
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací  
Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, p. o.  

Ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje stanoví podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení 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 (sazebník):  

a) Náklady na pořízení tiskových kopií a tisku dokumentů:  

 

• strana A4 černobílá jednostranně 3 Kč,  

• strana A4 černobílá oboustranně 6 Kč,  

• strana A3 černobílá jednostranně 6 Kč,  

• strana A3 černobílá oboustranně 12 Kč,  

• strana A4 barevná jednostranně 10 Kč,  

• strana A4 barevná oboustranně 20 Kč,  

• strana A3 barevná jednostranně 20 Kč,  

• strana A3 barevná oboustranně 40 Kč.  

 

Za pořízení tiskové kopie, tisku dokumentu v jiném formátu bude účtována skutečná 
cena pořízené kopie.  

b) Náklady na pořízení elektronických kopií  

 

Elektronické kopie se pořizují bezplatně, účtovány jsou pouze náklady na technické 
nosiče dat k jejich uložení.  

c) Náklady na pořízení technických nosičů dat (TND) včetně obalu:  

Podle typů a jejich pořizovací ceny.  

Žadatel může poskytnou vlastní TND. V tom případě nebude žádná úhrada 
požadována.  

c) Náklady na odeslání informací žadateli:  

Balné bude účtováno podle ceny příslušného obalu.  

Poštovné bude účtováno dle aktuálního sazebníku České pošty, s.p.  

d) Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:  

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace se stanovuje hodinová sazba 
ve výši 260 Kč.  



Pokud je mimořádně rozsáhlé vyhledání informace celkově kratší než 1 hodinu, úhrada 
nákladů dle tohoto bodu se nepožaduje. Při nevyužití celé další hodiny při mimořádně 
rozsáhlém vyhledávání informace je účtována adekvátní část hodinové sazby. 
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude úhrada 
dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. Směrnice Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje č. S - 3/2020  

e) Ostatní ustanovení:  

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím 
požadovaných informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace 
požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před 
poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností 
a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí 
informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady.  

Součástí oznámení o vyčíslení nákladů podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za 
poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném 
přístupu k informacím, ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého 
dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného 
subjektu se podává.  

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu 
nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.  

Žadatel může úhradu provést bankovním převodem, poštovní poukázkou na bankovní 
účet nebo v hotovosti na pokladně SVK PK.  

Bankovní spojení: KB Plzeň, č. ú.: 26133311/0100; VS: ve formátu 106MMRRRR, 
(např. úhrada za květen 2020: 106052020)  

Uvedené ceny jsou konečné.  

Sazebník je platný od 5. 6. 2020. Platnost předchozího sazebníku ze dne 29. 7. 2011 
se ruší.  

 

Mgr. Daniel Bechný  
ředitel SVK PK  


