
Sazebník úhrad za poskytování informací 
 
 
Společnost TV Beskyd s.r.o. stanoví v souladu s § 17 ve spojení s § 5 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v 
souladu s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tento sazebník úhrad za poskytování informací: 
 
 

I. Přehled sazeb nákladů 
 
Náklady na kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie 
 
Formát A4 a menší jednostranně   1,50 Kč/strana  
Formát A4 a menší oboustranně   2,00 Kč/dvojstrana 
Formát A3 jednostranně    2,50 Kč/strana  
Formát A3 oboustranně    4,00 Kč/dvojstrana 
 
 
Náklady na kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie 
 
Formát A4 a menší jednostranně   10 Kč/strana  
Formát A4 a menší oboustranně   20 Kč/dvojstrana 
Formát A3 jednostranně    20 Kč/strana  
Formát A3 oboustranně    40 Kč/dvojstrana 
 
Úhrada nákladů na pořízení kopií atypických formátů bude účtována podle ceny skutečně 
hrazené poskytovateli kopírovacích služeb. 
 
 
Náklady na opatření technických nosičů dat 
 
Kompaktní disk (CD s papírovým obalem)  10 Kč/ks 
DVD (s papírovým obalem)    15 Kč/ks 
Videozáznam (DVD s papírovým obalem)  15 Kč/ks 
 
 
Náklady na poštovní služby jsou účtovány dle ceny skutečně hrazené provozovateli 
poštovních služeb. 
Náklady na balné se neúčtují. 
 
 
 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 
 
osobní náklady za každou započatou hodinu  250 Kč/hod/1 osoba 
 
 

 
 
 
 
 



II. Ostatní ustanovení 
 

1. Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z 
přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání 
informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.  

2. Jestliže celková výše úhrady nákladů vzniklých na základě jedné žádosti 
nepřesáhne 50 Kč, nebude úhrada požadována.  

3. Žadatel může úhradu provést: převodem na účet společnosti č. 159693654/0300, 
variabilní symbol k identifikaci platby stanovuje jednatel společnosti. 

 
 
 
V Rožnově p. R. dne 10. 4. 2017     Michal Geryk  
         jednatel 


