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SAZEBNÍK ÚHRAD 
nákladů za poskytování informací Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace podle ust. § 17, odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím a ust. § 3 Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a 
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS 
SK) zveřejňuje podle ust. §5, odst. 1, písm. F) zák. č. 106/1999 Sb., sazebník úhrad za 
poskytování informací. 
 
Žadatel o informace poskytované KSÚS SK, vztahující se k jeho působnosti, které nejsou 
veřejně přístupné, uhradí náklady spojené s vyhledáváním podkladů pro zpracování informací, 
pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši: 
 
1) 250,00 Kč (včetně DPH) za každou započatou hodinu výkonu při mimořádně rozsáhlém 

vyhledávání vyžádané informace. 
Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním vyžádané informace se rozumí takové vyhledávání, 
při němž doba pracovního výkonu zaměstnanců podílejících se na vyhledávání informace 
překročí v souhrnu 1hodinu. 
 

2) Provozní a materiální náklady (vč. DPH): 
 Výtisky (kopie) 

  2 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A4, 

  3 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A4, 

  3 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A3, 

  5 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A3, 

 20 Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A4, 

 30 Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A4, 

 30 Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A3, 

 50 Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A3, 

 Technické nosiče: 

 20 Kč za 1 ks CD s požadovanými daty. 

3) Náklady na jiné služby (např. odborné posudky, vícetisky apod.) poskytované jiným 
subjektem budou stanoveny dle fakturace těchto subjektů 

4) Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané informace se řídí platným 
ceníkem poštovních služeb. 
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5) Celková cena za poskytnutí informace bude stanovena součtem úhrad, které byly při 
vyhledávání a zpracování informace použity. Podle ust. § 17, odst. 3 zákona č. 106/1999 
Sb. bude žadateli předem vyčíslena a sdělena výše úhrady nákladů. 

6) Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutou jednomu žadateli částku 50 Kč, lze ji 
poskytnout zdarma. 

7) Náklady spojené s poskytnutím informace uhradí žadatel před poskytnutím informace 
na základě faktury převodem (vkladem) na účet KSÚS SK vedený u KB číslo 7730-
161/0100. Variabilní symbol bude uveden na faktuře. 

 
 

Platnost sazebníku: od 1.1.2021 
 
 
       Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA v.r. 
                  ředitel organizace 


