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         SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLOMOUCE, A. S. 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 
dle zákona 106/1999 Sb. 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (dále jen „DPMO“) je jako povinný subjekt oprávněn 
v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, 
opatřením technických nosičů dat, za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a odeslání informace 
žadateli. 

Článek I. 
Náklady na pořízení kopií 

 
1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A4: 
a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 3 Kč 
b) oboustranná……………………………………………………………………………………….. 4 Kč 
 
2. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A4: 
a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 4 Kč 
b) oboustranná ……………………………………………………………………………………… 6 Kč 
 
3. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisku formátu A3: 
a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 4 Kč 
b) oboustranná ………………………………………………………………………………………. 6 Kč 
 
4. Za pořízení jedné barevné kopie nebo tisku formátu A3: 
a) jednostranná ……………………………………………………………………………………… 6 Kč 
b) oboustranná ………………………………………………………………………………………. 10 Kč 
 
5. Náklady na skenování do formátu pdf: 
a) jedna stránka A4 ……………………………………………………………………………………… 3 Kč 
b) jedna stránka A3 ………………………………………………………………………………………. 4 Kč 
 
6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie 
u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude DPMO za pořízení kopie nebo tisku 
u tohoto poskytovatele povinen uhradit. 

Článek II. 
Náklady na opatření technických nosičů dat 

 
1. 1 ks CD ……………………………………………………………………………………………... 20 Kč 
 
2. 1 ks DVD ………………………………………………………………………………………..…. 30 Kč 
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3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace 
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 
 
4. Pokud žadatel požaduje poskytnutí informací na jiném technickém nosiči dat, bude úhrada účtována 
podle pořizovací ceny. 

Článek III. 
Náklady na odeslání informací žadateli 

 
1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. 
 
2. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 30 Kč za jednu poštovní zásilku. 
 
3. V případě osobního odběru požadovaných informací v sídle DPMO nebude úhrada nákladů 
na odeslání informací žadateli uplatňována. 

Článek IV. 
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou 
hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 231 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání 
informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. 
 
2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. náklady 
na jízdné), budou účtovány i tyto výdaje. 

Článek V. 
Ostatní ustanovení 

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných 
informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude úhrada požadována.  
 
2. Všechny výše uvedené ceny podléhají DPH. K požadované náhradě bude připočtena DPH dle aktuální 
sazby podle zákona o DPH. 
 
3. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady. 
 
4. Žadatel může úhradu provést v hotovosti v hlavní pokladně DPMO, a.s., Koželužská 1, Olomouc 
v provozních hodinách 6.30-14.30h (pouze pracovní dny) nebo převodem na bankovní účet 
8010-0909113883/0300. 
 
 
 
V Olomouci dne 1. 7. 2021 
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 


