Úřad pro ochranu osobních údajů

Směrnice č. 9/2016,
o sazebníku úhrad za poskytování informací

K provedení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanoveni úhrad a
licenčních odměn za poskytování informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a § 12
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se stanoví:
Čl. 1
Obecné ustanovení
(1) Úhrada je výsledkem součtu jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných
informací.
(2) Nepřesáhne-li celková výše úhrady 100 Kč, úhrada se nepožaduje.
(3) Na základě žádosti žadatele z důvodu zvláštního zřetele hodných předsedkyně úhradu zcela
nebo zčásti promine.
(4) Úhrada se děje převodem na bankovní účet, nedohodne-li ÚOOÚ se žadatelem jinak.
Čl. 2
Náklady na pořízení kopií
(1) Za pořízení jedné kopie formátu A4
a) černobílá jednostranná
1,50 Kč,
b) barevná jednostranná
4,00 Kč,
c) černobílá oboustranná
2,60 Kč a
d) barevná oboustranná
7,00 Kč.
(2) Za pořízení jedné kopie formátu A3
a) černobílá jednostranná
2,00 Kč,
b) barevná jednostranná
8,00 Kč,
c) černobílá oboustranná
3,50 Kč a
d) barevná oboustranná
15,00 Kč.
(3) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního
poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele
zaplacena.
Čl. 3
Náklady na opatření technických nosičů dat
Úhrada za opatření technických nosičů dat, zejména CD a DVD, vyžaduje-li tuto formu žadatel,
se účtuje podle pořizovací ceny.
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Čl. 4
Náklady na odeslání informací žadateli
(1) Úhrada za poštovní služby se vyčísluje podle ceníku České pošty s. p.
(2) Úhrada balného se neúčtuje.
Čl. 5
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
(1) Za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující 2 hodiny.
(2) Vyhledání informací zahrnuje též
a) jejich zpracování tak, aby byla vložena do sdělení, jímž se poskytuje žadateli, a
b) polovinu doby potřebné na vyloučení částí informace, kterou nelze s ohledem na její ochranu
poskytnout, zejména anonymisaci.
(3) Překrývají-li se lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání se
sloučí doba vyhledání informací v těchto žádostech.
(4) Jde-li o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, činí úhrada za hodinu vyhledávání 200 Kč.
Čl. 6
Úhrada za poskytnutí přístupu subjektu údajů k informacím
(1) Úhrada činí 200 Kč za hodinu již od počátku vyhledání.
(2) V ostatním se tato směrnice použije obdobně.
Čl. 7
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
V Praze dne 21. prosince 2016

(podepsáno elektronicky)
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