Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona
č. 106/1999 Sb. zveřejňuje sazebník úhrad za poskytování informací:
1. Žadatel o informace poskytované Úřadem, pokud se nejedná o zveřejněnou
informaci, uhradí Úřadu náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním
informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací
ve výši:
a)

170,- Kč za započatou hodinu výkonu při mimořádně rozsáhlém vyhledávání
informací (trvá-li vyhledávání déle než 1 hodinu, lze úhradu za každou další
započatou hodinu výkonu poměrně zkrátit),

b)

1,1,70
2,3,50
10,-

Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 4 ,
Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A 4,
Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A 3,
Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
Kč za technický nosič dat – CD-R,

c) za odeslání informace poštovní zásilkou na adresu udanou žadatelem
zásilka
zaslaná

50g

obyčejně

10,- Kč

doporučeně
x)

do hmotnosti
100g

500g

1kg

x)

2 kg

14,- Kč

18,- Kč

24,-Kč

26,- Kč x)

34,- Kč

37,- Kč

43,- Kč

49,- Kč

standardní psaní o rozměrech max. 23,1 x 16,4 x 0,5 cm

K výše uvedeným sazbám se připočítá:




10,- Kč při vyžádání odeslání zásilky s prokázaným dodáním příjemci
(s dodejkou),
8,- Kč při vyžádání odeslání zásilky s prokázaným dodáním do vlastních
rukou adresáta,
12,- Kč za zaslání informace na dobírku s připočtením poukázečného,
které činí 22,- Kč.

2. Před vydáním informace uhradí žadatel náklady podle bodu 1:
-

u ústně podaných žádostí v hotovosti, v Sokolovské 219, v
č. dv. 612, na odborech pro oblasti v sekretariátu,
u písemně podaných žádostí na základě výzvy k zaplacení
na výše uvedených místech, případně poštovní poukázkou,
na příjmový účet Úřadu 19-725001/0710 vedeném u ČNB,
variabilní symbol - čj. poskytnuté informace.

pokladně Úřadu
buď v hotovosti,
nebo převodem
pobočka Praha,

