
Sazebník úhrad za poskytování informací 
Česká televize stanoví podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací zákona o svobodném přístupu 
k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“): 
 
 

Článek 1 
Pořízení kopií a tisk 

1) Černobílé kopírování a tisk: 
Formát A4 jednostranný Kč 2,- 
Formát A4 oboustranný Kč 3,- 
Formát A3 jednostranný Kč 3,50,- 
Formát A3 oboustranný Kč 5,-  

2) Úhrada za barevné kopie a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk.  
3) Úhrada za pořízení elektronické kopie listinného dokumentu (naskenování a vytvoření 

digitálního souboru) tvoří 75 % sazby za pořízení černobílé kopie. 
4) Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či tiskovině vydávané povinným 

subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se 
informace formou prodeje tohoto výtisku. 

 
 

Článek 2 
Úhrada za pořízení technických nosičů dat 

1) 1 ks (nenahraného) CD Kč 12,- 
2) 1 ks (nenahraného) DVD Kč 20,- 
3) Jiný technický nosič dat – úhrada se stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny. 

 
Článek 3 

Úhrada za odeslání informací žadateli 
1) Náklady poštovní služby  

a) Listovní zásilky na dobírku/doporučeně podle platných tarifů České pošty, s.p. 
b) Balíkové zásilky na dobírku/doporučeně podle platných tarifů České pošty, s.p. 

2) Balné Kč 50,- 
 
 

Článek 4 
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 

1) Mimořádně rozsáhlé vyhledáváním informací - za každou jednu započatou hodinu 
vyhledávání jedním zaměstnancem nebo osobou v obdobném právním vztahu k České 
televizi ve výši Kč 500,- za každou jednu započatou hodinu.  

2) Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací více zaměstnanci nebo osobami v obdobném 
vztahu k České televize - výše úhrady je dána součtem částek připadajících na každého 
zaměstnance nebo osobu v obdobném vztahu k České televizi. 

3) Vyhledávání informací trvající celkově méně než 30 minut nelze považovat za mimořádně 
rozsáhlé. 

 
 

Článek 5 
Společná ustanovení 

1) Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých cen jednotlivých úkonů spojených 
s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 
Kč 50,-, nebude úhrada požadována. 

2) V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, oznámí Česká televize 
tuto skutečnost žadateli před poskytnutím informace, spolu s výší požadované úhrady. 



Pokud žadatel úhradu do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, 
Česká televize žádost žadatele o poskytnutí informace odloží. 

3) Požadovaná informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. 
Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, 
Česká televize žádost odloží. 

 
 

Článek 6 
Účinnost 

Tento sazebník nabývá účinnosti dne 12. října 2020. 
 


