Příloha č. 1 k SGŘ č. 10/2019 – Sazebník úhrad

SAZEBNÍK ÚHRAD

NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ŘEDITELSTVÍM SILNIC A DÁLNIC ČR
PODLE UST. § 17, ODST. 1 ZÁK. Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM A UST. § 3 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 173/2006 SB., O ZÁSADÁCH
STANOVENÍ ÚHRAD A LICENČNÍCH ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE
ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) zveřejňuje podle ust. § 5, odst. 1, písm. f) zák. č.
106/1999 Sb., sazebník úhrad za poskytování informací.
Žadatel o informace poskytované ŘSD, vztahující se k jeho působnosti, které nejsou veřejně
přístupné, uhradí náklady spojené s vyhledáváním podkladů pro zpracování informací,
pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací ve výši:
(1) 250 Kč (vč.DPH) za každou započatou hodinu výkonu při mimořádně rozsáhlém
vyhledávání vyžádané informace.
Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním vyžádané informace se rozumí takové vyhledávání,
při němž doba pracovního výkonu zaměstnanců podílejících se na vyhledávání informace
překročí v souhrnu 1 hodinu.
(2) Provozní a materiální náklady (vč.DPH) :
 výtisky (kopie)
a) 2 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
b) 3 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
c) 3 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A3,
d) 5 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A3,
e) 20 Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A4,
f) 30 Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A4,
g) 30 Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A3,
h) 50 Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A3,
 technické nosiče
a) 20 Kč za 1ks CD s požadovanými daty
(3) Náklady na jiné služby (např. odborné posudky, vícetisky atd.) poskytované jiným
subjektem budou stanoveny dle fakturace těchto subjektů.
(4) Poštovné a ostatní náklady spojené s odesláním vyžádané informace se řídí platným
ceníkem poštovních služeb.
(5) Celková cena za poskytnutí informace bude stanovena součtem úhrad, které byly při
vyhledání a zpracování informace použity. Podle ust. § 17, odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb. bude žadateli předem vyčíslena a sdělena výše úhrady nákladů.
(6) Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutou jednomu žadateli částku 50 Kč, lze ji

poskytnout zdarma.
(7) Je-li úhrada za poskytnutí informace vyšší než 10 000 Kč, musí být uhrazena převodem
na bankovní účet ŘSD.
(8) Před poskytnutím informace uhradí žadatel, na základě výzvy, náklady spojené s jejím
poskytnutím v hotovosti v pokladně Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12/2023,
Praha 4, ve dnech : úterý
10 – 13 hod
čtvrtek 12 – 14 hod,
nebo převodem na účet 10006-15937031/0710 vedený u České národní banky, VS bude
určen ve výzvě k zaplacení, specifický symbol 54321.

