                                                             

SAZEBNÍK ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCÍ

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na: 

A) Pořízení kopií:

1. Kopírování na kopírovacích strojích

a) kopírování černobílé

- formát A4 jednostranný……………………………………………………...…2,00 Kč/A4

- formát A4 oboustranný………………………………………………………....3,00 Kč/A4

- formát A3 jednostranný……………………………………………………...…3,00 Kč/A3

- formát A3 oboustranný………………………………………………………....6,00 Kč/A3

- atypické materiály (větší jak A3 - jednostranné, oboustranné)……………individuální      

  kalkulace nákladů

b) kopírování barevné

- formát A4 jednostranný     ..........................…………………………............3,00 Kč/A4

- formát A4 oboustranný ............................. …………………………….........6,00 Kč/A4  

- formát A3 jednostranný ...............................…………………………...........6,50 Kč/A3

- formát A3 oboustranný ...............................……………………………......12,00 Kč/A4

- atypické materiály (větší jak A3 - jednostranné, oboustranné) .....…………individuální 

   kalkulace nákladů

2. Tisk na tiskárnách PC

a) tisk černobílý

- formát A4 jednostranný …………………………………………………….….  2,00 Kč/A4

- formát A4 oboustranný ..............................................................................  3,00 Kč/A4

- formát A3 jednostranný………………………………………………………….3,00 Kč/A3

- formát A3 oboustranný…………………………………………………………..6,00 Kč/A3

b) tisk barevný

- formát A4 jednostranný  ………………………………………………….……  3,00 Kč/A4

- formát A4 oboustranný ..............................................................................  6,00 Kč/A4

- formát A3 jednostranný………………………………………………………….6,50 Kč/A3

- formát A3 oboustranný………………………………………………………….12,00 Kč/A3

- atypické materiály (větší jak A3 - jednostranné, oboustranné) .....…………individuální 

   kalkulace nákladů



Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydané Českou 
obchodní inspekcí, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

3.  Skenování       ….    dle formátu požadované informace jako v případě kopírování 
      na kopírovacích strojích [viz písm. A) bod 1. písm. a) a písm. b) tohoto sazebníku]

B) Opatření technických nosičů dat:

- nenahrané CD s obalem, disketa ………..………………..…….………... 10,00 Kč/1ks

- jiné nosiče ……………………………………..…………..……individuální kalkulace 
nákladů

C) Odeslání informací žadateli:

- náklady na poštovní služby ……………dle sazeb platného sazebníku provozovatele 
poštovních služeb

D) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

Osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba zpracování a 
vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu …………......268,00 Kč/hod.

E) Licenční odměna za oprávnění informaci užít:

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

- je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 Zákona a 
není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje 
se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

Nepřesáhne-li úhrada za poskytnutí informací 50,- Kč, bude informace poskytnuta 

zdarma. Toto se netýká informace obsažené v publikaci nebo tiskovině.




