
Hrazení nákladů za poskytnutí informací 

1. Žadatel je povinen uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s poskytováním informací. Na

jeho žádost mu musí být předem sdělena předpokládaná výše nákladů.

2. Náklady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů

dat a s odesláním informací žadateli. Společnost Silnice LK a.s. může vyžádat i úhradu za

mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

3. Výše úhrady za poskytnutí informací je stanovena Sazebníkem úhrad za poskytnutí informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, který je nedílnou součástí této směrnice.

4. Úhrada nákladů může být provedena bezhotovostně na příjmový účet Silnice LK a.s.

složenkou, nebo hotovostně v pokladně Silnice LK a.s.

5. Zpracovatel je oprávněn požadovat od žadatele zaplacení veškerých vyčíslených nákladů dle

sazebníku před poskytnutím informace.

6. Zpracovatel je oprávněn nevydat žadateli informace v případě, že odmítne náklady uhradit

(§ 17 odst. 3 zákona).

7. V případě, že bude společnost Silnice LK a.s. za poskytnutí informace požadovat úhradu,

zpracovatel 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 vyčíslena. Nesplní-li zpracovatel vůči žadateli oznamovací povinnost, ztrácí

Silnice LK a.s. nárok na úhradu nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše

požadované úhrady úhradu nezaplatí, zpracovatel žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti

proti výši požadované úhrady tato lhůta neběží.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

- formát A4 jednostranný……………………………………………………………………………………..1,50 Kč/A4 

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

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

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

2. Tisk na tiskárnách PC

- formát A4 na laserové tiskárně……………………………………………………………………………..2,00 Kč/A4 

- formát A4 na ostatních tiskárnách………………………………………………………………………..2,50 Kč/A4 



3. Kopírování na magnetické nosiče

- nenahraná disketa 3.5“………………………………………………………………….dle skutečných nákladů 

- nenahrané CD……………………………………………………………………………….dle skutečných nákladů 

4. Jiné kopírování a filmování

- video………………………………………………………………………………………………dle skutečných nákladů

- kopírování atypických materiálů (větší jak A3)………………………………..dle skutečných nákladů 

5. Za odeslání informace

- poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

6. Další věcné náklady

- dle formy poskytované informace

7. Osobní náklady

- za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací přesáhne-li doba zpracování a vyhledání

informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu…………………………………….500,00 Kč/hod

8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Libereckým

krajem resp. jeho krajským úřadem, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku

Poskytnutí informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem – hotovostně v pokladně 

Silnice LK a.s., složenkou nebo bezhotovostní platbou na příjmový účet organizace. 

Pokud celkové náklady za poskytnutí informace nepřesáhnou částku 50 Kč, nebudou žadateli 

účtovány. 

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku. 

Veškeré sazby jsou uvedeny bez DPH.




