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Sazebník úhrad nákladů 
v souvislosti s poskytováním informací 

podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 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 je stanoven za informace poskytované podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Úřad pro civilní letectví je oprávněn požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se 
vztahuje informační povinnost.  

 
Věcné náklady spojené s vytištěním informace,  pořízením kopie, opatřením 

technických nosičů, mimořádně rozsáhlým vyhledáváním, záznamem informace a 
zasláním informace žadateli zahrnují 

 

Poř. č. Požadovaný úkon nutný k poskytnutí 
informací 

Kč/stránka Kč/žádost 

1 Za pořízení jedné strany černobílého výtisku 
formátu A4 nebo kopie 

  
2, Kč 

 

2 Za pořízení oboustranného černobílého 
výtisku (nebo kopie) formátu A4 

 
3,-Kč 

 

3 Za pořízení jedné strany černobílého výtisku 
(nebo kopie) formátu A 3 

 
4,- Kč 

 

4 Za pořízení oboustranného černobílého 
výtisku (nebo kopie) formátu A 3 

 
5,- Kč 

 

5 Za pořízení jedné strany barevného výtisku 
(nebo kopie) formátu A4 

 
20,-Kč 

 

6 Za pořízení oboustranného barevného 
výtisku (nebo kopie) formátu A4 

 
35,-Kč 

 

7 Za pořízení jedné strany barevného výtisku 
(nebo kopie) formátu A3 

 
40,-Kč 

 

8 Za pořízení oboustranného barevného 
výtisku (nebo kopie) formátu A3 

 
75,-Kč 

 

9 za 1 ks CD ROM s požadovanými daty 30,-Kč  

10 Obálka C5   2,- Kč 
 Obálka B4   4,- Kč 

11 Náklady na odeslání informace žadateli dle platného sazebníku České 
pošty, s.p. 

12 Publikace a tiskoviny vydávané ÚCL za cenu 
uvedenou na výtisku 

 

 

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání  
a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 180,00 Kč za každou započatou hodinu práce 
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odborného referenta. Jedná-li se o čas kratší než 1 hodina, lze uvedený náklad krátit o 
polovinu, tj. 90,00 Kč.  
 
Celková cena za poskytnutí informace bude stanovena součtem úhrad, které byly při 
vyhledávání informace použity. Podle § 17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bude žadateli předem vyčíslena výše 
úhrady nákladů. 
 
ÚCL nebude poskytovat informace před uhrazením nákladů souvisejících s poskytováním 
informací. 
 
Úhrada nákladů souvisejících s poskytováním informací se provádí předem, níže uvedeným 
způsobem. Celková částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
a) v hotovosti do poklady ÚCL – příjmy 
b) bankovním převodem nebo složenkou na bankovní účet č. 19-3727061/0710, pod 

variabilním symbolem 0501. 
 

 


