
Sazebník úhrad nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním informací 
podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 

platném znění 
 
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., podle §5 odstavce 1 písmene f) zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vydává a zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací.  
 
Žadatel o informace poskytované Psychologickým ústavem AV ČR, v. v. i. zaplatí, pokud se nejedná o zveřejněnou 
informaci, úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů 
dat a odesláním informací, ve výši: 
 

Úkon Sazba 
1. Za pořízení jedné černobíle kopie formátu A4: 

‐ jednostranná 
‐ oboustranná 

 
2,00 Kč 
3,00 Kč 

2. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4 
‐ jednostranná 
‐ oboustranná 

 
10,00 Kč 
15,00 Kč 

3. Výtisk z tiskárny počítače formátu A4 
‐ jednostranný tisk 
‐ oboustranný tisk 

 
2,00 Kč 
3,00 Kč 

4. Za pořízení datové (elektronické) podoby požadované 
informace z formátu A4 (scan) 

1,50 Kč 

5. Náklady na opatření technických nosičů dat (CD, 
DVD, přenosná paměť) 

Náklady budou účtovány podle skutečné 
pořizovací ceny. 

6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo 
barvě 

Náklady budou účtovány dle skutečné ceny 
za pořízení kopie u komerčního 
poskytovatele kopírovacích služeb, kterou 
bude PSÚ za pořízení kopie nebo tisku u 
tohoto poskytovatele povinen uhradit. 

7. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem Dle platného sazebníku České pošty. 

8. Obálka 1 ks: 
‐ malá A6 
‐  střední A5 
‐ velká A4 

 
  8,00 Kč 
18,00 Kč 
35,00 Kč 

9. Za každou započatou půlhodinu výkonu práce, tj. 
jednání, vyhledávání informace, zpracování                                               
informace, kopírování, odeslání žadateli: * 

290,00 Kč 
 

10. Další osobní náklady vynaložené na mimořádně 
rozsáhlé vyhledání informací (např. jízdné). 

Dle skutečné výše. 

 
* V případě poskytnutí jednoduché informace v čase do půl hodiny nebude účtována položka výkonu.  
V případě potřeby zpracování požadované informace nad 30 minut se počítá čas výkonu od jeho počátku. Otázky 
tímto sazebníkem neupravené se řídí nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a 
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 


