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SMĚRNICE 

Představenstva 

Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. 

Informační zákon 

Příloha č. 2 

Sazebník úhrad za poskytnutí informace 

Účel a rozsah působnosti předpisu: 

Tato směrnice slouží k zajištění činností Podpůrného a garančního rolnického a lesnického 

fondu, a. s. jako povinného subjektu ve smyslu informačního zákona, a stanoví další 

podmínky, za nichž jsou informace povinným subjektem v souladu se zákonem 

poskytovány. 
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ZMĚNOVÝ LIST 

Charakteristika změn proti předchozí verzi 

Datum Změna 

4. 5. 2018 První verze dokumentu – tento dokument 
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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE 

Povinný subjekt Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (dále jen „povinný subjekt“) 

je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace (podle § 17 zákona 

č. 106 / 1999 Sb.). 

 

náklady na práci pracovníka povinného subjektu v případě 

mimořádně rozsáhlého vyhledání informace (za každých 

započatých 15 minut) 

60,- Kč 

kopie A4 černobílá/barevná jednostranná 3,- Kč/13,- Kč 

kopie A4 černobílá/barevná oboustranná 5,- Kč/18,- Kč 

kopie A3 černobílá/barevná jednostranná 5,- Kč/26,- Kč 

kopie A3 černobílá/barevná oboustranná 8,- Kč/36,- Kč 

výtisk A4 černobílý/barevný z tiskárny 3,- Kč/13,- Kč 

výtisk A3 černobílý/barevný z tiskárny 5,- Kč/26,- Kč 

CD-R bez obalu 20,- Kč 

Ostatní náklady vynaložené na poskytnutí informace, které 

povinný subjekt nemůže zajistit vlastními silami (například 

velkoplošné kopírování), budou žadateli přeúčtovány. 

 

 

Určující podmínky: 

(1) Úhradu za obecné poskytnutí informací lze v mezích § 17 zákona č. 106 / 1999 Sb. 

vyžadovat dle volné úvahy povinného subjektu, tj. vyžadovat ji může, ale nemusí, 

a pokud ji vyžaduje, může ji vyžadovat za jakékoli informace nebo jen za jakoukoli jejich 

část.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6614
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(2) V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost 

písemně oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. 

(3) Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla 

výše úhrady vyčíslena. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti 

požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) 

zákona č. 106 / 1999 Sb., 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. 

(4) Nebude-li vůči žadateli oznamovací povinnost splněna, zaniká nárok na úhradu nákladů. 

(5) Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud 

žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, žádost 

bude odložena (po dobu vyřizování stížnosti pro výši požadované úhrady tato lhůta 

neběží). Odložení žádosti musí být vyhotoveno písemně a doručeno (oznámeno) 

žadateli.  

(6) Náklady na poštovné se uplatňují dle aktuálního sazebníku České pošty, s. p. 

(7) Pokud celkové náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho 

žádosti nepřesáhnou částku 200,- Kč, poskytuje se informace bezplatně. 

(8) Všechny částky jsou uvedeny bez DPH, pro určení konečné výše úhrady je zapotřebí 

k částce dle sazebníku připočíst DPH. 

  

 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47807/1/2#c_6116
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